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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про проведення земельного аукціону

з продажу права оренди земельної ділянки площею І
0,0351

га, розташованої по вул. Короленка,64-в

РозгЛЯНУВШИ подання земел~ного відділу від
про

17.05.2010

року Н!!

454

проведения земельного аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної

діляНКИ площею 0,0351 га, розташованої по вул. Короленка,64-в, керуючись
ст.ст. 136-137 Земельного кодексу України, пункту 34 cTaтri 26 Закону
УкраіНИ «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2
ПорЯДІСУ проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки,
затвердженого рішенням Броварської Mi~ЬKOЇ ради від 27.08.2009 року
1&1216-68-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,

будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної
дiJIJппcи площею 0,0351 га ДЛJI розміщення об"єкту комерційного
викориCТ8НIUI по вул. Короленка,64-в на 2 липня 2010 року о 11.00.
Визначити

місцем

проведення

аукціону

приміщення

Украінської

універсальної товарної біржі, розташоване за адресою: м.
ВУJl.АхадемікаГпушкова,1 НІ< <<Експоцентр України», павільйон 6.

Київ,

2. Контроль за виконанням цього рішення . .?окласти на ~остійну
kомісію з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, земельних вщносин,

архітектури, будівництва та інвестицій.
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Вmcонуючий обов'язки міського
ГОJlОВИ - секретар ради
М.Бровари
В·

ІД 20 травня 2010 року

Н! _-Іф8..-J'~-а5"

ЗАТ,$рО• .,...",.."".-2tJDI р. 3811. НІ 215f4OlJQ
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ПОДАННЯ:
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.
за ПРОПОЗИЦІЄЮ

земельното ВJДЦIЛУ,
• ... питань

постіііної KOMICIJ з ТРОЮ територій,

•
И
розвитку та .бnагоус
носин, арХ1тектур
,
земельних ВІД інвестиційбудівництва бта 'е'2КИ начальника

виконую • ілу _ заступник
земельного BJдц
чао ОВ_

начальника

С.А.МаАБОРода

ПОГОДЖЕНО:

Зас'l'}'ПНИК міського ГОЛОВИ

Начальник юридиЧНого Відцілу

В.В.РудеИlCО

ес

7

,-....,

(i/t.rJIaВeP

Голова DООТіАиоr kOAdcii" 3.ПИтaвr.

JIOЗВвткy та бn~ '!'ерllТopій,

земenr.lDIx відвОСіЩ арJCiтеjtТypи,

будіВНІЩтва та інвесТИЦій

С.В.Шдztyбюпс

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

Просимо розглянути
JIIIТ8IIВЯ про

на черговому засіданні Броварської міської ради

проведення земельного аукціону з продажу права оренди

земельної ділянки площею

0,0351 ra, розташованої по вул. Короленка,б4-в:

Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної
ділянки площею 0,0351 га дпя розміщення об'єкту комерційного використання
по вул. Короленка,64-в на 2 липня 2010 року о 11.00. Визначити місцем
проведеНIIJI аукціону приміщення Украінської універсальної товарної біржі,
розташОВЩlе за адресою: М. Київ, вул.Академіка Гпушкова, 1 НІ< «Експоцентр

1.

Украіни», павільйон

6.

Виконуюча обов'язки начальника
земельного відділу - заступник
начальника

С.А.майборода

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
земельний відділ
07400, М. Бровар •• , вул. rarapiI18,15, Т. 6-50-67
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ради

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

просить

розглянути

на

черговому

засіданні міськоі ради дод
ве питання:
Про проведеВНJI земen ного аукціону з продажу права оренди земельної
ДЇJIJUIКИ площею

0,0351

га, розташованої по вул. Короленка,64-в

Вихонуюча обов"язки начальника

земельного відділу - заступник начальника
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С.А.майборода
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