
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про визнання таким, що втратило чинність рішенШГ1 
Броварської міської ради від 30.09.2008 р. Н!! 885-46-0S 
«Про проведення аукціону із набyтrя права оренди 
земельних ділянок в м. Бровари 03.11.2008 року» 

Розглянувши подання земельного відділу від 15.10.08 р. Н!!1195 про 
визнання таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради 

від 30.09.2008 р. Н!! 885-46-05 «Про проведення аукціону із набуття права 
оренди земельних ділянок в м. Бровари 03.11.2008 року» та керуючись 
ст. 12 Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", Законом У країни «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 
15 жовтня 2008року Н!! 509- VI та враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва екології та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської 
міської ради від 30.09.2008 р. Н!! 885-46-05 «Про проведення аукціону із 
набуття права оренди земельних ділянок в м. Бровари 03.11.2008 року». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заСТУІІНика міського голови Андрєєва В.О. 

І .. В.Сапожко 

м.Бров~ри 8 
Від" 1'6"" p/~ __ 200 року 
Н!! 9t)~ -'1?-{)~ .. '. ~ ,. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов' ЯЗКИ начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та і~вестицій 
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Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.М.Шило 

С.В.Піддубняк 



Від -16. Н!! Ivl ().() 
\ НaN!! ________ ~за __________ _ г 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
засіданні міської ради додаткові питання: 

1. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Броварської 
міської ради від ЗО.09.2008р Н!!888-46-05 "Про проведення аукціону із 
набуття права оренди земельних ділянок в м.Бровари 03 .11.2008року". 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступниК 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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