
БРОВАРСЬКА М 
ІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про продаж земельної діJUlНКИ та 
продовження терміну укладання договору про 

продаж земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 15.12.2009 року Не 2524 
щодо продажу земе~ьн.ої діJUlНКИ та продовження терміну укладання договору 
про продаж земельНОІ ДІЛЯНКИ, враховуючи відповідність розміщення об'єктів 

генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 82, 127, 128 
Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, Закону У країни "Про внесення змін .до деJIICИX законодавчих актів 
Украіни щодо спрощення порядку набyrrя прав на земmo", 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: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М.-Україна" площею 3,0000 га 
ДJIJ[ будівництва та обслуговувaIЩJI об'~кту незавершеного ... будів~а 
( виробничої бази) - землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.ВироБНИЧ1И,l варпстю 
4232 100,00 гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,.~T.~.M.-Yкpaiнa " в термів до 
17.01.201 О року укласти угоду про продаж земельНОl д1JUlИКИ. 

3 N риство з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М. -Україна", . опередити това . .. .. 
ЩО У термінів по сплап суми, за кожним простроченим день 

випадку порушення ... .. б ... Нац. б 
бvде розмірі ПОДВІИНОІ о ЛІКОВОІ ставки ІОНального анку ./' сплачуватись пеня в . . 
УІСраіии, що діє на період, за який с~ачується пеня І МІська рада ставитиме 
ПИтання про припинення права власНОСТІ на землю. 

4 
uv обов"язки міського голови Сапожку І.В бyrи 

. Доручити ВИКОНУЮЧО~~ .. 
np .. . ської ради при укладеННІ, в нотаРІальному порядку, 
едставииком БроваРСЬКОI МІ ... 

Договору купівлі-продажу земеЛЬНО1 дiЛJППCИ. 

5 
... кої ради здійснювати контроль за надходженням 

. Земельному В1ДДШУ М1СЬ 
1C0IIrriB від продажу земельної діЛЯНКИ· 

, 
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6. Продо~ти термін укладання договору про продаж у власність із 

eMeJ1Ь державНО1 власносТІ земельної ділянки закритому акціонерному товариству 
;роварський ~еблев~й КОМбі~ат" площею 0,2921 га для обслуговув~ 
меД11YfIПY та 1далЬНl - зеМЛІ промисловості, по вул.Кутузова,61 варТІСТЮ 
449 804,79 гривень до 17.01.201 О року. 

ГОJIОВИ Андрєєва в.о. 

виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 17 грудня 2009 року 
N!! fЗ1.'1-- ffG-РоГ 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

.. а пропозиціЄЮ земельного ВІДД~ЛУ, з 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоУСТРОІ~ теРИТ~lИ, 
земельних відносин, аРХ1тектур , .... 
будівництва та інвеСТИЦІ~ - . 
начальника земельногО ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управлiииJI 
містобудувaиmI та архітектури -
головний 'архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 

-- c;d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

~/! с.п.Коврвn 

Начальиикзагальноro Віпп;mr~ ~~ ~t': 
.,...,..,.. .. J G' -:::;:.--е-с. ... -

Н.І.Гнатюк 

Заступник ГОЛови Постійної комісії 
з пит~розвитку та благоустрою 
територ1И, земельних відносин 

архітектури, БУдіВництва та nП;естиц·" r-~"'~5f;;;f'/ё~~ 
І •• Ротар 



ВИконуючому обов'язки міського 
ГОлови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННя 

Просимо розгJUlНУТИ на п " питання озачерговому заСІданНІ Броварської міської ради 
про продаж земельної ділянки та продовження т . 

договору про продаж земельної ділянки: еРМІНУ укладaнНJI 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
товарис~у з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М.-Україна" площею 3,0000 га 
ДJIJI БУД1В~тва та .обслуговування об'єкту незавершеного будівництва 
(вироб~Оl бази) - зеМЛІ промисловості вартістю 4 232 100,00 гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М.-Україна" в термін до 
17.01.201 О року укласти угоду про продаж земельної ділянки. 

З. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Б.М. -
Україна", що у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний 
прострочений день буде сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку Україии, що діє на період, за пий сплачується пеня і міська 
рада ставитиме питання про припинення права власності на землю. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови 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 надходжеНИJIМ 
J(Оштів від продажу земельної ділянКИ. 

6. Продовжити термін укладання договору про прод~ у власність із земель 
державної власності земельної діЛЯНКИ закриТОМУ акц10нерному товариству 
.Броварський меблевий комбінат" ПЛоЩею. 0,2921 га ДПJI об~ 
l(eдJIyвктy та ЇДIIJIЬИЇ _ землі nPОЮ!СЛОВОст!' по вул.Кутузова,61 вapnстю 

449804,79 гривенЬ до 17.01.2010 року. 
І 

Начальник земельноГО відділу 
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