
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА оо оо 
КИIВСЬКо! ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про ~изнанНJI конкурсу щодо надаННJI земельної І 
ДІЛЯНКИ В оренду від 29 траВНJI 2007 року 

таким, що не відБУВСJl 

у зв'JlЗКУ ~ не укладенням договору оренди земельної дїJIJlнки між 
Броварською МІською радою та переможцем конкурсу товариством з 
обмеженою відповідальністю ,,хі сторі" за результатами конкурсу на право 
оренди земельної ділянки, JlКИЙ відБУВСJl 290050007ро, керуючись СТ0651 
Цивільного Кодексу Украіни, П034 СТо 26 Закону Украіни «Про місцеве 
caмoBpJIДyВВНIIJI в Украіні», По 4021 та n0506 ПоложенВJI про порядок 
проведеНИJI конкурсів щодо HaдaнВJI земельних діnинок в оренду в м. 
Бровари, затвердженого рішеННJlМ Броварської міської ради від 15003.07ро 
Н!275-18-05 із змінами і доповненВJlМИ, затвердженими рішенВJlМ 
Броварської міської ради «Про BHeCeHВJI змін до рішенВJI Броварської міської 
ради від 15.03.07 N!! 275-18-05 «Про затвердженВJI ПоложенВJI про порядок 
проведеНИJI конкурсів щодо H8ДaнВJI земельних діЛJIНОК в '00 ope~ в 
м. Бровари» від 26.04.07р. N!!309-20-05, враховуючи peKOMeHД~~l1 ПОСТ1ИНО
діючої комісії з питань розвитку та благоустрою терИТОрl1, земельних 

відносив, архітектури, будівництва. та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Визнати таким, що не відБУВСJl конкурс на право оренди земельно! 
n;"IIY9' .. .. 2905 07р лот Н!!13, місцезнаходжеНВJI земелЬНОl 
~иmКИ JIКИИ проишов . о ., .. о 37 . ' ." ІУ житлового раиону, площа, га 
дuuIИки - на території 4 МlIСРОРаиону ві повідальністю ,)(історі"). 
(переможець конкурсу товариство з обмеже~о:ьо:а рішеНВJI зарахувати до 

2. Земельну ділянку, зазначену в П. ' 

СЮІаду земель запасу м. Бровари. м Броварах внести зміни до 
3 . • Держкомзему у . . 
• Доручити ВІДДІЛУ. . , о З прийНJIТТJIМ цього РlшеНВJIо 

державної статистичної ЗВІТНОC'l'1, ~OB JlЗ~10варської міської ради достроково 
4. Доручити виконавчому KOMIT~ р участь в розвитку інженерно

ПрИПИнити Договір IT-~~ про паиОВУи від 05.06.07р. 
ТРанспортної та соціалЬНОllнфрастр~ го голови Андрєєва Во О., на 

тупника МІСЬКО . 
5. Уповноважити зас у вказаного в п.4 даного РlшенНJI. 

• • ..uиcr договор 
ПЩnИсанНJI угоди про рОЗlрВAPDI6 

ВАТ .$рО8.,а.а "".",.2t1DIP. S8a1. NlВ5'.аюо 



6. визнати такими, що втратили чинність. 
61. п. 13 додатку 1 рішенНJI Броварськ~ї міс .. 

14 06.О7Р. «Про затвердженНJI переліку юридичнЬКО1 радф~ Н!!365-22-.05 від 
· их та lЗИЧНИХ ОСІб які 

етапІ! JIер~моЖЦИМИ KO~Cy щодо надання земельних ділянок в о е • в м 
Бровари вІД 29.05.2~07 та ВІД 04.06.2007 року"; р нду • 

6.2. п.2.26 РІшення Броварської міської ради Н!928-49-05 від 
20.11.2008 р. <<Про припинення ?рава користування земельними ділянками, 
надання .. в оренду зе~~льних ДІЛЯНОК. надання дозволів на виготовлення 
техніЧНОІ документаЦl1 по ?формленНJО права користування земельними 
діJlЯИКами ~р.идич.~им та фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішення 
БроваРСЬКОI MICЬKO~ ради»; 

6.3. п.9.10 РІшення Броварської міської ради Н!! 396-24-05 від 
26.07.2007р. <<Про припинення права користування земельними ділянками. 
JI8Д8НWI в оренду земельних ділянок, передачу в постійне користування 
З8МeJlЬноі ділянки, надання дозволів на виготовлення технічноі документаціі 
по оформленmo права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, 

6.4. п. 1.9 рішення Броварської міськоі ради Н!!395-24-05 від 26.07.2007р. 
(сПро погоджеННJI місць розташування земельних ділянок під розташування 
об"єктів юридичним та фізичним особам ». 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міСЬКОГО голови Андрєєва В. о. 

Виконуючий обов 'язки 
міського голови - секретар 

м.Бровари 
від IS квітня 2010 р. 
N! ~'1~-J'l-P.1 

І. В. СапОЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки наЧ8JIьника 

земельного відділу - заступник 
начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

Начальник юридичного відділу 

., ~ 
<::: ~.г.Лавер 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~nагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітеICrypИ 
будівництва та інвестицій ' 

( 

s! -~ (л.м.Шило 
. [ 

С.В.ШдцуБНJПC 
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