
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельної діnянки та 
продовження терміну укладання договору про 

продажземельноїдiЛJIнки 

ь 

Розглянувши под8ННJI земельного відділу від 06.10.2009 року Н! 1957 
щодо продажу земельної дiЛJIнки та продовження терміну yкnaд8ННJI 
договору про продаж земельної дimппcи, враховуючи відповідність 

розміщеННJI 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 Украіни, п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Украіні», а також 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 дi1lJlнкy 

товариству з обмеженою відповідальністю "OnЬTapic" площею 0,9400 га ДЛJI 
будівництва та обслуговування об"єкту незавершеного будівництва 
(виробничої бази) - землі промисловості, по вул. mдприємницькій,5 вартістю 
1 506914, ОО гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Onьтapic " в термін до 
15.11.2009 року укласти угоду про продаж земельної дimппcи. 

3. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Onьтapic ", 
що у випадку порymеННJI термінів по сплаті суми, за кожний прОС1рочений 
день буде сплачуватись пеlUl в розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діє на період, за який сплачується пеНJI і 
міська рада ставитиме питaННJI про припинеННJI права власноСТЇ на зеМJПQ. 

4. Доручити виконуючому обов"взки міського голови. Сапожку ~.B бyrи 
представником Броварської міської ради ~p~ укладеНН1, в нотарІальному 
порядку, договору купівлі-продажу земельНО1 Д1ЛJlНКИ. 

5. Земельному відділу міськоі p~ здійСlПOвати контроль за 
надходжеНШІМ коштів від продажу земельНО1 Д1JIJШКИ. 
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6. Продовжити термін укладання договору про продаж у власність із 
земель державної власності земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю "Автоцентр "ПАНАВТО" площею 0,3000 га для 

.... •• u 

обслуговування маинового комплексу -зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул.Металургів,51 вартістю 532950,00 гривень до 01.11.2009 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покnасти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

ВиконуючиЙ обов' язки міськ 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 15 жовтня 2009 року 
Н!! /,1 &/-w- ооГ" 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гол~ви· 

Начanьник юридичного відділу 

Начanьник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

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

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

~ I.Г.Лавер 

t Л.Є.Рибакова 

Т.О. сторожУК 

Нaчanьникзвгат.ноro B~ Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій 
земельних відносин архітектур , 
б . , ~ 
УДІВНИцтва та інвестицій 

П·--,І;Н'J 
С.В. 1JWV 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на ч~.рг~вому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо продажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ та продовження терміну укладання 

договору про продаж земельної ділянки: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс" площею 0,9400 га для 
будівництва та обслуговування об"єкту незавершеного будівництва (виробничої 

бази) - землі промисловості, по вул. Підприємницькій,5 вартістю 

1 SОб 914, ОО гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс " в термін до 
15.11.2009 року укласти угоду про продаж земельної ділянки. 

3. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс ", 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 який сплачується пеня і міська рада ставитиме 
питання про припинення права власності на землю. 

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

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
kоштів' від продажу земельної ділянки. 

б. Продовжити термін укладання договору про продаж у власність із земель 
державної власності земельної ділянки товариству з обмеженою 
ВіДПОВідальністю "Автоцентр "ПАНАВТ<?" пло~еlО 0,3000 га для 
Обслуговування майновОГО комплексу -зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання, по 
ВУл.Металургів,51 вартістю 532950,00 гривень до 01.11.2009 року. 

Начальник земельного відділу 
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