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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про продаж земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 07.09.2012 року N'!. 439 щодо 
продажу земельних ділянок, враховуючи відповідність розміщення об'єктів 

генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись СТ.ст. 12, 82, 127, 128, 
129 Земельного кодексу України, П.12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, Законом України від 05.11.2009р. N'!. 1702-УІ "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття 
прав на землю", Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009р. 
N'!. 381 "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності", 

п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», а також 
враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТlИної KOMICll З питань розвитку та благоустрою 

територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Продати у власність із земель державної власності земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення для обслуговування об'єктів нерухомого 
майна: 

1.1. Приватному виробничо-комерційному підприємству «Наталка» 

площею 0,0238 га, з них 0,0018 га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі зв'язку, для обслуговування магазину-кафетерію «Ласуня»

землі комерцlИНОГО використання, по вул. Короленка, 54 вартістю 

83 790,28 грн. (вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто грн. 28 коп.). 
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тринетри» площею 

2,0000 га, з них з них 0,0432 га землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі напорного каналізування, для обслуговування виробничого 

комплексу - землі промисловості, по вул. Підприємницькій, 14 вартістю 

3 477 600,00 грн. (три мільйона чотириста сімдесят сім тисяч шістсот грн. 

ОО коп.) 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Тринетри» на 

розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 
- 1 391 040,00 гривень терміном до 20.12.2012 року з урахуванням індексу 

інфляції. 

Сплатити протягом 3 О календарних днів після нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу 2086 560,00 гривень, з них 347760,00 гривень до 

державного бюджету та 1 738800,00 гривень до місцевого бюджету. 

2. Юридичним особам, зазначеним в п.1 цього рішення, в термін до 
12.10.2012 року укласти угоди про продаж земельних ділянок. 
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3. Попередити юридичні особи, зазначені в п.1 цього рішеНН:І, цо у 

випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений дея:, буде 

сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного БЮЕУ 

України, що діє на період, за який сплачується пеня і міська рада ставитш.~е 

питання про припинення права власності на землю. 

4. Доручити міському голові Сапожку І.В бути представником Броварс:,кої 
міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів купівлі-проr,а7(j 

земельних ділянок. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходхсенн7.lv" 
коштів від продажу земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місь:сого 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 13 вересня 2012 року 
И2 ________ _ 


