
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІ ШЕН Н Я 

Про надання в оренду земельної ділянки 

площею 0,0176 га, розташованої по бульв. Незалежності 
в районі спортивного комплексу "Металург", 

за результатами аукціону від 22 травня 2012 року 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.05.2012 року 

N!? 264 щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0176 га, 
розташованої по розташованої по бульв. Незалежності в районі 

спортивного комплексу "Металург", за результатами аукціону від 22 травня 
2012 року, керуючись СТ.ст. 136-137 Земельного Кодексу України, ст. 16 
Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26, п.16 ст.42 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Порядком проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого рішенням 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року N!! 489-17-06, Протоколом 
аукціону N!! 3 від 22.05.2012року, відповідно до укладеного договору 

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки від 25.05.2012 року, на 
підставі документів, що підтверджують сплату Переможцем визначеної за 

результатами аукціону ціни лоту, а також враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди 

земельної ділянки N!! 2-45/22 від 25.05.2012 року між Броварською міською 
радою та фізичною особою-підприємцем Парубець Вадимом 

Володимировичем. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
фізичній особі-підприємцю Парубець Вадиму Володимировичу площею 

0,0176 га, з них 0,0068 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацІИ, для розміщення об'єкту комерційного 

використання - землі комерційного використання, розташованої по бульв. 

Незалежності в районі спортивного комплексу "Металург" терміном на 25 
років. 

3.Договіроренди земельної ділянки укласти з включенням всіх 
істотних умов договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку 

проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. 

4. Попередити фізичну особу-підприємця Парубець Вадима 

Володимировича про необхідність укладення договору оренди земельної 
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ділянки до 07.07.2012 року та проведення державної реєстрації до 

07.08.2012 року. У випадку не оформлення договору оренди землі, міська 

рада буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

5. Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ПОСТ1Ину 

комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій та заступника міського голови 
Андрєєва В.О. 

Міський голова I.В,Сапожко 

м.Бровари 

від 07 червня 2012 року 
N!? _____ _ 
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