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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання повноважень щодо укладання 
договору про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.09.2010 року Н! 689 
про надання повноважень щодо укладання договору про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, керуючись ст.82, 127,128 
Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2009р. Н! 806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2009р. Н! 381", п.п.34,43 ст. 26, п.16 ст.42 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: 

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

2.Провести експертну грошову оцінку земельноі дinянки площею 
0,3180 га для будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва ( виробничо-складського комплексу) по бульв. Незалежності, 31 
для подальшого продажу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю "С.П. Брок-сервіс" шляхом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідanьніспо 
"С.П. Брок-сервіс" про надання н~о~хідних документів для виготовлення 
експертної грошової оцінки земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 

3.Земельному відділу міської ради забезпечити укладення .та реалізаці~ 
договору про оплату авансового внеску в p~HOK оплати ЦІНИ земелЬНОІ 
ділянки та договору на виконання експе~них послуг. 

4 К за виконанням ць р~~"'Iія,' ~класти на заступника . онтроль ~~ ~ 
міського голови Андрєєва В.О. ':.O'~ _ ~~ * 

СІ ... 'І' І , '::s 0\ 

Виконуючий обов'язки міського :; 'І__ ~ І.В.Сапожко ~
:!: r:J:i' оа 'tJ 

голови - секретар ради ' "/ ''І ~ ~ #W 
м.Бровари 
від 14 ВС:р'есня 20 І О року 
Н! (&;0' І'І-()§ 

~-~~, 



ПОДАННЯ: 

земелы�ого відділу, за пропозиціЄIО 

постіАної комісії з питань '" 
РОЗВІІТХУ та блаГОУСТРОI~ теРIfТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
ВltКОНУlоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.О.Паламарчук 

НвЧ8llЬННК ЗВl'8llьноro ~ Нl.Гнатюк 

Голова постійної комісіі з питань 
розвитку та благоустрою теРиторій, 
земельних відносин, арХітектури, 
будівництва та інвестицій 

0003'19 
С.В.mдцубняк 



8иконуючому обов'язки ,-,іського 
гоnови - секретарю ради 

Сапожку 1.8. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгnянути а черговому засіданні Броварської міської ради 
ПИТ8IIWI про надання овноважень щодо укладанНJI договору про ОJШaty 

авансового внеску в рахунок ОJШати ціни земельної дimrнки: 

I.Уповноважити виконуючого обов'JI3КИ міського гоnови - секретаря ради 
Сапожка Ігоря Васильовича укласти договір про ОJШа'l)' авансового внеску в 
рахунок ОJШати ціни земельної дішппси, що додається. 

2.Провести експертну rpошову оцінку земельної дimппcи ПJJощею 0,3180 га 
ДJII будівництва та обсnyroву&8ННJI об' ЄК1)' незавершеного будівllИШJla 
(виробничо-складського КОМJШексу) по бульв. Незалежності, 31 ДnJI ПО~"lЬшого 
продажу земельної діnянки товариству з обмеженою відповідальшС11О "с.п. 
Брок-сервіс" ПШJIXОМ викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відnовідальшС11О "СЛ Брох-сервіс" 
про H8Д8ННJI необхідних документів ДJIJI виraroвлеlUlJl експертної rpoшовоі 
оцінки земельної дinянки . 

. З.Земельному відділу міської ради забезпеЧИІИ ~elUlJl 18 ~"J!запію 
доroВОРу про оплату авансового внеску в рахунок опmпи ЦUIИ зеие.'liНОI ДJ.UJIJCИ 

та договору на виконaннJI експеpmо-оцівоЧJlИX поcnyr. 

Виконуюча обов'юки начanьвика 
земCJlЬНОГО відділу - заступник 
IlaЧanьника 
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