
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання в оренду земельної діnяНJOl 
площею 0,3366 га, розташованої по вул.Красовського 

в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш", 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року 

Розгтmyвmи подaнНJI земельного відділу від 07.09.2009 року Н!! 1736 
щодо HaдaнНJI в оренду земельної дinянки площею 0,3366 ra, розташованої по 
вул.Красовського в районі розміщеННJI заводу "Торгмаш", за результатами 
аукціону від 02.09.2009 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 caмoBpJIдyВaнНJI вУкраїні", Порядком 
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної дinянки, затвердженого 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 23.01.2009 року Н!! 1008-54-05, 
Протоколом аукціону Н!! 1 від 02.09.2009р., відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди земельної діЛJIНКИ Н!! 34 від 09.09.2009 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 дimlнки Н!! 34 від 09.09.2009 року, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну дimmкy 
товариству з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" ПJlощею 0,3366 га за 
рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI - рiшuJ, з вих 0,0548 га
землі обмеженого викориcтaннJI - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
будівництва та обcnyrовув8ННJI об"єкту промислового призначеННJI - землі 
промисловості, по по вул.Красовського в районі розміщеННJI заводу "Торгмаш" 
терміном на 25 років. 

3.Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених випучеННJIМ сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" в розмірі 
8560,00 гривень. 

4.Договір оренди земельної дimппcи укласти ПЇcnя сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва та з вкnючеННJIМ всіх icтo~' Умов 
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доroВОРу оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку 
аукціону з продажу права оренди земельної дїЛJIнки. 

проведення 

s. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" 
про необхідність укладення договору оренди земельної дїЛJIнки до 
27.09.2009року та проведення державної реєстрації до 27.10.2009 року. У 
випадку не оформлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

6. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди землі. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та заступника міського голови Андрєєва В.О. 
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м.Бровари 

від 17 вее..есня 2009 jJoкy 
Н! IJ.JJ -8'- p~ 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьних Юридичного відцілу 

Вmcовуюча обов'язки начальника. 
загальноro відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Гопова ПОстійної комісії з питань 
розвИТКу та бпагоустрою територій 
зем~1ІИХ відносив, архітектури, ' 
БУД1ВВИЦтва та інвесТИЦій 

С.А.МайБОРОi/l 

В.О.Авдрєа 

, 

І.Г.Лавер 

Л· ш1 J ЛМJIIe1 

C.B.~ 



. . Договір N 3 ч' ~, 09. 09. О9 
КJ1111tlЛl-1.роdа;ш:у "рова opelld" ЗеАleJI.ll01 dіллll"" 

)1. БроваРl1 с(08)) вереСRJI 2009 р. 

Бров~рсьха міська рада Київської області (1lадалі - Продавець) в особі ВIIКОН)'lОЧОГО 
обоВ'R3КІI МІСЬКОГО roJlOBIf-С~КРетаря ~ади Сапожка І.В., щО діє ІІа підставі Cтaтyry з однієї 
СТОРОНІІ, та тов «Б~овсеР~IС)) (~aдaJll - ПО~)1",ЩЬ) В особі ДІІректора Га"",_\lова Нусра1llа 
ЬлflX,ерді OгJI", що ДІє на ПІдставІ CTaтyry, з другої сторони, уклали цей договір про BIIКJlвдeHe 
1111ЖЧе: 

1. ЛреdAlет договору 

1.1. Відповідно до резУJlЬтатів аукціону з продажу права ореНДІІ земелы�оїї ДЇJIRНЮІ, 
підтвердхсешlХ ПРОТОКОJlОМ аукціону Ни 1 від с(02) верес .. я 2009 року, Продавець передає, а 
Покупець оплачує та приймає право оренди земельної дімнки, зазначеllОЇ в пункті 1.2 даного 
ДоroвоРУ, на умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поширюється на право оренди зеltlельної дiтrнки визначеної наетупНllltll1 

характеристиками: 

• місцезнаходжеННR: м. Бровари, вул. Красовського, в районі розr.lіщеННJIЗаводу ссТоргмвш)); 

• площа - 0,3366 га; 

• цільове призначеННR - землі промисловості; 

• . HВR8Hi обмежеННR та обтажеННR - 0,0548 га - зеr.ші обмеженого кориСТУ&aнRJI - інженеРНllЙ 
коридор мереж комунікацій; 

• нормативна грошова оцінка - 88 773,00 гривень. 

