БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г Про продаж земельних ділянок, надання дозволу
на продаж земелЬflИХ ділянок

Розглянувши подання земельного відділУ від

10.05.2007 N!! 1228

щодо

продажу земе~ьн~ д~лянок, 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 Украіни, п.12

Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону Украіни
"Про місцеве самоврядування в Украіні" та враховуючи пропозиції постійної
комісії з

питань

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Продати у власність із земель державної власності:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Діалог-сервіс» земельну
ділянку площею 0,12З9 га для обслуговування магазину та надвірних споруд
землі
комерційного
використання,
по
вул.
Київській, 149
вартістю

179 655,00 гривень;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе <<Віктор» земельну
ділянку площею 0,1700 га для будівництва та обслуговування ресторанного
комплексу - землі комерційного використання, по
вул. Гагаріна в районі
розміщення парку «Перемога» вартістю 246 500, ОО гривень.
Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю кафе <<Віктор»

на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі:
_ 12З 250,00 гривень терміном до 24.06.2007;
12З 250,00 гривень терміном до 30.11.2007 з урахуванням індексу
іифлиції;

I.З.Товариству з обмеженою відповідальністю <<МЖК-І» земельну
дітппсу площею 0,7741 га для обслуговув~ня майнового комплексу - землі
промисловості, по вул. Будьонно го,25-а ваРТІСТЮ 774 100,00 гривень.

2. ЮриДИЧНИМ та фізичним особам, зазначеним в п:l даного рішення, в
термін до 24.06.2007 укласти угоди про продаж земельних ДІЛJJНОК.
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питання

про

міському голові Антоненку в.о. бути представником

Бро~а~СЬКОI МІСЬКОІ ради п~и укладенні, в нотаріальному порядку, договорів
КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ДІЛянок.

5.

Земельн~му. відділу міської ради здійснювати контроль за

надходженням КОШТІВ ВІД продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення.

6: Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної
влаСНОСТІ:

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро Фудс ГБ Україна»
земельну ділянку площею 2,41 га для обслуговування фабрики сухих харчових
продуктів з торговою маркою «ГАШНА БЛАНКА» по бульв. Незалежності,23;
6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАТ Енергоприлад»
земельну ділянку площею 3,6308 га для
будівництва та обслуговування
виробничої бази по виробництву металоконструкцій по вул. Красовського в
районі розміщення СПМК;
Товариству з обмеженою відповідальністю <<Елоімпекс» земельну
ділянку площею 1,0765 га для обслуговування складських приміщень по

6.3.

вул. Чкалова, 5;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Делана» земельну
ділянку площею 0,2117 га для обслуговування частини майнового комплексу на

6.4.

території Промвузла;
6.5. Приватному підприємцю Білоусько Петру Кириловичу земельну

ділянку площею 0,3146 га для обслуговування складу по вул. Щолківській,2;
6.6. Приватному підприємцю Бєляєву Ігору Во~од~ровичу земельну
ділянку площею

0,0854

га для

обслуговування маистеРНІ по ремонту та

індивідуальному поmиттю взуття по вул. Чкалова,5/1.
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7. Відмовити в продажу У власність із земель державної власності:
7.1.Приватному підприємцю Вєтрову .. Д~итру во~о~имировичу та
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8. .ЮРИДИЧНИМ та фізичним особам, зазначеним в п.6 Даного рішеННJI,
отримати ви~новки головного архітектора м.Бровари про можл~іС;Ь ПРОДажу
земельнИХ

ДІЛЯНОК

та

виконати

експертну

оцінку

земельних
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піДJIJlГають продажу, в термін до 24.07.2007р.

9. Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 6 даного
рішення, про можливість уточнення площ земельних ділянок, що підлягають
продажу, після отримання висновків головного архітектора м. Бровари.
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покласти на заступника

В.О.Антоненко

Міський голова

2007 року

ПОДАННЯ:

Т.В.Гордієнко

Начальника земельного віддіЛУ~:"'::=:=5i!J~

ПОГОДЖЕНО:
Секретар ради

~_~ І.В.Сапожко

С.М.Возняк

Заступник міського голови

Виконуюча обов' язки начальника

юридичного віддіЛу - головний
спеціаліст юридичного відділу
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Начальник фінансового управління

Т.М.Чепіга

А.М.Зеленська

Головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

НаЧ8.ІІЬіІИК загального відділу ~

Н.І.Гнатюк

Голова постійної комісії з питань
розвитку та ?лагоустрою територій,
зем~льних ВІДНОСИН, архітектури,

БУДІвництва та інвестицій
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~ ль~~и. ВІ~~Л МІСЬКОЇ ради просить Вас розглянути на черговому

заС1данН1 сеСll МІСЬКО1 ради питання про

продаж земельної ділянки надання

д~ЗВО1Гf на продаж земельної ділянки та внесення змін до рішення Бр~варської
МІСЬКОІ ради:

