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БРОВАРСЬКА МІСЬ . 
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 

ВИРІШИЛА: 

1 З V1l'падений договір купівлі-продажу права оренди 
. атвердити J .-. • • ою радою 

земель .. . 't.r. 3 . 14 01 2010 року МІЖ Броварською МІСЬК 
НОІ д1ЛJlНКИ J1!! ВІД : '. . ,)Китлопобут-комплект", що 

та Товариством з обмеженою ВІДПОВІД8ЛЬН1СТ10 , 
додається. 

земель міської ради земельну ділявку 
2. Надати в оренду ~a p~OK • ,)Китлопобут-комплект" площею 

ТОвариству з обмеженою В1ДПОВ1Д8ЛЬНІСТЮ , ня об"єкту комерційного 
0,0897 га для будівництва та обслуговував вул. В"ячеслава Чорновола 
ПРИЗначення _ землі комерційного використання, по 

теРМіном на 25 років. ченНJIМ всіх істотних 
.. • нКИ укласти з вКЛЮ • 

З.Договір оренди земеЛ~НОІ ДІЛИ 8 1 8 2 порядку проведення аукЦІОНУ з 
УМов договору оренди віДПОВІДНО до П.п. . , . 
np ''''нки одажу права оренди земелЬНОІ ДІЛИ' . . 'стю ,житлопобут-

б еженоЮ ВІДПОВІдалЬНІ '.., 
4. Попередити товарисТВУ з о мово У оренди земельНОІ дІЛЯНКИ до 

t IСОQ.nеkТ" про необхідність укладення ДОГ .. Реєстрації до14.0з.2010 року. У 
1402 державНОІ Р • .,,.S8М.NlВI''''' . .2010 року та проведення !АТ ,6pOUIlO81p1fl8PМ 



випадку не оформлення 
розгJIJlдати 

виконуючий обов' язки міського 
roпови - секретар ради 

м.Бровари 
від 04 лютого 2010 року 
]і2 1'113' .,.tf-~ 

2 

рада буде 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустро~ територій, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестиці~ - . 
начальника земельного ВІДДІЛУ ~-l--~~~-:fj .М.Гудименко 

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 ~ Н.І.Гнатюк 
/--Y~.ef 

~. ?'-

Голова постійної комісіі з ПИтань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельних ВІДносин, арХ1теrrypи 

будівництва та інвестицій ' 
С.В.ПіддуБНJIК 
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