
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про визнання конкурсу щодо надання земельної І 
ділянки в оренду від 17 липня 2007 року 

таким, що не відбувся 
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У зв'JI3ку З не укладенням договору оренди земельної ділянки між 
Броварською міською радою та переможцем конкурсу фізичною 
особою-підприємцем Головач Надією Анатолівною за результатами конкурсу 
ва право оренди земельної ділянки, який відбувся 17.07 .07р., керуючись 
ст.651 Цивільного Кодексу України, п.З4 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 4.21 та ·п.5.б Положення про порядок 
прове~ення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. 
Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 15.0З.07р. 
Н!!275-18-05 із змінами і доповненнями, затвердженими рішенням 
Броварської міської ради <<Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 15.03.07 Не 275-18-05 «Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари» від 2б.04.07р. НеЗ 09-20-05 , враховуючи рекомендаціі постійно
діючої комісії з питань розвитку та благоустрою території, земельних 
відносин, архітектури, будівництв~ та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати таким, що не відбувся конкурс на право оренди земельної 
дiJIJmки, JПCИЙ пройшов 17.07 .07р., лот Неб, місцезнаходження земельної 
дiJIJmки - вул. Металургів, площа 0,3816 га (переможець конкурсу фізична 
особа-підприємець Головач Надія Анатоліївна. . 

2. Земельну ділянку, зазначену в п. 1 цього РІшення, зарахувати до 
CКJIaдy земель запасу м. Бровари. . 

3. Доручити відділу Дер~комз~му ! м. ~pOBapax внеcn:и ЗМІНИ дО 
державної статистичної звітносТ1, пов Jl3анl з при~~ ~?гo РІшення. 

4. Доручити виконавчому комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради ~OCТPOKOBO 
ПРИПИНИти Договір ІТ -002/4 про пайову . участь в розвитку Інженерно
транспортної та соціальної інфраструктури вІД 18.07.07р. 

5 У "._y.rrи заступника міського голови Андрєєва В. О., на . повновCIЛU'& ......... 4 . 
підписання угоди про розірвання Договору вказаного в п. даного РІшення. 



6. Визнати такими, що втратили чинність: 
6.1. п. 6 додатку 1 рішенНJI Броварської міської ради .N!!З94-24-0S від 

26.07.07р. «Про затвердженНJI переліку юридичних та фізичних осіб, JПd 
CТ8JIи переможцями конкурсу щодо HaдaHНJI земельних ділянок в оренду в м. 
Бровари від 16.~7.07»; 

6.2. п.7.3 РІшення Броварської міської ради .N!!1023-SS-0S від 29.01.09р. 
«Про припинеННJI права користування земельними ділянками, HaдaнНJI в 

ореНДУ земельних ділянок, надання дозволів на виготовnенНJI технічноі 
документації по оформленню права користуванНJI земельними ділянками 
юридичним та фізичним особам та внесення змін до рішенНJI Броварської 
міської ради»; 

6.3. п. 1.3 рішенНJI Броварської міської ради .N!!1022-SS-0S від 29.01.09p. 
«Про погодження місця розтаwyванНJI земельних ділянок під розміщеННJI 
об'єктів відділу капітального будівництва Броварської міської ради та 
приватному підприємцю Головач Надії Ана~оліївні». 

7. Контроль за виконанням цього РlшенНJI покласти на заступника 
Міського голови Андрєєва В. ~o. --~- -- -" 
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І. В. Сапожко 



ПОДАННЯ: .00 

• • за ПРОПОЗИЦІ оro ВJДЦJЛУ, 3CAleJlЬИ • .0 311J1Т11ВЬ •• ·ЯВОЇ·КОМJСJJ теnИТОРJИ, ПОСТІ б. aroVС1рОЮ r 
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ПОГОДЖЕНО: 
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В.О.Андрєєв 

Начanьник ЮРидиЧного відцілу , CJ 

"(3.;7 І.Г.Лавер 

ВИХОRyюча ОБОВ'JJЗQ наЧ8JIЬНИКа 
загального відцілу - roловlfИi 
спеціапіст З&raJn.ноro щцціпу 
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