
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження переліку земельних ділянок, 
що призначені для надання в оренду через конкурс в м. Бровари 

Розглянувши подання земельного відділу від 23.07.2007 N2 2072 щодо 
затвердження переліку земельних ділянок, що призначені для надання в оренду 

через конкурс в м. Бровари та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, 
ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", рішенням Броварської міської ради від 
15.03.2007 N!! 275-18-05 «Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари», 

а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок, що призначені ДJIЯ надання в 
оренду через конкурс в м. Бровари, згідно з додатком 1. 

2. Доручити комунальному підприємству Броварської міської ради 
~ «Бровари-землеустрій» підготувати викопіювання з генерального плану та 

~ схеми РОЗМІщення земельних ділянок, що будуть надаватися в оренду на 
КОНкурСІ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну КОМІС1Ю 
З питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та заступника міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від 26 липня 2007 року 
N!! 400·24·05 

І.В.Сапожко 
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Додаток] 

до рішення Броварської міської ради 
від 24.07.07 р. Nя 400-24-05 

Перелік 
земельних ділянок, що призначені для надання в оренду 

через конкурс 

Площа, Цільове 
Наявність 

Місцезнаходження докуменmtЩіf на 
га nрuзначен1Ul 

земельну діЛJlНКУ 

вул. Чкалова в районі 0,22 Комерційне 

розміщення ТОВ «ФГ Гірне» використання 

вул. Чкалова в районі 3,5 Комерційне 

автостоянки пп Журавель використання 

вул. Осипова в районі 0,17 Комерційне Проект 

РОЗМІщення авто гаражного використання ВІДведення 

кооперативу N!! 3 земельної ділянки 

вул. Східна в районі 2,0 Землі 

РОЗМІщення ТОВ «Трім промислово= 

плюс» 

Секретар ради І.в.Сапожко 
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