
І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 

РАдА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

с 
Про визнанНJ[ конкурсу щодо надання земельної ділянки І 

в оренду (лот N!!8) від 29. тpaвНJI 2007 року таким, 
що не ВІдбувся 

у зв' пК)' з не укладенням договору оренди земельної ділянки між 
Броварською міською радою та переможцем конкурсу товариством з 
обмеженою відповідальністю "Хісторі" за результатами конкурсу на право 
оренди земельної ділянки, JUCИЙ відбувся 29.05 .07р., лот N!!8, керуючись 
cт.6S1 Цивільного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Украіні», п. 4.21 та ·п.5.6 ПоложеНВJI про порядок 
проведеИIUI конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. 
Бровари, затвердженого ріmеИНJIМ Броварської міської ради від 15.03.07р. 
N!!27S-18-05 із змінами і доповненнями, затвердженими рішеНИJIМ 
Броварської міської ради «Про BHeCeННJI змін до рішеИНJI Броварської міської 
ради від 15.03.07 N!! 275-18-05 <<Про затверджеИНJI ПоложеИНJI про порядок 
проведеВИJI конкурсів щодо HaдaнНJI земельних ділянок в ... ope~ в 
м. Бровари» від 26.04.07р. N!!309-20-05, враховуючи peKOMeНД~l поcnино
діючої комісії з питань розвитку та благоустрою територu, земельних 
вїдносии, архітектури, будівництв.а та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 В ...... _~ що не відбувся конкурс на право оренди земельноі . взнати .І.ААЖ» ..... , • оо 
• оо оо 29 05 07р пот Хо8, МІсцезнаходження земельНОІ 

ДlЛJПП(И, JПCИИ проишов ..., - .. оо Б 
• ... УГО·І· черги кварталу Олімпійськии в м. рова ри, 

ДUIJDП(И - на терИТОРІІ др б 
( ожець конкурсу товариство з о меженою 

площа 0,5352 га перем 

відповідальністЮ "Хісторі"). 1 цього рішення зарахувати до 
2. Земельну ділянІ<У, зазначену в п. , 

СЮІаду земель запасу м. Бровари. uv у ... Броварах внести зміни до .. держкомзе ..... .1 І ..... • 
3. Доручити B~~. сті пов'язані з приiiнятrJIМ цього рішення. 

державної статиСТИЧНО І ЗВІТНО '.тету Броварської міської ради достроково 
4. Доручити в~онавЧОІМУ КОМIПdОВУ участь в розвитку інженерно-

ПРИПИНИТИ ДОГОВІР ІТ-2 про . 05 06 07 . ..' фраструктурИ ВІД • • р. 
транспортної та СОЦ1ВJIЬИОI1Н 

ЗАТ ~ .. Ор1DPНll·_р,З",,"275foftЮO 



s. Уповноважити з~cтynника міського голови Андрєєва В О на 
анвя угоди про РОЗ1Р Д . .• JJідІІИС вання оговору вказаного в п.4 даного рішеRIIJI. 

6. Визнати такими. що втратили чинність. 
6.1. п. 8 додатку 1 рішеННJI БроварськоУ міської ради N!!365-22-05 від 

14.06.07р. <<Про затвердженНJI переліку ЮРидичних та фізичних осіб. JПd 
CТ8JIИ переможцвми конкурсу щодо H8ДaнНJI земельних дїJlJlнOK в оренду в м. 
Бровари від 29.05.2~07 та від 04.06.2007 року"; 

6.2. п.2.27 РlшеННJI Броварської міської ради N!!928-49-0S від 
20.11.2008 р. <<Про приnиненНJI права користування земельними дimmxaми. 
иВДВНJIJI в оренду земельних дiJUlНOK, H8ДaННJI дозволів на виroтовпеRIIJI 
технічної документації по оформленню права користування земельними 
ДЇJUIВX8МИ юридичним та фізичним особам та BHeCeННJI змін до рішеRIIJI 
Броварської міської РВДІО); 

6.3. п.8 ріmеНИJI Броварської міської ради N!! 834-42-05 від 28.08.08р. 
сdIро припинеНИJI права користування земельними діJUIНками, надання в 
оренду земельних ділянок, передачу в постійне користувaННJI земельної 
ДЇJIJIНКИ, ввдaНИJI дозволів на виготовпення технічної документації П~ 
оформлеввю права користування земельними дiJUIНxaми юридичним 1 

фізичним особам та BHeCeBВJI змін до рішень Броварської міської ради, 
6.4.рimеНИJI Броварської міської ради N!!833~42-05 B~ 28.08.08р. «Про 

поroджеВИJI місць розташування земельних Д1ЛJlНок пщ розтamyвaННJI 

об'єпів юридичним та фізичним особам ». . 
7. Контроль за вихон8НВJIМ цього РlшеRIIJI покласти ва заступника 

міського голови Андрєєва В. о. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
від IS квiТВJI 2010 р. 
N! {ItRtP-РI-~ 



.' 

ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та блаГОУСТРОI~ теРИТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій -
ВИКОНУl0ча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міСЬІСОГО голови 

Начальник 1Оридичного відділу 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лаГОУ~РОІО територій, 
зем~ьних BIДH~C1iH, арХітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

~.г.Лавер 

/(. 
/л.м.Шило 

С.В.Піддубняк 
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