
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін в додаток до рішенНJI 
Броварської міської ради 

від 20.05.2010 року Н! 1534-84-05 

Розгnянувши поданНJI земельного відділу від 06.09.2010р. Н! 690 про 
виесенНJI змін в додаток до рішенНJI Броварської міської ради від 
20.05.2010 року Н!! 1534-84-05, враховуючи BiдJJOBiДHicTЬ розміщенНJI об"єкту 
геиерanьному плану забудови м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 124, 134-
138. 151 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, ст.24 Закону України "Про nлануванНJI та забудову 
території". п. 34 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве caмoBpвдyвaННJI в 
Украіні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та БJlагоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток до рішенНJI Броварської міської ради від 
20.05.2010 року Н!! 1534-84-05 "Про продаж права оренди земельної дimппcи 
орієитовною площею 0,0600 га, розташованої по вул. ЧкалОВ~4-а": 

У підпункті 4.1. пункту 4 .Порядку провед~нНJI а!кцlОНУ з прод~ 
права оренди земельної дїЛJIНКИ слова" не ранІше НІЖ через 30 ДНІВ 
Заміиити словами "не раніше ніж через 1 О днів". 

2. Контроль за ВИКОНaннJlм цього рішенНJI ?окласти ва ~остійну 
10'&': • благоустрою теРИТОРІЙ, земельних В1ДВосин, 
пuсuo З питань розвитку та 

Ірхітеxrypи, будівництва та інвестицій. 

ВIІІ(ОRyюЧий обов 'язки міського 
roпови - секретар ради 

М.Бровари 
від 14 вересвя 2010 року 
N! .$1I6,.,f!l,.a 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

. • за пропозицією земельноro ВlдцIЛУ, 

постіRної комісіі з питань . оо 
розвитку та блаroУСТРОI~ терита.;IИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відцілу - заступник 
начвJJы�каa 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою теРиторій, 
зем~ьних В1Дн~син, аРХітеІСТури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

000210 

С.А.МаЙборода 

! 
В.О.Андрєєв .~. 

С.В.ПіддуБНJIIC 



Виконyrочому обов' Jlзки міського 
гопови - секретарІО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгmmyти на ч рговому засіданні Броварської міської ради 
JIIIТ8IПU[ про внесеиии змін в додаток до рішеННJI Броварської міської ради від 

20.05.2010 року Н!! 1534-84-05: 

1. Внести зміни в додаток до рішенНJI Броварськоі міської ради від 
20.05.2010 року Н!! І 534-84-05 "Про продаж права оренди земельної дimmки 
орієктовною площею 0,0600 ra, розташованої по вул. Чкanова,4-а": 
у підпункті 4.1. пункту 4 ПОРJlдКУ проведенНJI аукціону з продажу права 
оревди земельноі дiзumки спова" не раніше ніж через ЗО днів" замінити 
словами "не раніше ніж через 1 О днів". 

ВИКОнуюча обов' язки наЧ8JJьника 
земельного відділу - заступнИК 
Нlчanьвика 

С.А.Мailборода 

Броварський МВІС 

riХїдuпіі Ne o'-~зIJ''р 
"L" f/fI 10~. 
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