
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про викуп земельних ділянок 

по вул. Шолом-Алейхема, 59 та вул. Шолом-Алейхема,61 
для суспільних потреб 
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На виконання рекомендації координаційної ради з питань безпеки 
дорожнього руху ( протокол N9. 10-12 від 11.01.2012 року), керуючись ст. ст. 12, 
83,140,147,151 Земельного кодексу України, Законом України "Про 
відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна; що на них 
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності", на підставі п.34 ч.l ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійно 

діючої комісії з питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та розширення 

проїжджої частини вулиці Шолом-Алейхема, викупити для суспільних потреб 

земельні ділянки земель житлової та громадської забудови: 
1.l. площею 0,0007 га по вул. Шолом-Алейхема,59, яка є частиною 

земельної ділянки, що належить на праві власності громадянину Нестеренку 

Юрію Михайловичу з цільовим призначенням будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

( державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯИ N2 788091, 
зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності 

на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 

за N2 011096300601 від 01.06.201 О року) 
Орієнтовна викупна ціна за експертною грошовою оцінкою становить 

3573,00 грн. (три тисячі п"ятсот сімдесят три гривні). 
Строк викупу до 01.08.2012 року. 
1.2.площею 0,0002 га по вул. Шолом-Алейхема, 59, яка є частиною 

земельної ділянки, що належить на праві власності громадянці Мельниковій 

Валентині Михайлівні з цільовим призначенням будівництво та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

забезпечення безпеки дорожнього руху ( державний акт на право власності на 
земельну ділянку серія ЯИ N2 788090, зареєстрований в Книзі записів 

реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного 

користування землею, договорів оренди землі за N2 011096300605 від 

01.06.2010 року) 
Орієнтовна викупна ціна за експертною грошовою оцінкою становить 
1021,00 грн.( одна тисяча двадцять одна гривня). 

Строк викупу до 01.08.2012 року. 
1.3. площею 0,0011 га по вул. Шолом-Алейхема,61, яка є частиною 

земельної ділянки, що належить на праві спільної власності громадянам 

Верзіліній Олександрі Іванівні та Березіній Світлані Василівні з цільовим 
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призначенням - ведення особистого селянського господарства ( державний 
акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ И2 324284, 
зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності 
на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 

заN2 010833800580 від 17.09.2008 року) 
Орієнтовна викупна ціна за експертною грошовою оцінкою становить 

3930,00 грн.( три тисячі дев"ятсот тридцять гривень). 

Строк викупу до 01.08.2012 року. 

2. Фінансування витрат, пов'язаних з виконанням цього рішення, 

здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету. 

3.Земельному відділу Броварської міської ради у 5-денний термін з дати 

прийняття цього рішення письмово повідомити власників земельних ділянок, 

зазначених в п.l цього рішення, про прийняття даного рішення. 

4. Запропонувати власникам земельних ділянок, зазначеним в п. 1 цього 
рішення, в місячний термін повідомити орган місцевого самоврядування про 

надання згоди або відмову на проведення переговорів щодо умов викупу 

земельних ділянок. 

5. В разі надання власниками земельних ділянок згоди на проведення 

переговорів щодо умов викупу земельних ділянок, доручити міському голові 
представляти інтереси Броварської міської ради при проведенні переговорів 
щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу. 

б.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м.Бровари 

від 12 квітня 2012 року 
и2 _____ _ 


