
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.02.2010 року Н!! 128 
щодо продажу земельної ділянки, враховуючи відповідність розміщенНJI 
об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 81, 
82, 127, 128, 129 Земельного кодексу України, п.l2 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, Законом України від 05.11.2009р Н!! 1702-УІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни щодо спрощенНJI 
порядку набуття прав на землю", п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в У країні», а також враховую'!и пропозиції постійної комісії з . 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
громадянину Канади Федончуку Павлу Павловичу пло~ею 0,205~ га, з них 
0,0296 га - землі обмеженого використанНJI - І~~нернии кор.ИДор 

nna обслуговування комплексу - зеМЛІ промисловосТІ, по 
шламопроводу, ~AI" 

бульв. Незалежності,5315 вартіcnо 41 О 600,00 гривень. 

2 Г омадянинУ Канади Федончуку Павлу ~овичу в термін до 
. р ти угоду про продаж земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 18.03.2010 року умас 

адянина Канади Федончука Павла Павловича, що у 
3. Попередити гром .. по сплаті суми, за кожний прострочений день 

випадку порушення теРМІНІВ змірі подвійної облікової ставки Національного 
буде сплачуватись пе~ в ро І.О" за який сплачується пеНJI і міська рада 
б У ··ни що ДІЄ на пер ,0.\' • 
анку крю , неННЯ орава влаСНОСТІ на зеМJПO. 

ставитиме питанНЯ про прИПИ 
обов"язки міського голови Сапожку І.В бути 

4. Доручити виконуюч~му. ької ради ори укладенні, в нотаріальному 
Б оваРСЬКОI МІС . 

представником Р . . одажу земельної ДІЛЯНКИ. 
порядку договору КУПІВЛІ-ПР ... 

, .. міської ради ЗДІИСНІОвати контроль за 
5. Земельно~ ~1ДДl:ажу земельної діJUlНКИ. 

надходжеННЯМ коШТІВ вІД пр 

. . 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки місь 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 18 лютого 2010 року 
N!! f'l:J'I- lі-{)() 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступника 

начальника ~ С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 

, /-::J 
Начальник юридичного відділу d І.Г.Лавер 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста ЛV 

t/ 

НаЧІІІІЬНИJC фінансового управпіНИІІ ff ~/-, 
. /' 

Л.Є.Рибакова 

С.П.Коврига 

Начальник загального відділу ~~ Н.І.Гнатюк 
L-/- ~-

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.В.Піддубняк 

; . , 
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