БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про надан"'! дозволу на розробленНJI проекту І

земл~ус~ою ~oдo BIДBeдeHНJI земельної ділянки Броварській
МІСЬКІИ радІ для виставленНJI на аукціон з продажу права
оренди земельної ділянки

РозгЛJIИYВШИ подаНЮІ земельного відділу від 28.07.2010 року Н!! 599 щодо
вадаНИJI дозволу на розробленНJI проекту землеустрою щодо BiДBeдeHНJI
земельної ділянки Броварській міській раді для виставленНJI на аукціон з
продажу права оренди земельної ділянки, керуючись ст.ст.

12, 124,134-138, 151

Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу
Украіни, п.

34

ст.

26

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні",

а також враховуючи
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та
БJIагоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та

інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

І.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо BiДBeдeННJI

земельної дimmки Броварській ~іській раді для виставлеННJI на a~iOH з
продажу права оренди земельної ділянки площею

0,0600

га для РОЗМ1ЩенНJI

об"єкту комерційного призначенНJI, розташованої по вул. Чкалова,4-а.

2. Контроль за виконaIЩJIМ цього рішення покласти ~a постійну ~омісію з
ПИТаНЬ розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, арХІтектури,

будіВництва та інвестицій.
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Вихонуючий обов'язки міського
roJIОВИ - секретар ради
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ПОДАННЯ:
земельноro ВІДДІЛУ, з а

•.

пропозицією

постійної комісії з питань

'"

розвитку та благоустрою. теРИТОРIИ,
и

земельних відносин, ap~Teктyp
будівництва та інвесТИЦІЙ -

,

ВИКОН)'Jоча обов' язки начальника

земельноro відділу - заступник

С.А.МаЙборода

начальника

ПОГОДЖЕНО:

Зас1')'ПНИК міського голови

В.О.Андрєєв

Начальник Юридичного вїдцілу

~ І.Г.Лавер

Начальник ynpавлінНJI

міСТОБУДУВaIIIIJI та архітектури _
головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

ВИКонуюча обов'JlЗКИ начальника
загального відділу - ГОловИНі спеціanіст

З8ЛШ5И0ro вiщdпy

д. Щ,І

Л.М.Шило

Гоnова ПОстійної комісії з ПItrauь
розВИТКу та ~лaroустро~ територій,
земельних ВІДносин, аРХІтеКТури.

будівництва та інвестицій

'

С.В.ПідцуБНJIJC

000474

Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.

ПИТ8ННJI про

и
на черговому засіданні Броварської міської ради
aдaнНJI дозволу на розробленНJI проекту землеустрою щодо

BїдвeдeHНJI земельної дїЛJIнки Броварській міській раді для виставлеННJI на
аукціон з продажу права оренди земельної дїЛJIНКИ:
І.Надати дозвіл на розроблеННJI проекту землеустрою щодо

BiДBeдeHНJI

земельної дiлJlнки Броварській міській раді ДЛJI виставлеННJI на аукціон з продажу
права оренди земельної ділянки площею 0,0600 га ДЛJI розміщеННJI об'єкту
комерційного призначеННJI, розташованої по вул. Чкалова,4-а.

J)иконуюча обов 'язки начальника
земельного відділу - заступник
начальника

С.А.майборода

