БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИТЯГ З

РІШЕННЯ

Про продаж земельних ділянок, надання дозволу
/

на продаж земельних ДІЛЯнок

Розглянувши подання земельного відділу від

06.09.2007 N2 2481

шодо

продажу земельних ділянок, надання дозволу на продаж земельних ділянок,
враховуючи

відповідність розмішення об'єкriв

м. Бровари та керуючись ст. ст.

12, 127, 128

генеральному плану забудови

Земельного кодексу України, П.12

Перехідних положень Земельного кодексу України, п.
"Про місцеве самоврядування в Україні"

комісії

з

питань

розвитку

та

34

ст.

26

Закону України

та враховуючи пропозиції постійної

благоустрою

територій,

земельних

ВІДНосин,

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

]. Продати у власність із земель державної власності:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина»
земельну
ділянку площею 0,2755 ra для
обслуговування автозаправної станції - землі
комерційного використання, по вул. Київській,227 вартістю 418347,00 гривень;
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» земельну ділянку
площею 0,0320 ra для
обслуговування автозаправної станції - земЛі
комерційного
використання,
по
вул.
Черняховського,] ] -б
вартіСТЮ
49222,00 гривень;
1.3.Товариству

з

обмеженою

земельну ділянку площею

2,8877 ra

адміністративно-складських приміщень

відповідальністю
для

-

з

земельну ділянку площею
та

обслуговування

обмеженою

0,4971

га для

будівництва та обслуговування

землі промисловості, по вул. Кутузова

в районі запроектованого кладовища вартістю

] .4. Товариству

3 205 547,00 гривень;

відповідальністю
центру

комерційного використання, по вул. Київській вартістю
ділянку площею

обмеженою відповідальністю

1,7875 ra

«Продагросервіс»

розширення території під будівництво

торгово-розважального

1.5.Товариству з

«Проммаш-Бровари»

для будівництва та

землі транспорту, по вул. Щолківській вартістю

«Термінал»

502 071,00

землі

гривень;

«ГОНПОЛ»

земельну

обслуговування автостоянки

1 922 993,00

гривень.

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ГОНПОЛ»
розстрочення виплати суми за земельну ділянку терміном до

20.12.2007

на

року

шомісячно, пропорційно, З урахуванням індексу інфляції;

] .6.Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-АРТ-сервіс»
земельну ділянку площею 0,3530 га для будівництва та обслуговування станції
технічного обслуговування та мийки автотранспорту - землі комерційного
використання, на перетині вул. Щолківської та бульв. Незалежності вартістю
440897,00 гривень;

] .7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Олта» земельну ділянку
площею 0,6805 га для будівництва та
обслуговування цеху по виготовленню

----",

rr'·~

:::.:

2
метало пластикових вікон
вартістю 785 773,00 гривень;

землі промисловості,

-

1.8.приватному підприємству «Дека-ІнвесТ»

0,2326

га

для

будівництва та

комерційного призначення, по

2,

вул.

Щолківській

земельну ділянку площею

обслуговування

магазину-кафе

вул. КиївськіЙ,282 вартістю

землі

-

268 188,00 гривень;

Юридичним та фізичним особам, зазначеним в П.l даного рішення, в

термін до

3.

по

20.10.2007 укласти угоди про

продаж земельних ділянок

Попередити ЮРидИЧНих та фізичних

осіб, що у випадку порушення

термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день

буде сплачуватись пеня

в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на
період,

за

який

сплачується

пеня

і

МІСЬка

рада

ставитиме

питання

про

припинення права влаСНОСl1 на землю.

Доручити

4.

міському

голові

Антоненку

В.О.

бути

представником

Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів
. ,
.
КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ДІЛЯнок

...:.

.

.5. Земельному відділу Micь~oї ради з~йснювати контроль за надходженням
КОШ11В вІД продажу земельних ДІЛЯнок неСІЛьськогосподарського призначення.

6.

Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної

влаСНОСl1:

6.1.

Товариству з обмеженою відповідальністю ((Ірина»

орієнтовною площею

0,0944

га для

земельну ділянку

обслуговування автозаправної станції по

вул. Чкалова,15-а;
6.2.приватному

підприємству

орієнтовною площею

0,22

«Реабілітаційно-оздоровчий

центр

«ІТТА»

га для будівництва та обслуговування реабілітаційно

оздоровчого центру по вул, Шевченка в районі розміщення басейну ((Купава».

7.

Юридичним та фізичним

особам, зазначеним в П.6 даного рішення,

отримати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продажу
земельних

.

ДІЛЯнок

та

виконати

експертну

.
.
земельних
ДІЛЯНок,

ОЦІнку

що

підлягають продажу, в термін до 20.11.2007р,

8. Попередити юридичних
. .

РІшення,

про

МОЖЛИВІСТЬ

та фізичний

уточнення

площ

осіб, зазначених в п,

земельних

6

даного

. ,
ДІЛянок, що ПІдлягають

продажу, після отримання висновків головного архітектора м. Бровари,

Секретар ради

І.8.Сапожко

- : _:::::::=

