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щодо

продажу земельних ділянок, 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 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

ВИРІ ШИЛА:

1. Продати у власність із земель
1.1 Приватному підприємству
0,4085

державної власності:
«Інватех»

земельну

га для обслуговування нежилого приміщення

вул. Чкалова, 1 вартістю

-

ділянку

плошею

землі промисловості, по

571900,00 гривень;

1.2Приватному підприємству "Реабілітаційно-оздоровчий цен1р "ІТТА"
земельну ділянку площею 0,1672 га для будівництва та обслуговування
реабілітаційно-оздоровчого цеН1рУ
- зеМЛІ комерційного використання, по

вул.Шевченка

\"...-

в

районі

176 982,00 гривень;
1.3. Приватному
ділянку площею 0,2495

РОЗМІшення

басейну

"Купава"

підприємцю Гапону Євгенію Михайловичу

га для

вартістю
земельну

будівництва та обслуговування автостоянки

землі транспорту, по вул. Димитрова,2 вартістю 285 655,00 гривень;

Договір купівлі-продажу укласти після завершення будівельних робіт по
асфальтуванню із встановленням бордюрів та освітленню проходу вздовж
території автостоянки до насипу залізної дороги.

2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.1 даного рішення, в
термін до 25.11.2007 укласти угоди про продаж земельних ділянок.
3.

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, шо ДІЄ на
період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про
припинення права власності на землю.

•
2

4.

Доручити

міському голові Антоненку

В.О.

бути

представником

Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів

. .

.

КУШВЛI-ПРОДажу земельних ДІЛянок.

5. 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:

Товариству з обмеженою відповідальністю "Союз-Авто"

6.1.

ділянку орієнтовною площею

0,3147

га для

земельну

обслуговування виробничо-

складської бази по вул. Щолківській,2;

6.2.Товариству

з

обмеженою

ділянку орієнтовною площею

відповідальністю "ШЛЯХ-ЮГ'
земельну
га для будівництва та обслуговування

0,2450

офісу та виробничої бази по вул. Кyryзова в районі розміщення буд.

Юридичним та фізичним

7.

N!! 59.

особам, зазначеним в П.6 даного рішення,

отримати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продажу
земельних

.

ДІЛЯнок

та

виконати

підлягають продажу, в термін до

про

МОЖЛИВІСТЬ

.

ошнку

земельних

ДІЛЯнок,

що

25.l2.2007p.

8. Попередити юридичних
. .

РІшення,

експертну

та фізичний

осіб, зазначених в п.

уточнення площ земельних

. .6

ДІЛЯНок,

що

даного

пІДЛЯГають

продажу, після отримання висновків головного архітектора м. Бровари.

9.

Контроль

за

виконанням

даного

РІшення

покласти

на

міського голови Андрєєва В.О.

Секретар ради

І.В.Сапожко

заС1Упника

