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РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу на продаж 
земельних ділянок 
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Розглянувши подання земельного відділу від 11.07.2008 Н!! 1 ОО 1 щодо 
Haд~ дозво~ .на продаж земельної ділянки, враховуючи відповідність 
РОЗМ1щеНIfJI 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. 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. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
власності: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварське управліmш 
механізації" земельну ділянку орієнтовною площею 0,3747 га для 
обслуговування нежитлової будівлі по вул. Лісовій,6-б; 

1.2. Закритому акціонерному товариству "Українська комерційно
. виробнича фірма сільськогосподарських підприємств" орієнтовною площею 

3,4860 га для обслуговування комплексу по вул.Кутузова, 125 ; 
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М. - УКРАЇНА" 

орієнтовною площею 3,0 га для будівництва та обслуговування виробничо
складського терміналу по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища, 
при умові надання документів, що підтверджують право власності на майно; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр "ПАНАВТQ" 
орієнтовною площею 0,6 га для будівництва та обслуговування станції 
технічного обслуговування автомобілів по бульв. Незалежності в районі 
розміщення шиноремонтноГО заводу, при умові надання документів, що 
підтверджують право власності на майно;. . . " . 

1.5. Товариству з обмеженою. В1ДПОВІДальНlСТЮ ТеРМІНал - Бровари" 
орієнтовною площею 9,5 га для БУДІвництва та обслуговування складського 
комплексу логісТИЧНИЙ парк на О~"ізніЙ .. дорозі, при умові надання документів, 
що підтверджують право влаСНОСТІ на манН0. 
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2. РИДИЧним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного 

рішення, отрима~ B~CHOBOK головного архітектора м.Бровари про можливість 
продажу зеМ~НОІ ДІЛЯНКИ у власність та виконати експертну оцінку земельної 
ДЇJVПOOl, що ПІдлягає продажу, в термін до 24.09.2008 року. 

З.Попередити юридичних та фізичних осіб, зазначених в п.l даного 
рішення, про можливість уточнення площ земельних ділянок, що підлягають 
продажу, після отримання висновків Головного архітектора м.Бровари. 

4. Відмовити у наданні дозволу на продаж у власність земельних 
ділянок державної власності: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Книги" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0407 га ДJIJI обслуговування 
нежитлОВОГО вбудовано-прибудованого приміщення по бульв. Незалежності,З; 

4.2. Приватному підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу земельну 
ділянку орієнтовною площею 0,0130 га ДJIJI обслуговування нежитлового 
приміщення колишньої теплиці по вул. Черняховського, 17 -в. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 25 липня 2008 року 
Н!! ІIJ/-ІІО-()о 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу - головний , _ a~ 
спеціаліст юридичного відділу ~" 

Виконуюча обов"язки начальника 
управліНIUI містобудування та архітектури -
головний спеціаліст управліВИJI ~ 
містобудування та архітектури 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 

В.І.Прядка 

Начальник фінансового управлїНIUI ~~~~~r.1. ~.Зеленська 
~ 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

-
Н.І.Гна1ЮК 

С.В.Піддубняк 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАння 

Земельний відділ міської р . . ...... ади просить Вас розглянути на черговому 
засщaннt сеСll МІСЬКОІ ради Питання про над . . ання дозволу на продаж земельних 
д1JIJlНOK: 

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

1.1. !овариств~ з обмеженою відповідальністю ,,підприємство ,,l(ниги" 
земельну дІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0407 га для обслуговування 

нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення по бульв. Незалежності,3; 

1.2. Приватному підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу земельну 
ділянку орієнтовною площею 0,0130 га для обслуговування нежитлового 
приміщення колишньої теплиці по вул. Черняховського, 17-в; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварське управління 
механізації" земельну діJIЯНку орієнтовною площею 0,3747 га для обслуговування 
нежитлової будівлі по вул. ЛісовіЙ,6-б. 

2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, 
отримати висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 
земельної ділянки у власність та виконати експертну оцінку земельної діJIJlНКИ, 
що підлягає продажу, в термін до 24.09.2008 року. 

3.Попередити юридичних та фізичних осіб, заз~ачених в п: 1 даного 
рішення, про можливість уточнення площ земе~ьних д1ЛJlНОК, що пІДЛЯГають 
продажу, після отримання висновків головного аРХІтектора м.Бровари. 

4. Матеріали щодо продажу земельн~ ділянок, зaJIВ~ та клопотання 

шдпр. а ncru а також інша теХНІчна документацІЯ знаходиться в 
иємств та ГРОМЩoV&А", 

земельному відділі. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступнИК 

начальника земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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