
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ~изнанНJI конкурсів щодо надання земельних І 
ДІЛЯнок в оренду такими, що не відбулися 

у зв'язку ~ не укладенНJlМ договорів оренди земельних ділянок між 
Броварсь~ою МІСЬКОЮ радою та переможцями конкурсу, а саме: фізичною 
особою-~иємцем Головач Олександром Миколайовичем, фізичною 
осоБОЮ-П1Дприємцем Головач Надією Анатолівною за результатами 
конкурсів на право оренди земельних ділянок, які відбулися 23.04.07р., 
29.0S.07p., 17.07.07р., 27.08.07р. та закінченНJlМ терміну на уклад8ННJI 
AoroBopiB оренди земельних ділянок, встановленого рішенням Броварської 
міськоі ради від 20.11.08р. Н2928-49-05, керуючись ст.651 Цивільного 
Кодексу Украіни, п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядув8ННJI в 
Украіні», п. 4.21 та п.5.6 ПоложенНJI про порядок проведенНJI конкурсів щодо 
НВДВIПIJI земельних ділянок в оренду в м. Бровари, затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 15.03.07р. Н2275-18-05 із змінами і 
доповненнями затвердженими рішенням Броварської міської ради <<Про 
внесевня змін до рішення Броварської міської ради від 15.03.07 Н2 275-18-05 
«Про затвердження ПоложеННJJ про порядок проведення конкурсів щодо 
НаданнЯ земельних ділянок в оре,.ду в м. Бровари» від 26.04.07р. М!309-20-
05, враховуючи рекомендації постійно-діючої комісії з питань розвитку та 
благоустрою території, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати такими, що не відбулися конкурси на право оренди 

земельних ділянок: .. . 
1.1. 23.04.07р., лот Н218, місцезнаходження земельНО1 д1ЛJlНКИ -

бульв. Незалежності, на території Промвузла, площею 0,15 га ~ереможець 
KOllКypcy фізична особа-підприємець Головач Олександр Микол~ов~). 

1.2. 29.05.07р., лот Н2 15, місцезнаходження земельНО1 д1ЛJlНКИ -
ВУЛ О ..... ННJI автогаражного кооперативу Н23, площею 
О 17га СИП( ова в раною РОЗМlще фl.зична особа-підприємець Головач Надія 
Ан переможець конкурсу 

аТОniівна). 
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1.3. 27.08.07р., пот N!!З мі 
О в ...· . . сцезнаходження з ..• 

вул. сипова ранОНІ РОЗМІЩення автога емеПЬНОl ДШJIНКИ -

О 111'8 (переможець КОнкурсу фізич ражног? кооперативу N!!З, площею 
Анатоліївна). на особа-ПІдприємець Головач HaдїJI 

2. Земельні дimппcи, зазначені в n 1 ь . 
земель запасу м. Бровари. . ц ого РІшення, зарахувати до cкnaдy 

3. Доручити відділу Держкомзему Б 
державної статистичної звітності ПОВ'язан[з м. йроварах внес~и зміни до 

, при няттям цього РІшення. 

4. Доручити виконавчому комітету Броварськ'" .. 
розірвати: 01 МІСЬКОI Ради достроково 

4.1. Договір ІТ - 08 про пайову участь .. . .. . в розвитку інженерно-
транСПОРТНОl та. СОЦlanЬНОllнфраструктури від 24.04.07р. 

4.2. ДO~BlP ~T - .~~ про пайову участь в розвитку інженерно
транСПОРТНОІ T~ СОЦlanЬНОllнфраструктури від 31.05.07р. 

4.3. ДО:ОВIР I~ - O~ ~ -05 про пайову участь в розвитку інженерно
транСПОРТНОІ та СОЦlanЬНОllнфраструктури від 29.08.07р. 

. S. Уповноважити заступника міського голови Андрєєва В. О., на 
DJДПИСaннJI угоди про розірвання Договорів, вказаних в п.4 даного рішення. 

6. Визнати такими, що втратили чинність: 
6.1. п. 18 додатку 1 рішення Броварської міської ради N!!З03-20-05 від 

2б.О4.07р. «Про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, JПd 
етапи переможцими конкурсу щодо надання земельних дimmок в оренду в м. 
Бровари від 23.04.07». 

6.2. п.15 додатку 1 рішення Броварської міської ради N!!365-22-0S від 
14.0б.О7р. <<Про затвердженвя переліку юридичних та фізичних осіб, JПd 
стали переможцими конкурсу щодо надання земельних дiJJJIНOK в оренду в м. 
Бровари від 29.05.07р., та від 04.06.07р.». 

6.3. п. 3 додатку 1 рішення Броварської міської ради .N!450-27-05 від 
20.09.07р. <<Про затвердженвя переліку юридичних та фізичних осіб, які 
етапи переможцими конкурсу щодо надання земельних дimmок в оренду в м. 
Бровари від 04.0б.07р., та від 27.08.07р.». . 

6.4. п. 1.1 рішеИНJI Броварської міської ради N!!~82-28-0S. вІД 2S.~O.07p. 
«Про погоджеИНJI MicЦJI розташування земельних ДІЛЯНОК ПІД РОЗМІщення 
оБ'єктів юридичним та фізичним особам». . 

6.S. п. 1.8 рimеИНJI Броварської міської ради N!!~39-29-0S. ВІД 29.~ 1.О7р. 
«Про погоджеИВJI місци розташування земельних ДUIJШок тд РОЗМІщення 
оБ'єктів юридичним та фізИЧНИМ особам». . 