1. Продати у власність із земель державної власності:
1.1. П~иватному підприємцю Вєтрову Дмитру Володимировичу та
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Вєтровій Інні Миколаївні земельну ділянку площею

0,1174 га для обслуговування будівлі магазину
- землі комерційного
використання, по вул. Івана Гонти,3 вартістю 170 230,00 гривень;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Діалог-сервіс» земельну
ділянку площею 0,1239 га для обслуговування магазину та надвірних споруд
землі
комерційного
використанНJI,
по
вул.
Київській, 149
вартістю
179 655,00 гривень;
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе «Віктор» земельну
ділянку площею 0,1700 га для будівництва та обслуговування ресторанного
комплексу - землі комерційного використання, по
вул. Гагаріна в районі
розміщеННJI парку «Перемога» вартістю 246 500, ОО гривень.
1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю <<МЖК-І» земельну
ділянку площею 0,7741 га для обслуговуванни майнового комплексу - землі
промисловості, по вул. Будьонного,25-а вартістю 1 122 445,00 гривень.
2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в. п.l даного рішення, в
термін до 24.06.07 укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯНОК.
3. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порymеННJI
термінів по сплаті суми, за коЖНИЙ прос~очений день буде спл~чуватись ?Іеня
в розмірі подвійної облікової ставки ~ац~онального банку УКРаіНИ, ЩО ДІЄ на
період,

за який

сплачуєтьСЯ пеня І МІська рада ставитиме питання про

припинеННJI права власності на землю.

Антоненку В.О. бути представником
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Д УЧИТИ міському голові .
Броварської міської ради при укладеННІ, в нотарІальному порядку, ДОГОВОРІВ

4.

ор

купівлі-продажу земельних ділянок.

5.

ЗемельноМУ

.

.

надходженням коШТІВ ВІД

призначеННJI.

І· ,,"1 ТIV

міської

ради

здійснювати

контроль

за

в ,...,...&.I"J
• •
продажу земельних ДІЛЯНОК неСІльськогосподарського

_ _ _ __
,: ,-. t,~.~~:.:. ::....!H.l MUll..
~.,~_.

;·'~6\r-:~~J~ .I~~! І.

.-

f
r-.I?j.
.

-~L o;f;.
.

C~

6. Надати дозвіл на пр

власності:
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одаж у влаСНІСТЬ земельних ділянок державної

6.1. Товариству зобмеж
.
.
.
еною ВІДПОВІдальністю «Євро Фудс ГБ Украіна»
земель~ ДІЛЯНКУ ПЛощею 2,41 га ДЛЯ обслуговування фабрики сухих харчових
прОДУКТІВ З торговою маркою IlгдmНА Б
.
"
JIAНКA» ПО бульв. НезалеЖНОСТІ,23;
6.2. .Товариству з обмежен ою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
.
.
.
«ЗАТ Енергоприлц»
земельну ~ІЛЯНКУ площею 3,6308 га для будівництва та обслуговуванни
вироБНИЧОI бази по виробницт
....
.
.
ву металОКОНСТРУКЦІИ ПО вул. Красовського В
райОНІ РОЗМІщення СПМК;

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Елоімпекс» земельну
ДІЛЯНку площею 1,0765 га для обслуговуванни складських приміщень по
вул. Чкалова, 5;
6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Делана» земельну
ділянку площею 0,2117 га для обслуговуванни частини майнового комплексу на
.

території Промвузла;

6.5. Приватному підприємцю Білоусько Петру Кириловичу земельну
ділянку площею 0,3 14б га для обслуговуванни складу по вул. Щолківській,2;
б.б.Товариству з обмеженою відповідальністю «Гутта» земельну ділянку
площею 0,0779 га для
обслуговуванни павільйону-магазину по прдажу
промислових та продовольчих товарів по вул. Київській,92;

б.7.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Гутта» земельну ділянку

площею

0,1437 га для
парку <illepeMora»;

обслуговуванни кафетерію

по

вул. Гагаріна в районі

б.8. Приватному підприємцю Бєляєву Ігору Володимировичу земельну

ділянку площею 0,0854 га для
обслуговуванни майстерні по ремонту та
індивідуальному пошиттю взуття по вул. Чкалова,5/1;

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішенни,
отримати висновки головного архітектора м.Бро~ари про МОЖJIИвіс;ь продажу
земельних

ділянок

та

виконати

експертну

ОЦІНКУ земельних Д1JUlИок,

що

підлягають продажу, в термін до 24.07.2007р.
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рішеННJ1, про можливість уточненни площ земель~ Д1ЛJlНок, що ПІдлягають
продажу, після отриманни висновків головного аРХІтектора.

Начальник земельного відділу ~~~5ji

Т.В.Гордієнко

