
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволів на продаж 
земельних ділянок 

Розглянув~и подання земельного відділу від 10.08.2007 N!! 2237 щодо 
надання ДОЗВОЛІВ на продаж земельних ділянок 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 У країні" та враховуючи пропозиції постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної . 
влаСНОСТІ: 

1.I.Приватному підприємству «Фабер» площею 0,7000 га ДJIJI будівництва 
та обслуговування торгівельно-виробничого комплексу по вул.ЩолківськіЙ; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» земельну ділянку 
площею 0,0636 га для обслуговування цілісного майнового комплексу по 

вул. Кірова,2; . . .. . 
1.3. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ <<В шар» земельну ДІЛЯнку 

площею 0,1339 га для будівництва та обслуговування автостоянки по вул. 

М.Драгомаиова,2; . .. . 
1.4.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ <~УДІнвесшроект» земельну 

ділянку площею 1,0295 га для обслуговування маинового комплексу по вул. 

Металургів,4; . . . оП: Б 
1.5. Товариству з обмеженою ВІДПОВlдал~НlСТЮ <U.1роммаш- роварИ» 

. нку площею 3 0000 га для БУДІвництва та обслуговування 
земельну дшя '. к . . кладських прИМІщень ПО вул. утузова в районі 
адМІНlстративно-с 

запроектованого кладовища; «ФОРА РІТВЙЛ» 
1.6. Закритому акціонерному товариству земельну 

б луговування комплексу ПО вул. Чкалова, 12; 
ділянку площею 0,1196 га для о с 

ф1З• ИЧИИМ особам, зазначеним в п.1 ,дан~rо рішення, 
· 2 Ю идиЧВИМ та 'f " , . р ого архітектора м.Бровари про моЖnїlвість продажу 
отримати висноВКИ голОВН , , 
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.J. 

земельних ділянок та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що 
піДJIJIгаІОТЬ продажу, В термін до 14.11.2007р. 

3. Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 1 даного 
рішення, про можливість уточненНJI площ земельних ділянок, що пїДЛJIГаІОть 
продажу, після отримання висновків головного архітектора М. Бровари. 

Міський голова 

м.Бровари 

від" 1/" f!!fF:~ 
N2 ш-70Г 

покласти на заступника 

В.О.Антоненко 

2007 року 



ПОДАННЯ: 

Начальника 

у-
~~~~~~;rrт.в.гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управліННJI 

Начальникзaгanьноговідділу 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 

В.О.Андрєєв 

./j~ А.В.Баба-МірзоЄDa 

Л.Є.Рибакова 

c�-~.М.Зеленська 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 
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w • ~OloPIO'l-
емельнии ВІдділ міської 

засіданні сесії міської ради ПИТ ради просить Вас розгnянути на позачерговому 
ділянок: ання про надання дозволів на продаж земельних 

1. Надати дозвіл на про . 
власності: даж у власНІСТЬ земельних дinянок державної 

1.1.Приватному Пі~приємству «Фабер» площею 0,7000 га для будівництва 
та О~Сі~овування тор.пвельно-виробничого комплексу по вул.ЩолківськіЙ; 

. . риватному ПІДПРИЄМЦЮ Петюлевичу Валерію Антоновичу площею 
0,0984 га для обслуговування нежитлового приміщення по вул.Енергетиків,2; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» земельну діnянку 
площе~ 0,0636 га для обслуговування цілісного майнового комплексу по 
вул. Кlрова,2; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Вілар» земельну дinянку 

площею 0,1339 га для будівництва та обслуговуванНJI автостоянки по вул. 

М.Драгоманова,2; 
відповідальністю <<Будінвестnpоект» 
обслуговуванНJI майнового комплексу 

1.5.Товариству з обмеженою 
земельну ділянку площею 1,0295 га для 
ПО вул. Металургів,4; 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Проммаш-Бровари» 
земельну ділянку площею 3,0000 га для будівництва та обслуговуванНJI 
адміністративно-складських приміщень по вул. Кутузова в районі 
запроектованого кладовища; 

1.7. Закритому акціонерному товариству «ФОРА РІТВЙЛ» земельну 
ділянку площею 0,1196 га для обслуговувaRНJI комплексу по вул. Чкалова, 12; 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю <dIpoAarpocepBic» 
земельну ділянку площею 0,4971 га для розширеННJI території під будівництво 
та обс.пyroвування торгово-розважального центру «Термінал» по вул. Київській; 

2. ЮриДИЧНИМ та фізичним. особам, зазначеним в п.l дан?го рішеННJI, 
отримати висновки голОВНОГО аРХ1тектора м.Бро~ари про МОЖJIИВlс:rь продажу 
земельних ділянок та виконати експертну ОЦ1нку земельних д1ЛЯНОк, що 
піДJIJlГаІОТЬ продажу, В термін до 14.11.2007р. 

3 П едити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 1 даного 
. опер .. 

рішення, про можливість уточне~ площ земель~их Д1ЛЯНокБ, що ПІдлягають 
. уr.хання виснОВКІв головного аРХІтектора м. ровари. 

ПРОДажу, ПІСЛЯ OТPrиYA 

8 М 'али "nодо продажУ земельних ділянок, заяви та клопотання 
. атерl UIO . ' • . адян а також Інша технІчна oкyмeHТlUJJ8 3НахQ1ІИ]]аСВ в 

ПІДПРИЄМСТВ ;а ~OM , І &pouC&pc .. tCIIA МВК ~ 
земельному ВІДДІЛІ. ВхlДИІІЙ .r!'fj.f..f.ЗДv.. 

~b~&~~~ .. i!L" _0,/ fO ,. • inv І.В.І ОРДІЄНКО 
Начальник земельнОГО BIAд&ol"J 
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