БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоr ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю

"Підприємство "Книги" та внесення
змін до рішень Броварської міської ради
РОЗГJDIНУВШИ подання земельного відділу від 07.09.2009 року N!! 1742
щодо

продажу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс'ПО

,Дідприємств~ ,,I<н!,~" та внесення змін до рішень Броварської міської ради,
враховуючи В1ДПОВ1ДН1СТЬ розміщення об'єктів генеральному плану забудови
м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 81,82, 127, 128 Земельного кодексу
Украіни, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

Продати у власність із земель державної власності земельну дinявку
товариству з обмеженою відповідальністю ,,підприємство ,,книги" площею
площею 0,0407 га для обcnyгoвування нежилого приміщення - землі

1.

комерційного
призначення,
~22 100,00 гривень.

по

бульв.

Незалежності,3

вартістю

2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,підприєм..~о ,,книги" в
термін до 17.10.2009 року укласти угоду про продаж земелЬНОІ ДШЯНІСИ.
3.

Попередити

товариство

з

обмежено~ .

відпов~альніСТЮ

,,ІІідприємство ,,І<виги ", що у випадку порушення теРМІНІВ по с~ап ~, з~
кожний прострочений день буде сплачува:ись пеня. в РОЗМІ~І ПОДВІИНО1

облікової ставки Національного банку УКРаІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за який

Сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про припинення права
ВJIacHocтi на землю.

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови. Сапожку ~.B бути
Б
арської міської ради при укладеННІ, в нотарІальному
~
ппа.ОМ
ров
.. .

npencтaвuy..v

ПОРядку, договору купівлі-проДажу земельНО1 дlJIJlRКИ.

s.

Земельному

відділу

міської p~

здійснювати

контроль

надходженням коштів від проДажу земельНОІ Д1JDIRКИ.
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6.Внести зміни до рішень Броварської міської ради від 28.05.2009року
Іі! 1132-63-05 та від 26.04.2007 року Н!! 306-20-05 "Про продаж земельних
дiJUlНOK•••" скасувати відповідно пункти 1.3. та 1.2 цих рішень, відносно
відКРИТОro акціонерного товариства "Броварський побуткомбінат", в зв"взку З
віДМОВОIО від земельноі ділянки площею 0,0515 га по вул. MeтanypгiB,2, та
повернути сплачені кошти в розмірі

7.

43 775,00 rpивень.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови Андрєєва В.О.

І.В.Сапожко

.

м.Бровари

від

17 вересня 2009 року

N!! ,f-tf!- 6'9- оГ

ПОДАННЯ:

земельного відціny, за пропозицією
постійної комісії з питань
....
розвитку та бпагоустро~ теРИТОРІИ,
земельних відносин, аРХ1теК'1'УРИ,
будівництва та інвестицій виконуюча обов'язки начальника
земельного відцiny - заступник
начальника земельного відцiny

С.А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:

і

ЗаС1)'ПНИК міського голови

В.О.Андрєєв

,

Начальник юридичного відцiny

d

с::>

І.Г.Лавер

НаЧ8JJЬник управліННJI
містобудyвaННJI та архітектури _
головний архітектор міста

Начальник фінансового YDPавліИНJI

ВИХонуюча обов 'язки начальника
зaranьного відділу - головний
спеціаліст зaranьного відділу

Голова постійної комісії з l1ИТаІІЬ
розВИТХу та благоустрою теРИТОрій

земельних відносин apxiтe~
,
'
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УД1ВНИЦтва та інвесТИЦій

Л.Є.Рибакова

С.П.Коврига

Л· ~ ~МllliшО

Виконуючому обов 'оки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.
ПОДАННЯ

Просимо розгnянyrи
~~

Щ?ДО

1ІІ?0Дажу

на черговому засіданні Броварської міської ради
земельної

дїJulнки

товариству

з

обмеженою

в~ов~альНIСТЮ "Підприємство "Книги" та внесення змін до рішень Броварської
МlСЬКОI ради:

Продати у власність із земель державної власності земельну дimmку
товариству з обмеженою відповідальністю ,Дїдприємство "Книги"
площею
lШощею 0,0407 га ДJIJI обслуговування нежилого приміщення - землі комерційного

1.

npизначеННJI, по бульв. Незалежності,3 вартістю 106031,64 rpивень.
2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Підприємство ,,Книги

термін до

"

в

17.10.2009 року укласти угоду про продаж земельної ділянки.

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,,Підприємство
. "Книги ", 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 JIКИЙ сплачується пеня і міська
рада ставитиме питання про припинення права власності на земшо.

3.

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В бути
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному
поридку, договору купівлі-продажу земельної ділянки.

5. Земельному відділу міськоі ради здійснювати контроль за надходжеlПlJlМ
коштів від продажу земельної ділянКИ.
.
6.Внести зміни до рішень Броварської міської ради вІД 28.05.2009року
N!!
1132-63-05 та від 26.04.2007 року Н!! 306-20-05 ,.про пр~даж зе~ельних
дUumOK..." скасувати відповідно пункти 1.3. та 1.2 цих ~lШ~НЬ, B1f.Н0CHO
відкритого акціонерного товариства ,,Броварський побуткомбlнат', в зв. оку з
відмовою від земельної ДіЛЯНКИ площею 0,0515 га по вул. Металурпв,2, та
Повернути сплачені кошти в розмірі 43 775,00 rp~ень.

7.

11.6_,
•
J.v.штеРlали

П1Дl1p'И&О".

щодо

-у&ств та громадвн,

про,nа""", земельних Д1ЛЯНок,

,...--....1

•

заяви та клопотання
•

а також інша ТехНІчна документацІЯ знаходиться в

земельному відділі.

ВИКОнуюча обов"язки начальника
земельного відділу - з~~
Jlа1flUIЬника земельного віддіЛУ

~

С.А.майборода
Броварськвй l\l.~-"
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