
БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. РАДА кишськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г зе Пр? н~ання ~озволу на продаж -, 
мельнО1 ДІЛЯНКИ ВІДКРИТОМУ акціонерному І 

товариству "Райффайзен Банк Аваль" та внесення 
зміни ДО рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.08.2008 N!! 1076 щодо 
надання дозво~ на продаж земельної ділянки відкритому акціонерному; 

T~Bap~~TBY "Раиффайзен Б~к Аваль" та внесення зміни ДО рішення БроварськоУ 
МІСЬКОІ ради, враховуючи ВІдповідність розміщення об' єкту генеральному плану 

забу~~ви м. Бровар~ та керуючись ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу 
УкраІНИ, п.12 ПереХІДНИХ положень Земельного кодексу Украіни, 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 земельної ділянки державної 
власності відкритому акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" 
орієнтовною площею 0,25 га для обслуговування вбудованого приміщення та 
будівництва прибудови обчисJПOВального центру банка по вул. Гагаріна,22. ~ 

2. Відкритому акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" 
отримати висновок головного архітектора м.Бровари ~o можnивісп:. П~ОДЦСУ 
земельної діJIЯНКИ У власність та виконати експертну ОЦІНКУ земельНОІ Д1JIJIIIКИ, 

що підлягає продажу, в термін до 07.10.2008 року. 

З.Попередити відкрите ~iOHepHe :о~ариство "Ра~ффайзен Банк Aв~ь" 
про можливість уточнення ПЛОЩІ з~мелЬНОІ ДІЛЯНКИ, що ПІдлягає продажу, ПІСЛЯ 

отримання висновку головного аРХІтектора м.Бровари. 

4 В ести зміни до рішення Броварської міської ради від 24.04.2008 року 
. н . " 12· 

N!!716-З6-05 "Про прод~ зем~:н~ ДІЛЯНок ... , в .п. ':ТЕВкlДИтоОнСН~, товариства з 

б l·дповіД8JIЬНIСТЮ DУДІвельна компанІЯ продовжити 
о меженою в . .. . 07 09 2008 
термін укладання УГОДИ купіВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОl д1ЛJlНКИ до .. року . 

... . -, . . 
ЗАТ ,$po88pQlt.' ф;,;,,-",;. 3811. NlI5ВНtJDD 
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S. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

м.Бровари 
від 07 серпня 2008 року 
N!! ,/tI'I -I(~ - 05" 

I.В.Сanожко 



ПОДAllИЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов 'язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управління - заступник 
начальника фінансового управління, 
начальник бюджетного відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНосин, аРХІтектури 

будівництва та інвестицій ' 

В.І.Кудіна 

В.О.Андрєєв 

_~~"A .В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

т.о. Сторожук 

Н.І.Гнатюк 

с.в.mддубняк 



В.о. міського голови Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

• 3eM~ЬH~~ ~iддi~. міської ради просить Вас розглянyrи на позачерговому 
З~Сlданнl ~eCll МІСЬКОІ р~и питання про надання дозволу на продаж земельної 
ДІЛЯНКИ ВІД.КРИТО~ аКЦІОнерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" та 
внесення ЗМІНИ дО РІшення Броварської міської ради: 

1. Надати дозвіл на продаж у власність земельної ділянки державної 
власності відкритому акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" 
орієнтовною площею 0,25 га для обслуговування вбудованого приміщення Tf>. 
будівництва прибудови обчислювального центру банка по вул. Гагаріна,22. 

2. Відкритому акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" отримати 
висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної 
ділянки у власність та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що підлягає 

продажу, в термін до 07.10.2008 року. 

З.Попередити відкрите акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" про 
можливість уточнення площі земельної ділянки, що підлягає продажу, після 
отримання висновку головного архітектора м.Бровари. 

4.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 24.04.2008 року 
N!!71б-Зб-05 ,,про продаж земельних ділянок ... ", в п.l.2 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "ТЕКТОН " продовжити 
термін укладання угоди купівлі-продажу земельної ділянки до 07надання дозволу 

на продаж земельних ділянок: f' 

Виконуюча обов'язки началь~а 
земельного відділу - головнии 
спеціаліст земельноГО відділу В.І.Кудіна 
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