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БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 

РАДА КИ1ВСЬКОУ ОБЛАСn 
РІШЕННя 

Г Про продаж земельної ділянки , надання дозволу 
на продаж земельних ділянок l 

Розглянувши подання земельног .. . 
продажу земельної ділянки та наданн о ВІДДІЛУ ВІД 04.10.06 }Г!! 2517 щодо 
враховуючи ві;tловіднjсть розміщення я Д;~BO~y на продаж земельних ділянок, 
М. Бровари та lсеруючись ст ст І? 1270 12Є8КТзlВ генеральному плану забудови 

• • • -t , емельного код У .. ПереХIДНIІХ положень Земельного кодексу У .. ексу краJНИ, п.12 
:'Про місцеве самоврядування В Укр ... " краши, п. 34 ст. 26 Закону України 

аlНl та враховуючи про оо. '" оо 
комісії з питань розвитку та б ... ПОЗИЦll ПОСТШНОJ . . лагоустрою теРИТОРІИ, земельних відносин 
аРХІтектури, БУДІвництва та інвестицій, місы�аa рада ' 

ВИРІШИЛА: 
..,.~-=-=-~ 

1. Продати У власність із земель #.Р(;~~9і)1,ЯJc~~9СТі: 
- приватному підприємцю Голо ~ ~\': l[Аіm.'fоліУisяї земельну ділянку 

п 0'370 '.'r "о І - - ,~ \," пощею '_. га для ОБС~ГОВ~Iі~ маЙН~'ОГIf, uК9мплексу - землі 
промисr~в.оСТl, ~o BY~ .. Богунсьюй,26 B~·!t~ ~Q~ 4~0,oo w.~iBeHL. 

~1A.ц. t."J .2~ _01.07 N!! 222.- (6- ~!,. "". 9.2: _.' /1--:,., ,. 
а !" .-/ -.. r. • І: 

2. Попередити приватного підпри. Гon-ова~8;іію Анатоліївну, що у 
вип8Д!\."у порушення термінів по сплаті сУМЙ~~~ЇсQжifий прострочений день 
буде сплачуватись пеня в розмірі подвійної Об1іlХ-С;вої ставки Національного 
банку України, що діє на період, за який сплачується пеня і міська рада 
стаВІітиме питання про припинення права власності на землю. 

З. Доручити міському голові Антоненку в.о. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку. договору 
купіВЛі-продажу земельної ділянки. 

4. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
НадХодженням коштів від продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

ПРИзначення. 

5. Приватному' підпрИЄМЦЮ Голов~ч. Надії Анатоліївні в термін до 
06.11.06 укласти угоду про продаж земельнО1 ДlЛЯНIСИ. 

• фJ·ЗIIЧНИМ особам земельних 
б Н ·л на продаж У влаСНІСТЬ . . адати ДОЗВJ 

дІЛЯНОК державної власності: 
..... 
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2 
6.1. Приватному піДПРИЄ"IЦЮ В Д 

. ., єтрову митру Володимировичу та 
приватному ПІДПРИСМЦЮ Вєтровій Інні Миколаївні земельну ділянку площеlO 
0,1174 га для обслуговування будівлі магазину по вул. Івана Гонти,3; 

6.2. Приватному підприємцю Леляковій Наталії Володимирівні 
земелыl) J1ілян"у площею 1 ,0723 га для обслуговування будівель по вул .. 
АНДРССВ8,2. 

7. Фізичним особам, зазначеним в П.б даного рішення, виконаТIІ 
експертну оцінку земельних ділянок, що підлягаlOТЬ продажу е термін до 
06.12.06. 

8. IVJатеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств та громадян, а також інша технічна документація знаХОДIІТЬСЯ в 
земельному відділі. 

9 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови 80зняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

Від" о.г" ~hIН"" 
Н!! lП- 0,9 -аІ: 

В.О.Антоненко 

200б року 



ПОДАНІ-ІЯ: 

Начальник земельного Biддi~-Iiiii 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар раДІ І 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки головного 

архітектора міста - заступник головного 
архітектора міста 

Т.В.Гордієнко 

І.В.Сапожко 

С.М.Возняк 

А.В.Баба-Мірзоєва 

А.м.зеленська 

r Л.Є.Рибакова 

. 
Начальник загального відділу ~.~- Н.l.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій. 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.В.Піддубняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400 м Бр . ,. оваРII, вул. ГагаРlиа,15, Т. 6-50-67 

г 
Міському голові 
Антоненку в.о. 

3 мето поповнення бюджету розвитку міста земельний відділ 
Броварської міської ради просить Вас терміново розглянути на 
позачерговому засіданні сесії міської ради питання про продаж земельної 
ділянки, надання дозволів на продаж земельних ділянок. 

Начальник земельного відді jJ.-",::::::==-.::Ііі ~C/ Т.В.Гордієнко 
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