
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

~o ~IfII;ННJI аукціону 3 продажу права оренди 
земелЬНОl Д1JU1НКИ nлощеl0 0,0351 га, розташованої 
по вул. Короленка 64-в, від 31 березня 2010 року 

таким, що не відбувся. 

; РозгJIJlВYВ~ подання земельного відділу від 06.04.2010 року N!!З39 щодо 

І Вll3наивя аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ділянки площею 
~03S1 ra, розташованої по вул. Короленка 64-в, від 31 березня 2010 року таким, 
що не відБУВСJl, керуючись ст. 138 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26, 
п.16ст.42 Закову Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", Поридком 
проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішеRВJIМ Бров~рськоі міської ради від 27.08.2009 року N!! 1216-68-05, 
Протоколом аукціону Н!! 3 від 31.03.201 Ор., а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносив, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати аукціон з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0.0351 га, розташованої по вул. Короленка 64-в, від 31 березня 2010 року таким, 
що не відБУВСJl, в зв"язку З НaJIВ~істю тільки одного покупця на участь в 
аукціоні по лоту Н!!3. 

2. Контроль за виконaRНJIМ цього pi~eННJI покласти. на постійну. комісію 
3 питавь розвитку та благоустрою теРИТОРІЙ, земельних ВІДносин, аРХІтектури, 

6УДЇВВИЦтва та інвестицій та заступника міськог голови Андрєєва В.О . 

. ~ 
~ ~ 0",-,' __ 0 

.'<11 
виконуючий обов' ЯЗКИ мі.ЧРI~IУ' 
I'Опови - секретар ради 

•. Af.Вровари 
: 15 ICВiТВJI 2010 року 
ЩО-.РІ-as-

І.В.Сапожко 

1~ 
\ 



ПОДАВВЯ: 

• InV за пропозицією земельного B~=.,,:mтaнь 

ПОcтjііНОі~О:::~~строю територііі, 
розвитку. н архітектури, 
земельних ВІДноси t • 

будівництва та інвестиЦІЙ -
виконуюча обов'юхи начальника 

i""inv_ заступник земельного B~ ... &" 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаііБОРода 

В.О.Андрєєв 

f ./J НаЧ8JIЬИИК ЮРИДИЧНого ВЇДЦілу 
С ~ I.Г.Лавер 

Нач8JIЬ1fИIC YlIPaв.niвaя 
міСТОбуД)'Jlalmя та архітектури _ 
головний архітектор міста 

ВИКОRyIoча ОБОВ'ЯЗQ наЧ8JIЬВИХа 
з&ranьного відцілу - ГОЛОВНИй 
спеціаліст загального ВіДДілу 

Л.Є.Рибакова 

Л.М.Шило 
/ 

С.В.IIbw'БЮJI 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарlО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
mпанНJI щодо визнання аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
ПJlощею 0,0351 га, розташованої по вул. Короленка 64-в, від 31 березня 2010 
року таким, що не відбувся: 

1. Визнати аукціон 3 продажу права оренди земельної ділянки площею 
0.0351 ra, розташованої по вул. Короленка 64-в, від З 1 березня 2010 року таким, 
що не відбувся, в зв"язку 3 наявністю тільки одного покупця на участь в 

аукціоні по лоту Не3. 

ВИКонуюча обов'ЯЗlСИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника С.А.МаЙборода 
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ПРОТОКОЛ 

ЗАТВЕРДЖУІО 
JJJ_l:OP кл «Gровариінвестбуд» Бро
~:Jrl$~~~I!'0i ради Київської облвсті. 

;8.rbA;::::--;'F~~-4\-- К.Б. Сд06нвкова 

про хід торгів на аукціоні з np()J8t~~~ 

L'indc:ть учасників аукціону: 1 

IIJo'ImtoBB ціна об'єкта: 39 001,00 (тридцять дев'ять тисяч одна rpH. ОО коп.). 

Вв'оку З наявністю лише одного учасника на участь в аукціоні по лоту Х!!3. аукціон по лоту Х!!3 не 
1i»yвcR. 

irt(ofIblllff1 __ .:3rirI~+-_lЖук С.ФJ 
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