6.6. п. 10.1 рішення Броварської міської ради N!!6S~-33-0S вІД 21.02.08р. 
«ІІро ПРИlІинення права користування зем~НИМИ Д1ЛJIНКами, Haд~ ~ 
оренду земельних ділянок та надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення теХНІЧНОІ 
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oNМeHтaцiї по оформленню права КОРистуванНJI земельними ДЇJJJIнками 
ДO~/"- б 
ИдИЧНИМ осо ам». 

toР 6.7. п. 5.1 ріmеИIUI Броварської міської ради Н!! 685-35-05 від 27.03.08р. 
(<про надавня в оре~ .. земельних ділянок, HaдaнНJI дозволів на виroтовлеНВJI 
технічної дoкyмeнтaцl~ ~o оформленlПО права користуванНJI земельними 
'JUI!Iквми юридичним І фІЗИЧНИМ особам». 

ДІ 6.8. П. 2.16, п.2.21 рішення Броварської міської ради Н!!928-49-05 від 
20.11.08р. «Про припиненНJI п~ава користування зем~льними ділянками, 
Н&дання в оренду зе~~льних ДІЛЯНОК, надання ДОЗВОЛІв на виroтовлеНВJI 

технічної документацll по оформленlПО права користуванНJI земельними 
,umппcвми ~р.ид~им та фізичним особ~ __ T~ внесення змін до рішень 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради». ~~ ~'~:: : . 

Vt:I-'Ь- (j \, • '. , 

виконуючий обов'язки са ~ (i.~.':l g- * ~"~~'/:, \0 r)'~ 
... іськоro голови - секретар р )t \ "~/ QJ OJ І. В. Сanожко 
ІУ& ,,І) """ 

'й', С) \J 

м.Бровари· 

від IS КВЇТНJI2010.E' 
НІ f'l~!f-,p(-()b 

\. .' ~I • ~ 4) • 

• ~ "~. ;, q :1 ~ 
.. ~ ..;:-



ПOДAВllЯ: '00 

. · за ПРОПОЗИЦІ оroВJДЦJnY. земельн . '" питань . 
постійноі КОМІСІІЗю теРИТОРІЙ. 

благоустро . розвитку та. носии арXJтеnypи, 
земельних ВІД інве~тицій-
будівиицтва б ta 'язки начальника 

,JnIInча О ов виКо ...... _ . іву _ заступник 
земельного ВІДД 

. начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l'}'JIВИК міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 

1 с"") нaчanыпц lOJIИдичиоro Відціпу <: с32' І.г.лавер 

ВnОuyюча обов'язки иач8JIыппсa 
загального відцілу - головНИй 
спеціаліст загального Bjдцiny 

ГОІ/ова DocтiIiиor ItOAdcii 31IИ'r1и1L 
JЮзввтxy та ~IO 1"ерllТopій, 3еМеаЬВВХ ві.цвоеии, l!рхі'l'ek1ypи, будївlПЩтвa та іllВесТИЦій 

( 

1/. ~ Ам.I1brло 
{" 



~ '" /' ,yfJJl' 

1fI~J~. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ·І·ОСЬ .. Г І КОІ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400 1\1 Бр . ,. OBapll, вуn. ГагаРlllа,15, т.6-50-67 

Від 1r2·(J У. І{) H~ З r~ 
На Ни за ------ г 

В~конуючому обов'язки 
МІСЬКОГО голови - секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

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

1. Про визнання конкурсів щодо надання земельних ділянок в 

оренду такими, що не відбулися; 
2. Про визнання конкурсу щодо надання земельної ділянки в оренду 

від 17 липня 2007 року таким, що не відбувся; 
3. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4200 га, 

розташованої по вул. Грушевського,17-б; 
4. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,4773 га, 

розташованої по вул. Грушевського,21-а; 
5. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4000 га, , 

розташованої по вул. Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району; 
6.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу 

права оренди земельної ділянки площею 0,0300 га, розташованої по 
вул.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку Nи45; 

7. Про дострокове розірвання договору ІТ - 04/3 про пайову участь 
в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 
07 .О6.2007р.; 

8. Про дострокове розірвання договору ІТ - 006/4 про пайову участь 
в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 
19.07.2007р.; 

9. Про дострокове розірвання договору ІТ - 005/05 про пайову участь 
8 розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 
03.09.2007р.; . 

10. Про дострокове розірвання ДОГОВОРІВ ІТ-35, ~!-36, ІТ-37 про 
?айову участь в розвитку інженерно-траНСПОРТНОI T.~ соціальної 
ІНфраструктури від 04.05 .2007р.; и:. :y,;:;-;-;;і'Т'і:;="-f'"'j'-""",-"",-"'-Іос 

11. Про дострокове розірвання .Догово D~OjitDO~ . - T~ 
!Т-16 про пайову участь в розвитку JНжене НВ~ППВlтНll_ T?iZ~J. НОl 
lIfфраструктури від 05.06.2007р.; '~'A fJ'J' iiii'lQp. 



12. про визнання конкурсу щодо надання земельної ділянки в оренду 
" от14'!!8) від 29 травня 2007 року таким, що не відбувся; 
(n 13. Про визнання конкурсу щодо надання земельної ділянки в оренду 
• 29 травня 2007 року ~аким, що не відбувся; 
81д 14.ПРО відмову ВІД договору оренди земельної ділянки площеJО 
0,4440 га, розташованої на території 11 черги кварталу Олімпійській. 

В IкоНУl0ча обов"язки начальника І . . 
земельНОГО В1ДД1ЛУ - заступник начальника 

С.А.МаЙборода 

• • 
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