
БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. РАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про Н.адання дозволу відділу капітального 
БУДІвництва Броварської міської ради 

на передачу в суборенду земельної діJlJПOOl 

Розглянувши подання земельного ві· . вадання дозволу відділу капітального бдд!ЛУ ВІД 28.10.2009р. Н!! 2079 щодо 
УДІвництва Брова ... .. 

ва передачу в суборенду земельної ділян РСЬКОІ МІСЬКОІ p~ 
земельної ділянки підтверджуються відповід~' враховуючи T~, що РОЗМІР 

б Б ими документами І генеральним 
планом за удови м. ровари, керуючись ст. ст. 12 93 123 125 126 
Земельного кодексу України ст 7 Закону України д' , '.' 26 3 У.. "п' .. ' ро оренду зеМЛІ", п. 34 
ст. акову кра1НИ ро МІсцеве самоврядування в У ... 

Рахов .... .. .. краІНІ, а також 
в ~ЧИ nPОПОЗИЦll ?ОСТІИНОІ комісії з питань розвитку та благоустрою 
On:РИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, архітектури, будівництва та інвестицій 
МІська рада • ' 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради на передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,0018 га для 

. розміщення ГРП на розі вул. Михайла Драгоманова та вул. Київської· 
приватному підприємству "Схід-2009" без зміни їі цільового призначення. 

Попередити відділ капітального будівництва Броварської· міської ради 
про необхідність встановлення плати за земельну ділянку, що передається в 
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди 
земельної ділянки, зареєстрованим у Броварському районному відділі 
СТРуктурного відокремленого підрозділу "Київський обласний реєстраційнИЙ 
Центр" Державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру" 
заН!! 040996300014 від 29.10.2009р. 

2. Попередити приватне підприємство "Схід-2009" про иеоб~CТL 
УКЛаДаННЯ договору суборенди земепьиоі ДЇЛJIIIКИ та проведeIDIII иого 
Державної реєстрації до 29.11.2009 року. 

. ' . .:~ .', і' ;, . .. .. .. 
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З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов 'язк 
голови - секретар рад 

м.Бровари 

від 29 жовтня 2009 року 
N!! (~()~.i, -О!Г 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . ..,.. . ... 
ПОСТ1ИНО1 КОМ1С11 з питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будtbництва та інвестицій - , 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 
оо 

Заступник міського голови 

0/ 
г 

Начальник юридичного відділу 

ОО 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

ОО 

~~~~-- Л.М.Гудименко 

В.О.АнДРєєв 

.,-

І ~ q І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Начam.викзагальноro B~i:: Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 
С.В.Підцубняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріиа,15, Т. 6-50-67 -
Від ,18·/0. О!і Н!! 0/,01& 
НаН!! за ________ __ г 

Виконуючому обов'JJЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

P.I()~ 0"-
і міської ради просить розгтmyти на позачерговому 

засіданні міської и итання: 
1. Про надання дозволу відділу капітального будівництва Броварської 

міської ради на передачу в суборенду земельної ділянки 

Заступник начальника земельного 

відцілу 
С.А.майборода 

Броварський МВІ( 
ВДrrииі N. J. -!J-rr fJ;f ( 
,,~, ;(,~ 200.:f.P. 



ВИКонуючому обов'язки міського 
Голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 
Jg.(O.lJg . 

Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської міської 
ради пит~н~ п~о надання дозволу відцілу капітального будівництва 
БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради на передачу в суборенду земельної діJIJШКИ 

1. Надати дозвіл відцілу капітального будівництва Броварської міської 
ради на передачу в суб?ренду земельної ділянки площею 0,0018 га ДJIJI 
розміщення ГРП на РОЗІ вул. Михайла Драгоманова та вул. Київської 
приватному підприємству "Схід-2009" без зміни ії цільового npизначеНИJl. 

Попередити відділ капітального будівництва Броварської міської ради 
про необхідність встановленНJI плати за земельну дiJIJIНКy, що передається в 
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди 
земельної ділянки, зареєстрованим у Броварському районному відділі 
структурного відокремленого підрозділу ,,l{иївсьш обласний реєС1раційниі 
Центр" Державного підприємства "Центр Державного земельного кадаС1ру" за 
N! 040996300014 від 29.10.2009р. 

2. Попередити приватне підприємство "Схід-2009" про необхі~ість 
}'ІОІ8Дання договору суборенди земельноі ділянки та проведеНИJI иого 

державної реєстрації до 29.11.2009 року. 

Начальник земельного відділу л.м.гудименко 

БроваРСЬКИіі Мв}( 
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