
ьРОВАrСЬКЛ МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОьЛЛСЛ 

Проекr РІШЕННЯ 

Про nродаж земельних ділянок 

Ро3глянувши 110дання земеJІІ,ІІОІ·о ві;щілу від 21.12.2011 року N" 809 щодо 
nродажу земельш1х ділянок, враховую•н1 від1ювідність розміщення об'сктів 

генеральному nлану забудови м. Бровари та керуючись ст.ст. 12, 82. 127, 128, 
129 Земельного кодексу У країни, п.І2 llерехідних nоложенІ, Земельного 

кодексу України, Законом України від 05.11.2009р. N2 1702-Yl .J Іро внесення 
змін до деяких законодавчих актів У країни шо ло сnрощення порядку набу1тя 

nрав на 3емлю'', п. 34 ст. 26 Закону УкраЇtнІ "Про ~1ісцеве самовря;rування в 
Україні», а також враховуючи проншиції постіfіної комісії ·3 пІпанІ, ро-зшпку та 

благоустрою територіfі, JемеJІьних вішюсІІІІ, архітепури, буJІІВІІІІІtтва та 

інвеснщіfі. міська рада 

В 11 Р І Ш Н Л Л: 

І ЛрLщапІ у власність із 1емель державної власностІ 3емельн1 ділянки 

нес іл ьс ькопJсnодарс ького пр11·Jна '' ен ня: 
1.1. ФізІІ'ІНіfі осо6і-підприєшrю Корж Сві1:1ані ВасІІ;Іівні плошею 

0,0488 га лля обслуговування павіЛІ,fіону .Левада" - земл і комерІІІІІНОІ·о 

ВІІкорис·Іання, 110 вул.Металур1 іІІ,4 вар1істю 149 899,00 1·рн. (сто сорок дев·ял, 
тисяч вісімсот іtев'яносто дев'ять гривень): 

1.2. Фі·н1чніfі особі-піднрисмшо Разу~юву Неніаміну Воло;нІ.\НІровІІчу 

площею 0,3201 1·а для обслуговування майнового комплексу земm 

ІІромисловості, по вул.Стенана Рюін:з, 5 в:зртістю 548 363,00 1·рн. ( н'ятсот 
сорок вісім тисяч триста шістдесят три І'РІІВні). 

2.Фізичним особам. зазначенІІМ в п.І цього рішення. в тер~Іін до 

29.01.2012 року укласти yІ'OJlY про продаж земеJІьІюЇ ділянки. 
3.fІоnерещпІІ фізичні особи, зазначені в п.І ЦІ.оІ·о рішення, шо у випадку 

норушення термінів по сп,1аті суми, .з:з кожний nростроченІІіі :tснь буде 

сплачуватись nеня в р03мірі нодвійної облікової ставки 1/:зціонального банку 

України, що діє на період, -за якиіі сплачусгься пеня міська рада ставитиме 

nитання про припинення права власності на землю. 

4.Доручити міському голові Сапожку І.В бути представником 

Броварської міської ради нри укладенні, в нотаріальному поря,:rку, ;юговорів 

кунівлі-продажу земельних ділянок. 

).Земельному вщдІлу міської ради здійснювати контроJІІ, за 

надходженням коштів від продажу земельних ділянок. 

6.Контроль 3а виконаІІНЯ\1 ш.ого рішення нокласти на застуnника міськот 

голови Андрєєва В.О. 

МісІ,кий голова 

м.Бровари 

від 29 грудня 2011 року 
N~ 

1.В.Сапожко 


