
БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про продовження терміну дії дозволу 

на продаж земельної ділянки та внесення змінІ 
до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 14.01.2009 Н!! 22 щодо 
продовження терміну дії дозволу на продаж земельної ділянки та внесення змін 
до рішення Броварської міської ради, враховуючи відповідність розміщення 
об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 127, 
128 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні"та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

I.ПроДовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельної діЛЯНIGI 
державної власності приватному підприємцю Корж Валентині Анатоліївні 
орієнтовною площею 0,0275 га для обслуговування магазину-павільйону по 
вул.Белінського,1 до 29.03.2009 року. 

2. Внести зміни до рішення Броварської міської ради: 
2.1. від 25.12.2008 року Н!! 969-52-05 "Про продаж земельних ділянок ... " в 

п. 1.5. віДНОСlіО товариства з обмеженОІО відповідальністІО "Давар", доповнити 
абзацом: 

"Надати дозвіл товариству з обмеж~ною Підповід~ністю "Давар" на 
розстрочення виплати суми за земе!lЬНУ ДІЛЯнку В.РОЗМlРI 128611, ОО 1f'ивень 
терміном до О 1.02.2009 року ЩОМІСЯЧНО ПРОПОРЦІИНО з урахуванням Індексу 
інфляції"· 

2.2: від 25.12.2008 року Н!! 969-52-05 "Про продаж земельних ділянок ... " в 
п. 1.6. відносно товариства з обмеженоІО відповідальніCТlО "Давар" , доповнити 
абзацом: . . . 

"Надати дозвіл товариству з обме~еною ВІДПОВІ~~НІСТЮ "Давар" на 
розстрочення виплати суми за земе~ьну ДІЛЯНКУ в .~ОЗМlРI: 952 180, ОО If>ивень 
терміном до 29.05.2009 року ЩОМІСЯЧfІО ПРОПОРЦІИНО З урахуванням Індексу 
інфляції." . 
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з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

,міського голови Андрєєва в.о. 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
Н!! IШ'l,..5k($' 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань . ., 
розвитку та бnагоустро~ теРИТОРJИ, 
земельних відносин, арХ1те~и, . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦlИ -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНого відцілу 

Начальник ynравліВНJI 
міСТОбуoЦYllaaнн та архітектури _ 
ГonoBНd . apxiTekТOp Міста 

Л.М.Гу~ 

В.О.Aнлpm 

Л.Є.Риб-

1Ia~3A~_ ::: 
. -"'Ь80Гo aiдцmy ~..;; r атюt І 

-.- Н.І. U . 
І - , 

C.B.~ 
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;6· c/t О!l Виконуючому обов'язки міського 

,y:l..2, 
1.1 'І 1(. t9/. W ~I" 

голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

. . Зе~~л~ний .~ідділ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІДанН1 сеСll M~~Ь~OI ради питання що~о продовження терміну діі дозволу на 
продаж земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ та внесення ЗМІН ДО рішення Броварської міської ради: 

I.ПроДовжити термін діі дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
державної власності приватному підприємцю Корж Валентині Анатоліївні 
орієнтовною площею 0,0275 га для обслуговування магазину-павільйону по 
вул.Белінського,1 до 29.03.2009 року. 

2. Внести зміни ДО рішення Броварської міської ради: 

2.1. від 25.12.2008 року N!! 969-52-05 ,,про продаж земельних ділянок ... " в 
п. 1.5. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Давар" , доповнити 
абзацом: 

"Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Давар" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 128 611, ОО гривень 
терміном до 01.02.2009 року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу 
івфлщії." 

2.2. від 25.12.2008 року N!! 969-52-05 "Про продаж земельних дiшmок ... " в 
п. 1.6. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Давар" , доповнити 
абзацом: 

"Надати дозвіл товариству з обмеженою відпові~~НіСТЮ "Давар" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в РОЗМІРІ: 952 180, ОО гривень 
терміном до 29.05.2009 року щомісячно пропорційно З урахуванням індексу 
інфшщ··· " 11. 

3. Матеріали щодо продажу земель~ ділянок, заяв~ та клопотання 
Підnpиємств та громадян, а також інша теХНІчна документацІЯ знаходиться в 

земельному відділі. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступниК 

начальника земельного відділу 

___ ~ 1"=::;~l1.м . ш:..;. ()1 Og ~, 
]S~ Л.М.Гудименко 
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