
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про продаж земельних ділянок надання 
. . 

дозволу на продаж земельних ДІЛянок та внесення змІН до 

рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 29.06.06 NQ 1380 щодо 
. . 

продажу земельних ДІлянок надання дозволу на продаж земельних ДІЛянок та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи відповідність 

розміщення 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 територlИ, земельних ВІДносин, архітектури, 

будівництва, екології та інвестицій, міська рада 

ВИРІШ НЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Закритому акціонерному товариству "Фірма Теплицьтехмонтаж" 

земельну ділянку площею 2,5556 га, в тому числі 0,3292 - землі обмеженого 

використання інженерний коридор КОМУНІкаційних мереж, для 

обслуговування будівель промислової бази земЛІ промисловосТІ, 

вул.Кутузова,8-б вартістю 2 044480,00 гривень; 
1.2. Приватному підприємцю Василькову Павлу Яковичу земельну 

ділянку площею 0,2604 га, в тому числі 0,0079 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 

майнового комплексу - землі промисловості, вул.кутузова,127 варТІСТЮ 

221340,00 гривень. 
Надати дозвіл приватному підприємцю Василькову Павлу Яковичу на 

розстрочення виплати суми за земельну ділянку терміном до 20.12.06 щомісячно 
пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день приватним підприємцем Васильковим Павлом Яковичем 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 землю. 

2. Доручити міському голові Антоненку В.О. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів 
. . . 

КУШВЛІ-продажу земельних ДІЛянок. 

3. Земельному ВІДДІЛу міської ради здійснювати контроль за 

надходженням коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 
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4. Юридичним і фізичним особам зазначеним в П.l даного РІшення 

в термін до 20.08.06 укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

5. Надати дозвіл на продаж у власність Приватному підприємuю Селіну 
Петру Юрійовичу земельної ділянки державної власності площею 0,3241 га для 
обслуговування майнового комплексу по вул .. Чкалова, 3. 

6. Приватному підприємцю Селіну Петру Юрійовичу отримати 

висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної 

ділянки та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що підлягає продажу, 

в термін до 20.09.06. 

7. Продовжити термІН укладання угоди про продаж товариству з 

обмеженою відповідальністю "Поліцейський фінансово-правовий коледж" 

земельної ділянки площею 0,1980 га, по вул.Винниченка, 4 термІНОМ до 

20.08.06. 
Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Поліцейський 

фінансово-правовий коледж" на розстрочення виплати суми за земельну 

ділянку в розмірі 118 800,00 гривень терміном до 20.10.06 ЩОМІСЯЧНО, 

пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день товариством з обмеженою відповідальністю "Поліцейський фінансово

правовий коледж" 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 землю. 

8. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 23.02.2006 N2 
926-44-04 «Про продаж земельних ділянок ... », п. 1.2 відносно Спільного 

Українсько-Австрійського підприємства з іноземними інвестиціями у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю "Бітунова Україна" викласти в 
наступній редакції: «Спільному Українсько-Австрійському підприємству з 

іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

"Бітунова Україна" земельну ділянку площею 0,5695 га, в тому числі 0,0057 га
земЛІ обмеженого використання інженерний коридор мережі ЛІНІ! 

електропередач, для обслуговування виробничої бази - землі промисловості, 

вул.кутузова,139 вартістю 512550,00 гривень. 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти в місячний термін після 
подачі висновку Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу 
земельної ділянки, але не пізніше 20.1 0.200бр» . 

9. Контроль за виконанням '-даного РІшення покласти на заступника 
міського голови Возняка С.М. ' , 

Міський голова 

м.Бровари 

Від'',jLJ'' ~ 
N2 61- &[) -o~ 

В.О.Антоненко 

2006 року 
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