
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

. гПро затвердження переліку юридичних та фізичних осі&;, 
яКІ ~тanи переможцями конкурсу щодо надання земельних діЛЯАОК 

в оренду в м. Бровари від 04.06.2007 та від 27.08.2007 року 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.09.2007 N!! 2478 щодо 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стапи переможцями 
конкурсу щодо HaдaHH~ земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 
04.06.2007 та від 27.08.2007 року, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 1.7. ПоложенНJJ про 
порядок проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м.Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 15.03.2007 
Н!! 275-18-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік юридичних та фіЗ~ЧНИХ осіб, які стапи 
переможцями конкурсу щодо надання земельн~ ДІЛЯнок в оренду в 
м. Бровари від 04.06.2007 та від 27.08.2007року, ЗГІДНО З додатком 1. 

2 К за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію . онтроль .. ... ельних ВІДносин арХІтектури з питань розвитку та терИТОРІИ, зем , , 
будівництва та інвестицій міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

М.Бровари 
від" JLj" ~..e.
Н!! m--rи -()~-

2007 року 

І.В.Сапожко 

. -
!. ..':.', 
',' 



ПОДАННЯ: 

Начальн~ка земельного Ві.дА]·іг~~I~-r ( Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник мїськоrq голови В.О.Андрєєв 

Начальник юридичного відділу ~г.лавер 

-~~-
Начальник загального відді'лу-"--

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівнидтва та інвестицій 

000889 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



Додаток І 

до рішення Броварської міської_ради 
від "J() "09 2007 р. N!! ІІЛ; -J,I'I-О5 

Перелік 
IОРIIДIIЧНIIХ та фіЗІ111111ІХ осіб, які стаЛl1 

переl\tОЖЦЯl\Іl1 KOllКYPcy щодо IlадаllllЯ зеl\ІеЛЬІІІІХ діЛRllОК в ореllДУ 

в М. БроваРl1 від 04.06.2007 та від 27.08.2007 РОКУ 

.N!1 
ЛО"'J' 

МіСІ(Є3110.t:од3IсеllIlН 
Площа, 

га 

1 вул. Чкалова в районі 0,22 
розміщення ТОВ «ФГ 
Гі не» 

2 вул. Чкалова в районі 3,5 
автостоянки ГПl 
Журавель 

3 вул. Осипова в районі 0,17 
розміщення 
авто гаражного 

коопе атив N!! 3 
4 вул. Східна в районі 2,0 

розміщення ТОВ 
«Трім плюс» 

5 бульв.Незалежності в 0.16 
районі автостоянки 

біля адмінкорпусу 

кзпм 

9 на перетині вул. 0,3 
Металургів . та 
Київської в районі 
розміщення гк 
«Лісний» 

Секретар ради 

Цільове 

"Р·ОllачеllllЛ 

Комерційне Приватний підпрємець 
ВllкористаНIІR Бабич О.М. 

Комерційне Товариство з 
ВІIКОрИcтaRНН обмеженою 

Землі 
ПРОМИСЛОВОсті 

КомерціRие 
ВИКОРllстаиНR 

відповідальністю 
<UIюкос-П емі м» 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
<<ІІоліграфцентр 

у аіна» 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Інтерстиль» 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного ВіддіЛ::У~~в' 
Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

. .. Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесіі 
МІСЬКОІ ради питання про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які 
стапи переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
М. Бровари від 27.08.2007 року : 

ке 
МіСI(е311nxод3IСЄІІ"R 

Площа, Цільове 
ПеРl!Alо"сеl(Ь КОllltYРСУ 

ЛО"'), га "Р":J"а',е,,"л 

1 вул. Чкалова в районі 0,22 КомерціАне Приватний підпрємець 

розміщення ТОВ «ФГ використанllJl Бабич О.М. 

Гірне» 

:1 вул. Чкалова в районі 3,5 Комерційне Товариство з 

автостоянки rm ВИКОРflСТВННJI обмеженою 

Журавель відповідальністю 
«Спринтер плюс» 

3 вул. Осипова в районі 0,17 КомерціАіlе Приватний підприємець 

розміщення 
ВИКОРflстання Головач Н.А. 

авто гаражного (J 

кооперативу N!! 3 
4 вул. Східна в районі 2,0 Землі Товариство з 

розміщення тов 
промисловості обмеженою 

«Трім плюс» відповідальністю 
<<1Іюкос-Преміум» 

5 бульв. Незалежності в 0.l6 Землі Товариство з 

районі автостоянки 
ПРОМИСЛОВОсті обмеженою 

біля адмінкорпусу відповідальністю 

кзпм <<Поліграфцентр 
YJg!aїH8» 

Начальник земельного ВіДДіЛУ:,-===;~ї~~~~ 
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