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КА РАДА КИївської ОБЛАСТІ

РІШЕННя

г

Про надання в оренду земельної ділянки
І
площею 0,0897 га, розташованої по вул. В"ячеслава Чорновола,
за результатами аукціону від 14 січня 2010 року
Розглянувши подання земельного відділу від 14.01.201 О року Н!! 19 щодо
BIД8HНJI в оренду земельної ділянки площею 0,0897 га, розташованої по
вул. В"ячеслава Чорновола, за результатами аукціону від 14 січня 2010 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
самоврядувaинJI в Україні",

Порядком проведення аукціону з продажу права

оренди земельної ділянки, затвердженого рішенням Броварської міської ради

від 17.09.2009 року N!! 1244-69-05, Протоколом аукціону Н!! 1 від 14.01.2010р.,
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди земельної

ДiJuппm Н!!3 від 14.01.2010 року, на підставі документів, що підтверджують
сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту, а також

враховуючи пропозиціі постійної комісії з пит~ь розви~ та бл~~оус~ою .
територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та ІнвестиЦlИ, МІська
рада
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земель міської ради земельну ділявку
2. Надати в оренду ~a p~OK •
,)Китлопобут-комплект" площею
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0,0897 га
для будівництва та обслуговував вул. В"ячеслава Чорновола
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І.В.Сапожко

буде

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постійної комісії з питань

розвитку та благоустро~ територій,

земельних відносин, аРХІтектури,

будівництва та інвестиці~ - .

~-l--~~~-:fj .М.Гудименко

начальника земельного ВІДДІЛУ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Начальник юридичного відцiny с-

d

І.Г.Лавер

Начальник управління

містобудування та архітектури -

головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начальник загального відділу

~
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Н.І.Гнатюк

?'-

Голова постійної комісіі з ПИтань

розвитку та ?лагоустро~ територій,
земельних ВІДносин, арХ1теrrypи

будівництва та інвестицій
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С.В.ПіддуБНJIК

