
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киr .. 
ВСЬІ<ОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради за Н!! 1482-81-05 від 
15 квітня 2010 року «Про підготовку та проведення земельного аукціону 

Г з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,0300 га, розташ~ваної по вул.ОболонськіЙ в районі І 

РОЗМІщення будинку Н!! 45» 

/Ь 

РозгmшyВI1!И поД~ня земельного відділу від 19.05.2010 року Н!!456 
(Юро BHeCeННJI ЗМІН дО РІшення Броварської міської ради за Н!! 1482-81-05 від 
IS квітня 2010 року «Про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,0300 га, розташованої по 
вул.Оболонській в районі розміщення будинку Н!! 45» керуючись ст. 73 
ссСВlТКові і неробочі дні» Кодексу законів про працю У країни, ст.ст. 136-137 
Земельного кодексу України, пункту 34.cTaтri 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку 
проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, 
затвердженого рішенНJlМ Броварської міської ради від 17.09.2009 року 
N! 1245-69-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. .6 рішеННJI Броварської міської ради за 
N! 1482-81-05 від 15 квітня 2010 року , який викласти в наступній редакції: 
«Призначити проведення аукціону з продажу пр~а оренди земельної д~ 
ва 25 травня 2010 року о 11.00. Визначити МІсцем проведенНJI аУКЦІОНУ 
приміщеННJI Украінської універсальної товарної біржі, розтamован.~ за 
адресою м. Киів, вул.Академіка Глушкова,! НІ< <<Експоцеmp Украши», 
павільйон 6.» 

ВИJ(онуючий обов'язки міського 
ГОлови - секретар ради 
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ПОДАВВЯ: 

. ВlОдд' nv за пропозицією земельного _.J' 
постійної комісії з питань ой 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІ , 
земельних відносин, ар,?тектури, 
будівництва та інвеСТИЦІЙ
виконуюча обов'юки начальника 

земельного відділу - заступник cf/i)n;, 
начальника С.А.МаЙБОРода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРидичНого відділу 

Голова постіЙНОї комісії з ПИтань 
розвитку Та ~лaroУСТРОЮ територій; 
зем~иих ВJДНосин, аРхі~ехтури, . 
БУДІВництва Та інвеСТИЦій 
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В.В.Руденко 

~~ с ;z;- І.Г.лавер 

Н.І.Гиатюк 

С.В.mддуБНJПC 
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Виконуючому обов'язки міського 
9J.fl \ "'nови - секретарю ради 

~
rf/r:.апожку 1.8. 
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нвя ~ ocиJPро ~ и говому засіданні Броварськоі міськоі ради 
питання щd~оJ В есеннв з н до рішення Броварської міської ради за 
Н! 1482-81-05 від 15 кві 2010 року «Про підготовку та проведення 
земельного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,0300 га, розташованої по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку 
Н!! 45» в зв' язку з тим, що зазначена в рішенні дата проведення аукціону 
співпала з неробочим днем: 

1. Внести зміни до п. 6 рішення Броварської міської ради за.N!! 1482-81-05 
від 15 квітни 2010 року, який ВИКJIасти в наступній редакції: «Призначити 
проведеиии аукціону з продажу права оренди земельної ділянки на 25 травня 
2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення аукціону приміщеИНJJ 
Украінської універсальної товарної біржі, розташоване за адресою м. Киів, 
ВYJI.AкaдeMiкa Глушкова, 1 НІ< «Експоцентр Украіни», павільйон 6». 

Виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу С.А.Майборода 
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