
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К Ї .. 
и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕНня 

Про продаж земельної ділянки та 
надання дозволу на РОЗстрочення виплати суми 

за земельну діnянху 

Розгmmyвmи подан~ ~eMenЬHOГO відділу від 28.12.2009 року Н!! 2586 
щодо продажу земельнО1 ДІЛЯНКИ та надання дозволу на розстрочення ВИJШати 

суми за земельну ділянку, враховуючи відповідність розміщеННJI об' єктів 
геиеральному плану забудови м. Бровари та кер}'lОЧИСЬ ст.ст. 12, 82, 127, 128 
Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, Законом України від 05.2009р .N'!! 1702-УІ "Про BHeCeННJI змін до 
депих законодавчих актів України щодо спрощеННJI порядку набуття прав на 
землю", п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009р.Н!! 381 ,,про 
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 
придбання земельної ділянки державної та комунальної власностї", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з пит~ розв~ та БЛв:.?У~ОЮ 
територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та lнвеСТИЦIИ, МІСЬка 

рада 

ВИРІШИЛА: . 
.' державвої власвоСТЇ земельну Ділянку 

.1. Продати у влаСНІСТЬ ІЗ земель 'зичній особі-підприємцю Дрєнову 
неСІЛЬськогосподарського призначення фІ б' вицтва та обслуговування 
Ігорю Анатолійовичу площею 0,0375 ~ ~М:f:мерційнОГО використання, 
магазину з продажу промислових товаРІВ . 93 821 25 гривень. 
По ВУJI.ЧерНJIXОВСЬКОГО, 11-Ж ваРТІСТЮ ' 

Др ОВУ Ігорю Анатолійовичу в термів ДО 
2. Фізичній особі-підприємцю ЄВ земельвої ДЇЛJIВКИ. 

29.01.201 О року укласти угодУ про проДаж Ан '" 
. ця Дрєнова Ігоря атоп1ИОВИЧа, 

3. Попередити фізичну осоБУ-ПіДІІРИЄМn, суми за коЖНИЙ прострочений 
"І ІН' ів по спnа , б . оо 
~O У випадку порушення терм в озмірі подвійної о ПІКОВОІ cтaв~ 
день бvде сплачуватисЬ пеНЯ . Р ріод, за який сплачується пеня І 
u..... J І оо що ДІЄ ва пе • мnю 
6АСЩІ0Вального банку УкраІlІИ, ння права власноСn ва зе . 
Міська рад итиме питання про припиве І В б 

а став . кого голови Сапожку. ути 
б "язки МІСЬ . 

4. Доручити ВИJ(ОвуІочому О o~ ""'"" при укладенні, в нотаРІальному 
np оо місьКОl Р'У'\·· 
едставником БроваРСЬКОl MenьHOЇ ділянки. . 

Порядку, договору купівлі-ПРОДажу зе . 18
A 
__ -ZIJ/JIр.38ІІ.,*ВІ'--

ВАТ ,$рОІ.".. .. - .".,...,..._. 





5.. 3емельно~ ~ідділу міської ради здійснювати контроль за 
надходженням КОШТІв ВІД продажу земельної ділянки. 

б.Надати дозвіл закритому акціонерному товариству "Броварський меблевий 
комбінат" на розстрочення випл емельну ділянку в розмірі: 

- 202412,16 гривень терм· ~f.J9. О року щомісячно пропорційно з 
ypaxyвaHНJlM індексу інфл .~ . t1 0210 J}_t/~()J-?I-U~.., .13. З 

Сплатити протягом ЗО еля нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу 4 .. З 1AJ нь, з них 44 980,48 гривень до 
державного бюджету та ~ , ". Ь О місцевого бюджету. 

'\ / * 4. 
7. Контроль за виконан iЬJЦ'a покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 29 грудня 2009 року 
~ 13J'/3 - !! /f-(ff 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу, ~ __ -t---~~_Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

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

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов' язки начальника 
загального відцілу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних В1ДИосин, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 

В.О.Андрєєв 

~ А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

С.П.Коврига 

Л.М.Шило 

С.В.Піддубняк 



ВИконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на .. черговому засіданні Броварської міської ради 
mП8llНJ[ про продаж земе~ЬНОІ ДІЛянки та надання дозволу на розстрочення 
Вllплати суми за земельну ДІЛянку: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну діJIЯНку 
несільськогосподарського призначення фізичній особі-підприємцю Дрєиову Ігорю 
Анатолійовичу площею 0,0375 га для будівництва та обслуговування магазину з 
продажу промислових товарів - землі комерційного використання, по 
вул.Черняховського, 11-ж вартістю 93 821,25 rpивень. 

2. Фізичній особі-підприємцю Дрєнову Ігорю Анатолійовичу в термін до 
29.01.2010 року укласти угоду про продаж земельної ділянки . 

. З. Попередити фізичну особу-підприємця Дрєнова Ігоря АнатолійовичІ, що у 
випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний простр?чений день буде 
сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової cтaв~ ~ацlОНального банку 
Украіни, що діє на період, за який сплачується пеня І МІська рада ставитиме 

питання про ПРИl1инення права власності на землю. 

4 Д нуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В бути . оручити вико . . 
представником Броварської міської.~~И при укладеННІ, в нотаРІальному ПОРЯДКУ, 
договору купівлі-продажу земельНОІ ДІЛЯНКИ. 

S 3 . . Мl'ської ради здійснювати контроль за надходженням. 
. емельному ВІДДІЛУ 

КОШТів від продажу земельної ділянки. 
. . нерному товариству ,,Броварський меблевиіі 

б.Надати дозвш закритому акц10 ельну ДіЛЯНКУ в розмірі: 
КОМб' tI виплати суми за зем 

Інат на розстрочення. 31 12 201 О року щомісячно пропорційно з 
- 202 412,16 гривень Tep~~HOM до . . 

уРахуванням індексу іНфЛЯЦ11. днів після нотаріального посвідчення 
Сплатити протягом ЗО календ;~~з rpивень, з них 44 980,48 гривень до 

Договору купівлі-продажу - 4~~ 15 гр' ивень до місцевого бюджету. 
державного бюджету та 202 , 

lIачальиик земелЬНОГ~О~В:іДД==іЛУ~:~і~:::5 
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