1.3. Право оренди земельної ДЇЛRНКИ, придбане за цим договором, передбачає: 

• С'1'рок оренди - 25 років; 

• орендна плата - 8 877,30 гривень на рік. 
Інші умови оренди визначаються договором орендн земельної дimппcи, JПCИЙ Сторони 

yкпвдyrь на підставі даного Договору. 

2. Зо60В 'JI3a1l11R стОР;1І 

2.1. Продавець зобов'азується: 

2.1.1. Передати покупцеві право оренди земельної ~ки 1ПJIJIX0r.1 yкnaдeНUJI договору 
оренди земельної дiлRнки прОТRГOм 20 кanендарних ДНІВ з моменту yкnaдellВJl даного 

Доroвору. . 
2.1.2. Надати Покупцеві BCIO інформ~ щодо хараперистик земельної ДЇЛRНКИ, 

зазначеної в пувкті 1.2 Даного договору, та yr.IOB 11 використання. 

2.2. Покупець зобов'азується: 

2 2 1 О .' придбаного права оренди зeftleJIЬНОЇ дimппcи ПРОТJП"Oм 5 (п'JIТИ) 
• " платити ваpnсть 

банківських днів з моменту укладеВНR цього договору. 
. аво оренди зeftlельної ДЇЛRНКИ ПlJlJlXом yкnaдeНUJI 

2.2.2. ПрИЙRJIТИ В!.д .ПроДВ8ЦВ пр 1 О (десяти) капендарних днів з моменту yкnaдeННJI 
доroвору оренди земельН01 дiJШПCИ прОТRГOм 
даНого Договору. 



з. ПорЯдок PO:JPIIXJ'''Ki. 

3.1. Покупець оплачує ПРllдбане п 
штів на банківський рахунок Про раво ореllдll земслы�оїї РНЮІ ШЛJIXОМ перерохуввнВJI 

ко давця, ЗDЗначеНllfi в ЦЬОМУ договорі. 
3.2. Вартість права ореНДІІ зе~lельн - . . 01 дIЛJlНКJI, Вllзначена за результаТDШ аукЦІОНУ з 

npo·""wv права оренди земельних Д;n"IIОК в Б' .• ~ •• ~ "'ІА м. pOBapl1 ЗПдllО з ПРОТОКОЛО~І аукЦІОНУ N! 1 ВІД 
«02» Bepec~ 2009 ~oкy, станОВІІТЬ 164652,00 грн. (сто шістдесRТ ЧОТllрl1 тис шістсот 
п»И!десRТ ДВІ ГРИВНІ). З урах~ввнням попередньо сплаченого Покупцем гapвнтiAHO~ внеску в 
СУМІ 7S 301,70 гривень, оплаТІ за UIIM договором підnягає 89350,30 грН. ( BiciMдecRТ девять 
1І1CJ1Ч трllста П))JlТдесят гривень 30 коп.). 

3.3. П~кrпець ЗОБОВ'Я~ується оплатити Bapricть првва орендн земельної ділЯНЮI в 
ПОВНОМУ РОЗМІРІ протягом 5 (п тl) банківсьКJIХ днів з момеlnY укладення ДIIIOГO Договору. 

4. ВідllОllідал""іСІІІ" СІІІОР;" 

4.1. У ВllПадках невиконанВJI або неналежного виконанВJI зобов'язвнь передбачеНl1Х ЦlВI 
Доroвороr.l, Сторони несуть відповідальність згіДІІО з ЧИННИМ законодавСТВО~1 Yкpaillll. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушенВJI своїх зобов'язань за ЦlВI 
Доroвором, JllCЩО таке порушенВJI було викликано змінами в ЧИННОМУ законодавстві УкраіНII. 

