
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання дозволу на розстрочення І 
виплати суми за земельні діnянки 

юридичним та фізичним особам 

І 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.03.2009р. N!! 463 щодо 
надання дозволу на розстрочення виплати суми за земельні ділянки юридичним 

та фізичним особам, враховуючи відповідність розміщення об'єктів 
генеральному плану забудови м. Бровари та керYlОЧИСЬ ст.ст. 12, 81, 127, 128 
Земельного кодексу України, п.l2 Перехідних положень Земельного кодексу 
Україии, 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: 

1. Надати дозвіл на розстрочення виплати суми за земельні ділянки: 
1.I.Приватному підприємцю Дамер Аллі В~силівні в ~~ЗМlРI 

70776,00 гривень терміном до 01.09.2009 року ЩОМІСЯЧНО ПРОПОРЦІИНО З 

урахуванням індексу інфляції. . . . . 
Приватному підприємцю Дамер АлЛІ ВОЛОДИМИРІВНІ продовжити термІН 

укладання угоди про продаж земельно~ ~іляНКИ ?"О 26.04 2009 року. " 
1.2.Приватному виробничо-комерЦ1ИНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "Телмонт-С!О на 

розстрочення виплати суми в розмірі 247 420,0~ Іриве~ теР~IИОМ до 
25.04.2009 року щомісячно пропорціЙНО з урахуванням Індексу ІНфЛЯЦІІ. 

2. Контроль за виконанням цього рішенWI покласти на заступинка 

\lіськоro голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 26 березня 2009 року 
N!!d0!13 -я- Оь 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постіАноі комісії з питань . 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІЙ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОнуІоча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧного відцілу 

Начальник фінансового УПРавління 

голова ПостіЙНої ~~Micii'~ ~Таиь 
Розвитку та благоустрою терито ' .. 
зеМ~JILНИХ Biд~~c~, аР~теІ<тіР~l.И, 
буДШНИЦТВа та ІнвеСТиціf1 , '. . і. 
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Л'М,Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І r-., 
ес;г І.г.лавер 

С.П.Коврига 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПідцуБJlЯJC 



(~ O~ оі ВИКОНУJOчому обов'язки міського 
голови - секретарJO ради 

Сапожку І.В. 
It' V63 

І';· о). ,21,.'0..1" ПОДАННЯ 

. Зе~ель~и~ вім.~л міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІдаННІ сеСll МІСЬКОІ ради питання щодо надання дозволу на розстрочення 

виплати суми за земельні ділянки JOридичним та фізичним особам 

І.Надати дозвіл на розстрочення виплати суми за земельні ділянки: 
І.І.Приватному підприємцJO Дамер Аллі Василівні в розмірі 70776,00 гривень 

терміном до 01.05.201 О року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу 
інфляції. 

Приватному підприємцJO Дамер Аллі Володимирівні продовжити термін 
укладанНJI угоди про продаж земельної ділянки до 26.04 2009 року. 

І.2.Приватному виробничо-комерційному підприємству "Телмонт-СІО" на 
розстрочеННJI виплати суми в розмірі 247420,00 гривень терміном до 25.04.2009 
року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу інфляції. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 
Л.М.ГУДJІменко 
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