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продажу земельних ДІЛЯНОК, надання дозволу на продаж земельних

.
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.
ДІЛЯНОК,

врахОВУІОчи ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗМІщення об"єктів генеральному плану забудови

М. Бр~вари 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
ВИРІШИЛА:

1. Продати у власність із земель державної власності:

1.1.

Товариству з обмеженою відповідальністю <<Астро ЛТД» земельну

ділянку площею 0,2800 га для обслуговування техстанціі та мийки автомобілів

- землі транспорту, на розі вул. Щолківськоі та бульв. Незалежності вартіС'ПО
420 ООО, ОО гривень;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАТ Енергоприл8Д»
земельну ділянку площею 3,6308 га для
будівництва та обслуговув~ння
виробничої бази по виробництву металоконструкцій - землі промисловоСТІ, по
вул. Красовського в районі розміщення СПМК вартістю ~ 877 ~95,00. гривень;
Надати дозвіл товариству з обмеженою ВІДПО~lдалЬНІСТЮ ~<~AT

Еиерroприлад»

на розстрочення виплати суми за земельну ДІЛЯНКУ в РОЗМІРІ:

-1 938847 ,50 гривень терміном до 14.07.2007;
...
-1 938 847,50 гривень терміном до 01.12.2007 щомісячно, ПРОПОРЦ1ино, з
уРахуванням індексу інфляції.

2. Юридичним особам зазначеним в п.l даного рішення, в термін до
14.О7.2007 укласти угоди про продаж
'
•
земельних ДІЛЯнок.
.
адку порушення термінів по
3. Попередити юридичних ОСІб, що У вип
тись пеня в розмірі

~lIJIа~ Суми, за кожний прострочений день буде;пл~~ащо діє на період, за

О~IЙної облікової ставки Національного банку краіН, припинення права
JJlO!ii Сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про
ВлаСності на землю.
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4. ~?р~ити.. міському голові Антоненку

..

в.о.

бути

представником

opo~a~CЬKOI МІСЬКОІ ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів
КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок.

;

s.

Земельному

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.І.Закритому акціонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонтаж»
земельну ділянку площею 0,3268 га для обслуговування нежитлового
приміщення по вул. Гагаріна,22;

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ШГ «СтолиЦJI» земельну
ділянку площею 5, І ООО га для
обслуговування майнового комплексу ПО
вул. Кутузова,57;

6.3.
земельну

Товариству
ділянку

з

обмеженою

площею

1,2000

відповідальністю
га

для

«Мрії

збуваються»

обслуговування

складського

приміщення з лінією по випуску зошитів по вул. Металургів;

7.

Юридичним

особам, зазначеним в п.6 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 І4.08.2007р.

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

В.О.Антоненко

Міський голова

м.Бровари
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ПОДAlПlЯ:

Начальника земельного BiM~iJI)'~~~i~~~

Т.В.Гордієнко

ПОГОДЖЕНО:

І.В.Сапожко

Секретар ради

Заступник міського голови

В.В.Руденко

Начальник юридичного відділу

І.Г.Лавер

Головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начальник фінансового управління

~.fJ-.~и~и;.г~ А.М.Зеленська

Начальник загалЬного відділу

Н.І.Гнатюк

Голова постійної v.01l..1·
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С.В.ПіддУБНЯК

Міському Голові Антоненку В.О.
ПОДАННЯ

8'0. ()S- OJ.- .
v

••

•

••

3емельнии ВІДДІЛ МІСЬКОІ ради просить Вас розг:
•
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линути на черговому

засіданН1 сеСll МІСЬКОІ ради пи:ан ня про продаж земельних ділянок, надання
дозволу на продаж земельних ДІЛянок:

1. Продати У власність із земель державної власності:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Астро ЛТД» земельну
дinвиJCY площею 0,3000 га для обслуговування техстанціі та мийки автомобілів
- землі транспорту, на розі вул. Щолківської та бульв. Незалежності вартіс'lЮ
312 ООО, ОО гривень;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАТ Енергоприлад»
земельну ділянку площею 3,6308 га для
будівництва та обслуговування
виробничої бази по виробництву металоконструкцій - землі промисловості, по
вул. Красовського в районі розміщення СПМК вартістю З 877 695,00 гривень;
. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАТ
Бкерroприл8Д»

на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі:

- 1 163 309 ,ОО гривень терміном до 14.07.2007;
- 2714386,00 гривень терміном до 01.12.2007 щомісячно, пропорційно, з
урахуванням індексу інфляції.

2. Юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, в термін до
14.07.2007 укласти угоди про продаж земельних ділянок.
3. Попередити юридичних осіб, що У випадку порушення термінів ~~
СПЛаті суми за кожний прострочений день буде сплачуватись .пеня в ~ОЗМlРl
nO"D'" оо б' •
•
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сплачується пеня і міська рада ставитиме пит
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б. Надати дозвіл на продаж у власність земельних
sJlBCHOCTi:

.

ДІЛЯНОК державної

•

б.I.Закритому

аКЦІонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонтаж»

земельНУ ділянку площе~ 0,3268 га для обслуговуванНJI нежитлового
вміщення по вул. ГагаРІна,22;
пр
б.
.
.

б.2. Товариству з о меженоtO ВІДПОВІДальНІСТЮ «ШГ «Столиця» земельну

ділянку площею 5,1000 га ДЛЯ
вул. Кутузова,57;

обслуговування майнового комплексу ПО

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним В п.6 даного рішенНJI,
отримати ви~новки головного архітектора м.Бро~ари про МОЖЛИВіс~ь продажу
земельнИХ

ДІЛянок

та

виконати

експертну

ОЦІнку

земельних

ДІЛянок,

що

підлягають продажу, В термін до 14.08.2007р.
Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 6 даного
рішення, про можливість уточне~ня площ земель~их ділянок, що підлягають

8.

продажу, після отримання ВИСНОВКІв головного аРХІтектора

Начальник земельного відділу

м. Бровари.

Т.В.Гордієнко