4.3. В разі порушенВJI Покупцем пункту 3.3 двного Договору Продавець мвє право 
відмовитися від ухладенВJI договору оренди земcnьної ділянки. В цьому випадку двний Договір 
вважатиметься припиненим в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку з моlt.еиту OТPIBIВНВJI Покупцем 
повідомnе}ПIJI Продавця про відмову від договору. Сплачений Покупцеlt. гарвнтіЙИlIЙ внесок в 
цьому випадку поверненню не пїДЛJIгає. 

s. Форс-",ажор"; 06Сlllа.,,,,,, 

5.1. Сторони звїЛьВJIЮТЬCJI від відповідальності за часткове або ПОВ!lе HeBllKOHВНВJI 
зобов'язань за цим Договором, ЯIOЦО це невиконввВJI ~ прямим васлщкоltl обставин 
непереборної сипи, що виннкnн піCJIJI підписання Договору, JПQ СтоРОНII не А,огmr передбачити 
та попередити. 

6. Тер';" дії дого.ору 
6.1. Договір набуває чинності з моменту підПИCDННJI ііого Сторонами і діє до Вого остаточного 

ВIIkOНВНIUI. 

6.2. Одностороннє розірванНJI даного Договору ДОПУСКDЄТЬС8 ВIIКJlЮЧНО В ВllПадку зазначеному в 

l1YJuai 4.3 даного Договору. 

Продавець 

Броварська міська рада 

УДК у Київській обл. М. Київ 

МФО 821018 

1. Ре".Ь""''' СІІІОР;" 

Покупець 

ТОВ "БРОВСЕРВІС" 
ЄІІРНОУ 13129352 

БФ Т унр І Н6АНН 
м.а 321ВОВ. , B~"!I" ВІННІ 

~::Z::::~II 137Z93510087 .138Z5885 



~атіжие доручення N 187 

09 вересня 2009 р. 

r 
ТОВ"ВРОВСЕРВІС" 

[ 131293521 

Vlатиика rs вАНК В М.КИЄВІ 
І 

{вач Броварське ВДК 

2357192з1 
Dтримувача 

у у КИ!ВСЬКІЙ ОВЛАСТІ, 
В 

словами 

код ааику 

3217671 

код аанку 

821018 

прим. 1 10410001/ 

одер_ано аанком 

09 вересня 2009 р. 

ДЕВ ЕТ рах W СУМА 

26006301025057 89 350,30 

КРЕДИТ рах tI' 

31513931700005 

~есят дев'ять тисяч триста п'ятдесят rривень зо копійок 

ачеиия MaTeJtY 
,аво ореиди земельноl ділянки зr.доrовору купівnі-продажу 
І ореlUlИ зем. ділянки від 08.09. 09р. Вез пдв 

1РО 
Проведено аанком 

М.П. Підписи 

" n 200~4_ 
- Підпис ааику ~ 



:.... . 
~ .' Пnaтlжне доручення НІ 165 

:'1~"B~21 серпня 2009 р. 

Пnа1rник _ ТОВ"БРОВСЕРВІС" 

код банку ДЕБЕТ рах. NII 
ВМ.КИЄВІ 

оо 

321767 260063010250571 

КП "Бровариlнвеcrбуд" 

• КРЕДИТ рах. Ng 
отримувача КОД банку 

26009698144034 
китве.РД"РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
~дЛЬ".М.КИТВ 322904 

Сума Cnовами 

СІМдесят п'ять ТЬІСЯЧ триста одна гривна 70 копІйок 
ПDИ:lна'IВНttя матежу 
JPJll!тІРlниА внвсак аг oДoraBoPY про умови участі в :ІІемen .. ному aYJCЦIoH' :11 ПРОАажу "р •• а 

:ІІ!~м.IФ1,;j(iiiJ~LВIД ОВ.ОВ.2009р. &e:ll пдв 

'.-... 

І' 

Підпис банку - І -

. : 

.- і " -
,. - І ::;- • 

І _ 

І ._ 

.. ----. 



п РОТа кол N!!I 
про хід торгів 110 аукціОllі з продажу 

м КІ'ЇВ . , )( 9 ес _» вереСflЯ _( ) року 
Лот НеІ Право ореltдll ЗСМСЛlIIІОЇ діЛЯIІКIІ ПЛОЩСІО 0_1366 га. що IІOnСЖIIТЬ КП 

ссБропаРllіIlВСстбуд» Бровuрськоі міської РОДІІ КІІЇВСЬКОЇ області. 
Цільове пРltзначеJJНЯ: землі ПРОf\lІ1словості 

УМОВІІ ВIІКОРllстаю.я: ДЛЯ розміщеllflЯ об'спу ПРОМІІСЛОВОГО ПРlІзнаЧСЩIЯ 

КtlїBCLK8 область, 'І. Бровар .. , вул.Красовського в раlіОflі розміщеllllЯ заво-
ду сеТоргмаш». 

