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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про продаж земельних ділянок, надання дозволів на продаж 

земельних дшянок та внесення 

змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.09.06 N2 2200 щодо . . . 
продажу земельних дшянок надання ДОЗВОЛІв 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.l2 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 

ВИР ІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Приватному підприємщо Селіну Петру Юрійовичу земельну 

ділянку площею 0,3241 га, в тому числі 0,0821 га - землі обмеженого 

використання інженерний коридор комунікаційних мереж, для 

.обслуговування майнового комплексу землі промисловості, вул . Чкалова,3 
вартістю 275485,00 гривень. 

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

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

КУШВЛІ-продажу земельних дшянок. 

3. Земельному ВІДДІлу міської ради здійснювати контроль за 

надходженням коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

4. Приватному підприємщо Селіну Петру Юрійовичу в термІН до 

21.10.06 укласти угоду про пр'одаж земельної ділянки. 

5. Надати дозвіл на продаж у власність юридичним та фізичним особам 
земельних ділянок державної власності: 

5.1. Приватному підприємщо Скуйбіді Юрію Станіславовичу земельну 
ділянку площею 0,2452 га для обслуговування майнового комплексу по 
вул.Радистів,5 ; 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Серго» земельну 
ділянку площею 0,3871 га для обслуговування майнового комплексу по 
вул.Димитрова,119; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма «Ван КОРС-Трейдінг» земельну ділянку, площею 0,1869 га для 
обслуговування майнового комплексу в районі Промвузла; 
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5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Управлінню 

будівництва "Закордонмонтажспецбуд" орієнтовною площею 3,5325га для 

обслуговування майнового комплексу на території Промвузла в районі 
розміщення Казенного заводу порошкової металургії. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Управління 

будівництва "Закордонмонтажспецбуд" про МОЖЛИВІСТЬ уточнення площі 
земельної ділянки , що підлягає продажу. 

6. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в П.5 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 21.11.06. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1. Від 20.07.2006 NQ 61-06-05 «Про продаж земельних ділянок ... », п. 

].1 відносно закритого акціонерного товариства "Фірма Теnлицьтехмонтаж", 

визнати такнм, що втратив чИННlСТЬ; 

7.2. Від 01.06.06 NQ 28-05-05 "Про продаж земельних ділянок ... ", в 

П.l.l відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Будконструкція», 
слова « ... в тому числі '0';0818 га ... » замІНИТИ словами « ... в тому 
числі 0,0773 га ... ». 

8. КОНТРОЛЬ за виконанням даного РІШення покласти на заступника 
міського голови Возняка с.м. 

Міський голова В.О .Антоненко 

м .Бровари Zu3Ї(j3i5 '. 
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