
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельної ділянки, І 
продовження терміну дії дозволу 

на продаж земельної ділянки, проведення 

експертних грошових оцінок земельних ділянок 
та внесення зміни до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.02.2009 Н!! 1 ОО щодо 
продовження терміну дії дозволу на продаж земельної ділянки та проведення 
експертних грошових оцінок земельних ділянок, враховуючи віДПОВІДНІСТЬ 
розміщення об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари та керуlOЧИСЬ 
tr.cт. 12, 81, 127, 128 Земельного кодексу України, п.І2 Перехідних положень 
3емenьного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
сам~вридування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
nРllватиому підприємцю Дамер Аллі Володимирівні площею 0,0351 га, для 
оБCJIyroвуванНJI нежитлової будівлі - землі комерційного ВИКОРllстання, ПО 
'УJJ.ОБОJIонськіЙ,78, BapTiCТJo 70 776,00 гривень. 

2 2. Приватному підприємцю Дамер Аллі Володимирівні в термін до 
6.03.2009 року укласти угоду про продаж земельної ділянки. 

3 n . . опередити приватного підприємця Дамер Аллу ВОЛОДИМИРІВНУ, щО У 
81Utaдky ПОРУІПення термінів по сплаті суми, за кожний простр~чений день буде 
~~,ватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки НаЦІОНального банку 
qJЩIНи що .. еиа І· міська рада ставитиме 

nlI1'aHIIJI' . ДІє на пеРІОД, за який сплачуєтЬСЯ п пп 
про Припинення права власності на земЛlО. 

nор .. 4. ДОРучити ВИКОRylОЧОМУ обов"язки міськоГО голови Сапожку І:В бути 
I"'"І\СТаВIІИIС аденні в нотаРІальному 
nOp~, ом Броварської місько·ї ради при yКJI , 

k), ДОГовору купівлі-продажу земельної ділянки. 
\ОА S.3eMeJI. ... контроЛЬ за надходженням ""IIltiB В· ЬНОМУ ВІДділу міської ради ЗДІИСНlовати 

ІД продВ>Ку земельної ділянки. 
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6.Продовжити T~pMi.H дії дозволу на Продаж у власність земельної ділянки 

державної. ВЛ:СНОСТІ В1Дкрит~му акціонерному товариству "Броварський 
побyrкомбlНат на земельну. ДІЛЯНКУ площеlО 1,1364 га ДЛЯ обслуговування 
автоСТОЯНКИ по вул.Металурпв,2 до 26.05.2009 року. 

7. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площеlО О 0300 га 
~ , 

ДJ1JI обcnyговуван~я о єкту незавершеного будівництва ( магазину-павільйону) 
по вул. ВокзалЬНlи,52 для подальшого продажу земельної ділянки виробничо
комерційній фірмі "Бджілка" шляхом викупу. 

Попередити виробничо-комерційну фірму "Бджілка" про надання 
необхідних документів ДЛЯ виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ДШВНКlf: 

8. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площеlO 
0.1270 га ДJ1JI обслуговування комплексу по вул. Димитрова, 16 для подальшого 
продажу земельної ділянки громадянину республіки Перу Гамаррі Капуняй 
Карлос Альберто шляхом викупу. 

Попередити громадянина республіки Перу Гамарру Капуняй Карлос 
Альберто про надання необхідних документів для виготовлення експертної 
rpошової оцінки земельної ділянки. 

9.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 26.06.2008 року 
N!77S-З8-0S ,Дро продаж земельних ділянок ... ", п.l.2. відносно Насіковського 
Олександра Володимировича доповнити абзацом: 

.. Надати дозвіл Насіковському Олександру Володимировичу на 
РОЗстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 280 381,00 ~ивень 
~PMiHOM до 02.12.2009 року щомісячно пропорційно з урахуванням Індексу 
lНфлвції." 

. 1 о. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
АflСЬКОro голови Андрєєва в.о. 

ВИКОНУЮчий обов'язки міс 
ГОлови - секретар ради 

М.Бровари 
В· 
ІД 26 Л!отого 2009 року 

N! JOG9-6б'-ОS' 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постіІіноі комісії з питань ... 
розвитку та блаГОУСТРОJ~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтехтури, 
будівництва та інвестицій -

виконуюча О~О~'ІІЗКИ начвльника ~'S \ 
земельного ВІДДІЛУ - засt?'П~ик "._--~ _ _ _~ о-
наЧ8JJьника земельного ВІДДІЛУ ~- о -':::::5. ЛОМо"~.1I1\JtlllO 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

НаЧ8JJЬНИК lОРИДичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

В~КОНУЮча Обов"JI3КИ начальника. f LlL3 
Фuraaсовоro ynравпіник 1'/7 

ГОЛова постійної КОМ •••• 
РОзвитку та благо lСl1 з ПИтань 
земельних віди YCТpO~ територій, 
б • осин, aJIXIтeltl'yJm J1trt. Уд1ВВИцтва та іlfllecтвцjil ' fIII'i 

В.О.АНДРЕа 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Р.,б~ 

С.П.КОВРJІІ'ІІ 

Н.І.ГнатІОІС 



,,// ,oJ.~иконуючому обов' язки міського 
~7 с!' ~'( голови - секретаРІО ради 

Сапожку І.В. 

А' IPv 
lіІ 11). (1,1 . .гОО{Р ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
засіданні сесіі міськоі ради питання щодо продовження терміну дії дозволу 
на продаж земельної дwнки та проведення експертних грошових оцінок 
зе.leJlЬНИХ ділянок, 

I.ПроДовжити термін діі дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
дер,жавноі власності відкритому акціонерному товариству "Броварський 
пОбуткомбінат" на земельну ділянку площею 1,1364 га для обслуговування 
автостоJlНКИ по вул.Метanypгів,2 до 26.05.2009 року. 

2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0300 га 
w.обслyroвуваннв об"єкту незавершеного будівництва ( магазину-павільйону) 
по вуn. Вокзальній,52 для подальшого продажу земельної ділвнки виробничо
комерційній фірмі "Бджілка" шляхом викупу. 

Попередити виробничо-комерційну фірму ,,Бджілка" про наданив 
Н~хідниХ документів для виготовленив експертної грошової оцінки земельної 
~ . 
. 3. Матеріали щодо продажу земельних ділвнок, заяви. та клопотання 
IIJДnРИємств та ГPOM8ДJIH, а також інша технічна документаЦІЯ знаходиться в 
земельному відділі. 

BJfI<o""", . 
'І. .'J1uча обов'взки начальника 
""МenЬног . . 
Jt о ВІДДшу - заступник 
аЧIlJIЬНИkа земельного відділу Л.М.Гудименко 
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