
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ·І·В .. 
СЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про надання повноважень щодо укладання 
договорів про оплату авансового внеску 
в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

>0 

Розглянувши подання земельного відцілу від 21.06.2010 року Н!! 519 
про надання повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, керуючись ст.82, 127,128 
Земельного кодексу Украіни, постановою Кабінету Міністрів України від 
24 JIИПНJI 2009р. N! 806 ,,про BHeCeННJI змін до постанови Кабінету Міністрів 
Украіни від 22 квітня 2009р. Н!! 381", п.п.34,43 ст. 26, п.16 ст.42 Закону 
Украіни «Про місцеве самоврядування в. Україні», а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

• 
ВИРlПlИJlа: 

I.Уповноважити виконуючого обов'язки міського голови - секретаря. 
ради Сanожка Ігоря Васильовича укласти договір про оплату авансового 
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, що додається. 

2.Провести експертну ГPO~OBY оцінку земельної. дiшmки ~още~ 
0,0210 га ДЛJI обслуговування житлового будинку, господарських ~уд~вель І 
СПоруд по вул. Гоголя,27/1 для подальшого продажу земелЬНОІ ДІЛJIНКИ 

громвдинці Котовій Тетяні Арсенівні ШЛJIXом викупу. . 
Попередити ГPOMaдJIНКY Котову Тетяну ApceHIB~ про оо надання 

необхідних документів для виготовлеННJI експерТНОІ ГРОШОВОІ оцінки 
земельної ділянки. 

3 П ртиу грошову оцінку земельної ділянки площею 
. ровести експе 16-

0,9146 га бс в ання комплексу по вул. Красовського, в ДЛJI 
по ДЛJI о луга ув ьної дЇJIJППCИ товариству з обмеженою 
далЬшого продажу земел 

Відповідальністю «БАЗТЕХСЕРВІС» ІШІJlXом викупу. ... 
з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ 

Попередити товариство бхїдних документів ДJIJI виготовлеННJI 
«БАЗТВХСЕРВІС» про HaдaННJI ~~o. 
експертної Ірошової оцінки земелЬНОІ ДІЛJПIКИ. : • 

.. . ї ади забезпечиТИ укладеННJI та ре8JIІЗацоо 
4.Земельвому в1ДДtЛY МІСЬКО р ків В рахунок оплати ціни земельних 

д?Говорів про оrшату авансовИХ BH~~e о-оціночних послуг. 
д1JUIнOK та договорів ва виконання ек РТН 

і • 



2 
SJCOIl'lpO/lЬ за ВИКОНIIIiIIJJм цього рішсllНJl ПОКЛасти на ~ міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 02 JIИIJНЯ 2010 року 
НІ! /5tPf)-J'tj-tC 

, і 



ПОДАННЯ: 

земельно~ вїДЦЇЛУ, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та блaroустро~ теРИТС:1И, 
земельних відносин, apX1~eКIYP , . . .. 
будівництва та lнвec~~ -
виконуюча обов'JlЗКИ начал~~ь::н..и:::к;а===---=:::::::-_~~_ 
земельного відділу - голов Т.О.Хоменко 
спеціаліст земельного B=iД~Д~i~~~~~::::=-__ :.--._ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начальник фінансового УПРаВЛіВНИ 

В.О.Андрєєв 

І ~ 

((iZ І.Г.Лавер 

~ Л.є.Рибвхова 

& С.П.Коврига 
На-вихзагвльнoro ~ 

~ 
Н.ІІнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРхітеI<'lypи 
будівництва та інвесТИЦій ' #;і1 с.в.ІІіддуб!ІІІК 
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