
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

ГПро продовже~н~ терміну укладання договору про І 
продаж земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ та внесення зміни до рішення 

Броварської міської ради 

" 

Розглянувши подання. земельного відділу від 06.04.2010 року Н!! 335 
щодо продовження теРМІНУ укладання договору про продаж земельної 

дїJIJlНКИ та внесення зміни до рішення Броварської міської ради, враховуючи 
відповідність розміщення об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари 
та керуючись ст. ст. 12, 81, 82, 127, 128 Земельного кодексу України, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Продовжити термін укладання договору про продаж у власність із 

земель державної вла(шості земельної ділянки громадянину Канади 
Федончуку Павлу Павловичу площею 0,2053 га, з них 0,0296 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор шламопроводу, для 
обслуговування комплексу - землі промисловості, по бульв. Незалежності,53/5 
вартістю 410600,00 гривень до 15.05.2010 року. 

2. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 18.03.2010 року 
Н! 1455-80-05 "Про надання ПОВНОВа>І(ен~ щодо уклад~~н~ дoгo~?py про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ЦІНИ земельнOl ДІЛЯНКИ в п.2 цього 
рішення слова площею О 2138 га" замінити словами "площею 0,2784 га", ", .. 
відповідно до висновку управління містобудування та аРХІтектури В1Д 

09.04.201 Ор. N!! 186. 

рішення покласти на заступника 

І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: . 

. . за пропозиЦ1ЄJО го ВІДДІЛУ, земeJIЬНО • _ питань ._ 

постіііної КОМIСН З ою теРИТОРІИ, 
та благоустр. и розвитку . осин, аРХІтектур , 

земельних ВІДН інвестицій _ 
будівництва та, ки начальника 

чаоБОВJIЗ ~ виконую . ілу - заступник rNt:J1"J? земельного ВІДД 

начальника 

С.А.МаЙБОРода 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l}'ПНИК міського голови 

Начanr.ниx iDpидвчиого відділу " ~ ~.? І.Г.Лавер 

Начальник управління . 
МіСТОБУдуванНJI та архітеІ<1'урИ _ 
ГОЛовний аРхітектор міста 

НачanьПИl( Фінансового YllJ!aaління 

ВИКОllyJoча обов'JlЗ1!И началЬВИIra 
загального ВіДЦі.ny - головний 
спеціаліст 38raльного BЇДЦiny 

~ Л.Є.РибакD118 

f" 4 с.п.Ковриra 
с 

Д. ~tI Л.МШило 

, к' С.В.Піддубия . 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
Пllтання про продовження терміну укладання договору про продаж земельної 
ділянки та внесення зміни до рішення Броварської міської ради: 

1. Продовжити термін укладання договору про продаж у власність із земель 
державної власності земельної ділянки громадянину Канади Федончуку Павлу 
Павловичу площею 0,2053 га, з них 0,0296 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор шламопроводу, для обслуговування комплексу - землі 
промисловості, по бульв. Незалежності,53/5 вартіСТІО 41 О 600,00 гривень до 
15.05.2010 року. 

2. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 18.03.2010 року Н2 
1455-80-05 ,,про надання повноважень щодо укладання договору про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки" в П.2 цього рішення 
слова "площею 0,2138 га" замінити словами "площею 0,2784 га", відповідно до 
висновку управління містобудування та архітектури від 09.04.201 Ор. Н!! 186. 

ВИконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника 
С.А.МаЙборода 
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