
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про HВДaнНJI в оренду земельної ділянки --, 

площеlО 0.0300 га. розтаШованої по вул.ОболонськіЙ 
в районі розміщенНJI будинку Н!!45. 

за результатами аукціону від 25 тpaвНJI 201 О року 

Розглянувши поданНJI земельного відділу від 21.06.2010 року Н!!518 
щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0.0300 ra, розташованої по 
вул. Оболонській в районі розміщенНJI будинку Н!!45, за результатами аукціону 
від 25 тpaвНJI 2010 РОКУ. керуючись ст. ст. 136-137 Земельного Кодексу 
Украіни. ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26. п.16 ст.42 
Закону Украіни "Про місцеве самОВРЯДУВ&ННJI в Україні". Порядком 
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. затвердженого 
рішеНВJIМ Броварської міської ради від 17.09.2009 року .N!! 1245-69-05. 
Протоколом аукціону Н!! 1 від 25 тpaвНJI 201 Ор.. відповідно до укладеного 
договору купівлі-продажу права оренди земельної діЛJIНКИ Н!! 11 від 27 тpaвНJI 
2010 РОКУ. на підставі документів. що підтверджують сплату Переможцем 
визначеної за результатами аукціону ціни ЛОТУ. а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій. 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити укладений договір купівлі-продажу ~aвa оренди 
земельної дїЛJIНКИ Н!! 11 від 27.05.2010 року між Броварською МІСЬКОЮ радою 
та фізичною особою-підприємцем Дута Тамара ПетрівнІ, що додається. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
фізИЧНій б· _ • Дута Тамара Петрівні площею 0,0300 га ~ 

ОСО І mдприємцю ... ВІ зеМЛІ 
будіВНИЦтва та обслуговування об"єкту комеРЦIИНО из о -: 
kОмерційного використання, по вул. Оболонсь ф +80 ~ МlщеННJI 
БУАИнкуN!!45 терміном на 25 років. ~~ e.~' о .~ а". ~Ь -~ o~ "'.l~.l 

at ~~:.J .Ir ... укла ~H соо отних 
З.Договір оренди земельНОІ ДІЛЯНКИ под ~ іону з 

УМов договору оренди відповідно до п.п.8.1,8.2 о • ./ ,с. 
hpo '.. • ІР 11)1 'J '. 

дажу права оренди земельНОІ ДІЛЯНКИ. ~ d 11 1. '" • 

б . иЄМЦЯ дуту етрlВНУ про 
НеоБ ~. ~опередити фізичну осо Y-П1Д:мельної ділянки до 12.07.2010 року 
'1'а Х1ДНІСТЬ уклвдеВВJI дог?вору opeH~~ 12.08.2010 року. У випадку не 

npоведеННJI державНОІ реєстрацll до 



2 

оформлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про припинення права користування землею. 

s. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бyrи представником Броварської міської ради при укладенні договору оренди 

землі. 

м.Бровари 
від 02 липня 2010 року 
1& 15!J~ti5-0~ 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

.• а пропозицією земельного ВІДДШУ, з 
• •.. итань постійноі КОМІСІІ зп ... 

бл трою терИТОРІИ, розвитку та aroус . 
земельних відносин, ар~;ектури, 
будівництва та інвеСТИЦІИ-
ВИКОнуІоча обов'язки начальник_а __ 

земельного відділу - ГОЛОВі.L-1-_-=~,-~\_ Т.О.ХомеІПСО 
спеціаліст земельного відд лу 

~~~::::::~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступиик міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітеrrypи _ 
Головний архітехтор міста 

Голова ПОстійної комісії з питань 
розвитку та ~JIaroустрою територій, 
земельних В1ДНОСIfИ, аРхітеІ<Тури 
будіВНИЦтва та інвеСТИЦій , 

В.О.Андрєєв 

с ~.г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнатюК 

/ді:7 
~ С.В.ПіддУБВЯІС 

" 
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