І "омер замвк", назва об'єкта та Пого алреса І 

Кількість учаСЮ1кіп аукціОIlУ: 2 
В" • ІДОМОСТІ про учаСIШКlВ: 

Не пІп Код Назва учаСfllfка 

учасн. 

1 01/01 ТОВ ссБровсервіс». Київська область, м.БроваРIІ. вул.ГагаріllD. 26 
Уповноважеflа особа: Гашимов Ромenь Нусратов"ч 

2 01/02 ТОВ ссРітім». Київська область, м.БроваРIІ, вул.Металургів, 2 
Уповноважена особа: Сулеііманов Мансур Ма.хмуД ОГЛІІ 

ПО'lаткова ціllП об'єкта: 137110,00 (сто тридцять сім ТІІСЯЧ двісті десять грн. ОО коп.) 
ПРОП031щіі 'lаСlllfків /ДОдПIОТЬСЯ опе аТIІВНО/: 

Код чаСlllfКD П о п 0311 Ц і Я 
01/01,01/02 137110,00 

01/01. 01/02 150931,00 

01/01 164652,00 
сто шістдесят чотltРIl ТllСJlчі шістсот п'ятдсснт дві гр ... ОО кпп.) • 

. ~~~;,: 

1~(lII\'I·. Н.} 

-



! 

КП ссБроваРIIЇllвестбуд)) Броварської J\IЇCbKOЇ раДl1 КІІЇВСЬКОЇ області. 

М Киів . 

В If тяг ] rrротокnлу Х!І 
про хід торгів ІІа а)'кціОllі :І npOMil\")' 

О' '()()9 сс _» вересня _ року 

ЛотН!!1 Право ореllдlt 1емеЛIol.оі діЛRІІКJ' площеlО 0.3366 гп. що l.олежltТh КП 
ссБРОВОРJ.іllвестбуд) БРОnO~СI.кої міської раДIt КІ.ЇВської області. 

Цільове ПРIf3.lачсtltlя: ]смлі ПРОf\шсловості 
УМОВІІ ВIІКОР'lсташ.я: ДЛR~о]міщеlll'R I.1б·сК1У ПРОМItСЛОВОГО ПJ!J13I1а"СIІІIИ 

Кltївська область, м.БРОnOрlt. вул.Красовського в ройоltі РО1міЩСІІІІИ заво-
ДУ ссТоргмоuш. 

І "омер 1аЯnКIІ, 110100 об'єкта та nого адреса / 
Кількість учаСlІІlків OYKuiOIlY: 2 
Відомості про У"ОС'lІІків: 

H!!n/n Код учаСtl. I-ІО1ВО УЧОСІlІІка 

1 01/01 ТОВ ссБровсервіс». КІІЇВСЬКО область, м.Броварlt, вул.ГагпріtlD, 26 
УПОВІІоважена особа: Гошltмов Ромель Н~аТОВIfЧ 

2 ••• ••• 

По'.аткоDO ціно об'єкта: 137210,00 (сто TPliдURTb сім тисяч двісті десять грtl. ОО коп.) 
ПРОП03Jщії· учаСIfI.,ків /AOMIOTbCR операТIІВНО/: 

Код УЧОСІІІ.КО П~ОПО]ltціR 

01/01 164652.00 
••• ••• 

Остаточна ціна: 164652,00 (сто шістдеСJlТ ЧОТІІРИ тисячі шістсот п'JlтдесRТ дві Грtl. ОО коп.). 

