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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про продаж земельних ділянок, надання дозволу 
на продаж земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 27.} 1,06 NQ 3330 шодо 
продажу земельної ділянки, надання дозволу на продаж земельної ділянки, 
враховуючи відповідність розмішення об"єктів генеральному плану забудови 
м, Бровари та керуючись ст,ст , 12, 127, 128 Земельного кодексу України, п,12 
Перехідних 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 територій, земельних ВІДносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІ ШИЛА: 

І, Продати у власність із земель державної власності : 

1,1, Товариству з обмеженою відповідальністю «АКВІЛОН» земельну 

ділянку площею 0,4448 га для обслуговування лісопильного цеху - земm 
промисловості, по вул , Залізничній , 5 вартістю 378080,00 гривень ; 

1.2 , Відкритому акціонерному товариству «Броварський побуткомбінат» 
земельну ділянку площею 1,0333 га для обслуговування автостоянки - землі 
транспорту, по вул,Металургів,2 вартістю 878305,00 гривень ; 

1.3 .відкритому акціонерному товариству «Броварський побуткомбінат» 
земельну ділянку площею 0,1329 га для обслуговування комбінату 
«Ювілейний»- землі комерційного використання, по вулТагаріна,26 вартістю 
138934,00 гривень ; 

2, Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п , 1 даного рішення в 

термін до 07,0} ,07 укласти угоди про продаж земельних ділянок 

3, Попередити юридичних та фізичних осіб, що у ВИПадку порушення 

термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день буде сплачуватись пеня 

в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України , що діє на 
період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про 

припинення права власносТІ на земmo , 

4, Доручити міському голові Антоненку В,О , бути представником 

Броварської міської ради при укладенні, в нотарІальному порядку, договору 

купівлі-продажу земельних ділянок 

5, Земельному ВІДДту міської ради здійснювати контроль за 

надходженням коштіВ від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення , 
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6. Надати дозвіл на продаж у власність земельної дІЛЯНКИ державної 
влаСНОСl1: 

- приватному підприємцю Базильському Андрію Васильовичу земельну 

ділянку площею 0,3395 га для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул. Красовського,2. 

7. Приватному підприємцю Базильському Андрію Васильовичу 

отримати висновок головного архітектора м .Бровари про можливість продажу 

земельної ділянки та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що підлягає 

продажу, в термін до 07.02.2007р. 

8. Контроль за виконанням даного Рlщення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від "L" 74JJ'k 9,. 
N~ /13-~(-O'; 
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r.Б.Сапожко 
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