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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про продаж земельних ділянок, надання дозволу 
на продаж земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 16. 10.06 N2 2630 шодо 
продажу земельних. Дl~ЯНОК та надання дозволу на продаж земельних ділянок, 
враховуючи ВІДПОВІДНІСТЬ розміщення об"єктів генеральному плану забудови 
м. Бровари та керуючись СТ. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, П.12 
ПерехІДН ИХ положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, земельних ВІДносин , 
арх і тектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИР І Ш ПЛ А: 

І. Продати у власність із земель державної власності: 
І .1. Приватному підприємцю Вакуленку 1гору Петровичу земельну 

діля нку площею 0, 1269 га для обслуговування автомобільної стоянки - землі 
транспорту , по вул.Черняховського в районі розміщення теплиць, вартістю 
114210,00 гривень. 

Надати дозвіл приватному підприємцю Вакуленку Ігору Петровичу на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

91368,00 гривень терміном до 29.11.06; 
- 22842,00 гривень терміном до 25.12.06 з урахуванням індексу інфляції. 
1.2 Товариству з обмеженою відповідальністю «Серго» земельну ділянку 

плошею 0,3126 га для обслуговування майнового комплексу землі 

комерційного використання, по вул.Димитрова,119, вартістю 281340,00 гривень; 
1.3. Закритому акціонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонтаж» 

земельну ділянку площею 2,5556 га для обслуговування будівель промислової 
бази - землі промисловості, по вул. Кутузова,8-б, вартістю 1916700,00 гри вень. 

2. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення 
термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день буде сплачуватись леня 

в роз мірі подвійної облікової ставки Національного банку України, шо діє на 

період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про 

припинення права власносТІ на землю. 

3. Доручити 

Броварської міської 

міському голові Антоненку В.О. бути представником 

ради при укладенНІ, в нотаріальному порядку , договору 

купівлі-продажу земельн и х ділянок . 

4. Земельному ВІДДlЛУ міської ради здійснювати контроль за 

надходженням коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення . 
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5. Юридичним та фізичним особам зазначеним в П.І даного рішення в 

термін до 26.11.06 укласти угоду про продаж земельних ділянок. 

6. Надати дозвіл на продаж у влас ність юридичним та фізичним особам 
земельних ділянок державної власності: 

6. І. Товариству з обмеженою відповідальністю «АКВІЛОН» земел ьну 

діля н ку плошею 0,4676 га для обслуговування будівлі лісопильного цеху по 

ву л. 3алізничніЙ , 5 ; 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікна Старт» земельну 
ділянку площею О, І ООО га для обслуговування нежилого приміщення по 

вул.Металургів,4; 

6.3.Відкритому акціонерному товариству «Броварський побуткомбінат» 

земел ьну ділянку площею 1, 1364 га для обслуговування автостоянки по 
вул .Металургів,2 ; 

6А.Відкритому акціонерному товариству «Броварський побуткомбінат» 

земельну д ілянку площею 0,3701 га для обслуговування комбінату «Ювілейний» 
по вул.гагаріна,26; 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю 

Світлотехніка» земельну ділянку площею 0,3335 га для 

нежитлови х приміщень по вул.краСОВСЬКОГО,22. 

«Торговий Дім 

обслуговування 

Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 

«Торговий Дім Світлотехніка» про МОЖЛ ИВІСТЬ уточнення площі земельної 
. . 

ДІЛЯНКИ , що ПІДлягає продажу. 

6.6. Мельнику Сергію Васильовичу та Сапожнікову Дмитру 

Олександровичу земельну ділянку площею 0,3191 га для обслу говування 

майнового комплексу по вул. Богунського, 26-а, зона-21, район-57; 

6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «3ернопереробний 

компле кс» земельну ділянку площею 0,9413 га для обслуговування нежитлової 

будівлі по вул.красовського,18-а. 

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в П.6 даного РІшення 

отримати висновки головного архітектора м.Бровари про МОЖЛИВІСТЬ продажу 

земельних ДІлянок та виконати експертну ОЦІнку земельних ДІЛЯНОК, що 

підлягають продажу в термін до 26.12.06. 

8. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 

міського голови Возняка с.М . 

Секретар ради 

м.Бровари 
від .,~" >t.cд,....",,; 
N2 ІСІ '2 -(0- 0'0:' 

І .В .Сапожко 
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