Лі lЖукС.Ф.l 
,"""""Qim.j~-Г-
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Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо РОЗГЛJIнути на черговому засіданні Броварської міської радІ 
питанви пр~ наданни в оренду земельноі ділинки площею О,ЗЗбб га 
розташован01 по вул.Красовського в районі розміщенни заводу "Торгмаш", ЗІ 
результатами аукціону від 02.09.2009 року: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу права оренди земельне 
дimппcи N!! З4 від 09.09.2009 року, що додаЄТЬСJl. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" площею О,ЗЗбб га за 
рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI - pїJIJIJl, з них 0,0548 га -
землі обмеженого використанни - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
будівництва та обслуговуванни об"єкту промислового призначеННJI - землі 
промисловості, по по вул.Красовського в районі розміщеННJI заводу "Торгмаш" 
терміном на 25 років. 

З.Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству 
з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" в розмірі 85БО,00 гривень. 

4.Доroвір оренди земельної дiJIJппcи укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва та з ВКJПOченням всіх істотних умов 
договору оренди, відповідно до п.п.8.1,8.2 Порядку проведенни аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки. 

5. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" про 
необхідність укладеННJI договору оренди земельноі ділянки до 27.09.2009року та 
проведенни державної реєстрації до 27.10.2009 року. У випадку не оформлеННJI 
договору оренди землі, міСЬка рада буде розглядати питанни про припииеННJI 
права користуванни землею. 

б. Доручити виконуючому обов"изки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при енні договору оренди землі. 

БРОDаРСLІ~ПЙ МВІ( 

Виконуюча обов"изки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

,?J~I'i 1(f l-~o/-JI 
~ r;t[ _2tJ»h). 

С.А.майборода 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. rarapilla,15, Т. 6-50-67 

Від ()l~P(lf N!!/~.Jr --.;;;..----
НаН!! за ------ г 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Земельний ВІДДІЛ міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради питання: 

I.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,3366 га, 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш" , 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

2.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,91 ОО га, 
розташованої по бульв.Незалежності в районі розміщення заводу СССТРЇЛ8», 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

3. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,7578 га, 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", за 
результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

4.Про надання в оренду земельної ділянки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського 
1DИИ0ремоитного заводу, за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

5. Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність rpомадянам, проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам; 

6.Про припинення права користування земельними ДЇJIJJИКами, 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації із 
землеустрою, надання в оренду земельних дinяиок, продовження термінів 
користування земельНИМИ ділянками, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради; 
7. Про продаж земельної. ділянки та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради; 
8. Про передачу земельних ділянок rpом8ДJI1ШІЦ~IW::иk:ц,..IUIДaЕІІІ.ІL.., 

в оренду та внесення змін до рішень Броварської міс .. PIJIJIрськвй МВ:К 
~.J!.,253/{ff 
"Ul!' ()~ '200YЇI. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. raгapilla,15, т.6-50-67 

Від rJll/fcJf H!!/~36 
~~----

НаН!! за ------ г 
Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Земельний ВІДДІЛ міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради питання: 

1.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,3366 га, 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

2.Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,9100 га, 
розташованої по бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «СТРЇЛа», 
за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

3. Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,7578 га, 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмam", за 
результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

4.Про надання в оренду земельної ділянки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв.Незалежності в районі розміщення Броварського 
ІПИИоремовтиого заводу, за результатами аукціону від 02.09.2009 року; 

s. Про затвердження матеріалів вибору земельних діляноІС, надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
діЛJIНОК у власність гpoM8ДJIHaм, проектів землеустрою щодо BiдвeдeННJI 
земельних ділянок у корИС1УВ8ННJI фізичним та юридичним особам; 

6.Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації із 
землеустрою, HaдaRНJI в оренду земельних ділянок, продовжеННJI термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволів на виготовлеННJI 
технічноі документації по оформлеВlПO права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради; .. . 
7. Про продаж земелЬНОІ д1JIJlНКИ та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради; . 
8. Про передачу земельних Д1ЛJlНок ГРОМ8ДJIрІQ-ВJlJaCiIW:~~IДaJEUI.IL..., 

в оренду та внесення змін до рішень Броварської міс .. ре,ар ський МВК 
ВЩВИЙ к!02 JЗ/{~Г 
"f/E' tJ? '200Уїі. 



9. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1500 ra, 
розташованої по вул. Короленка; 

10. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,2500 ra, 
розташованої по вул. В'ячеслава Чорновіла; 

11. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,0300 га, 
розташованої по вул. Оболонській в районі розміщення будинку Н!45. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу ~ С.А.МаЙборода 
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