
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвсько! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про продаж земельної ділянки 

РозгJUJВYВШИ подання ~е~ельного відділу від 30.08.2010 року Н!! 665 
щ~до. продажу земелЬНОІ Д1ЛJIНКИ, враховуючи відповідність розміщення 

об ЄКТІВ гeHepВnЬHOМY плану забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 82, 
127, 128, 129 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень 
Земельного KoдeK~y України, Законом України від 05.11.2009р. Н!! 1702-УІ 
"Про внесеlПDl ЗМІн до деяких законодавчих актів Украіни щодо спрощеННJI 
поридку набуття прав на землю", 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 
несільськогосподарського призначення товариству· з обмеженою 
відповідальністю <<БАЗТЕХСЕРВІС» площею 0,9146 га, з них 0,0260 га -землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
обслуговування комплексу - землі промисловості, по вул. Красовського, 16-в 
Bapтicno 1 377 661,98 гривень ( один мільйон триста сімдесят сім тисяч шістсот 
шістдесят одна гривня 98 коп.). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю <сБ~~~ХСЕРВІС» в термін 
до 10.09.201 О року укласти угоду про продаж земеЛЬНОІ Д1ЛJJНки. 

3. Попередити товариство з обмеже~о~ відпов~альиістю 
«БАЗТЕХСЕРВІС», щО у випадку порушення теРМІНІВ по СП1!а"? cy~~ з~ 
кожний простроqений день буде СIIJIачува:ись пеня. в РОЗМ1~І ПОДВІИНОІ 
облікової ставки Національного банку УкраІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за який 
СПJIачуєrься пеня і міська рада ставитиме питання про припинеиня права 

власності на зеМJПO. 

4 Д нуюqоUV обов"язки міського голови Сanожку І.В бути 
• оручити вико ПЧ •• 

представником Броварської міської ради .?P~ укладеННІ, в нотаРІальному 
по . влі продажу земелЬНОІ ДІJIЯНI(И. 

рядку, договору КУПІ - ЗАТ .&paupctr. I1р,..,.8"", Зut. "'21510800 
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s. -Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
надходженням коштів від продажу земельної ді1lJlНКИ. 

6. Контроль за виконанНJlМ цього рішення покласти на заступника 
міськоГО голови Андрєєва в.о. 

виконуючий обов'оки міського 
roпови - секретар ради 

м.Бровари 
від 31 серПНJI 2010 року 
Н!! IGlrl:P-tJь 

І.В.Сапожко 



пОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТО:1И, 
земельних відносин, аРХ1тектур , 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступ~К 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцiny 

Начальник упрaвлiвнJI 
містобудувании та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник фінансового уорaвniнШІ 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.О.Паламарчук 

Виконуюча обов'язки начальника t 

загального B~~ - головний спеціаліст Л dДJ 
З8ГIIJIЬRОro ВIДДIJIY ( о ( ;оМ.IJlилО. 

СІ' 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій . t2 257 

Р'Р С.В.ПіддуБНJПC 



Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгзumyти на позачерговому засіданні Броварської міської ради 
ПИТ8ННJI про продаж земельної дimmки: 

• 1. Продати у власність із земель державної власності земельну дiлJlнку 
несшьськогосподарського призначеННJI товариству з обмеженою відnовідальніcmo 

<сБА3ТЕХСЕРВІС» площею 0,9146 га, з них 0,0260 га - землі обмеженого 
викориcтaннJI - іmкенерний коридор мереж комунікацій, 1JIUI обcnyrовуванНJI 
комплексу - землі промисловості, по вул. Красовського, 16-в Bapтicmo 
1377661,98 гривень ( один мільйон триста сімдеСJlТ сім ТИСJlЧ шістсот шістдеСJlТ 
одна ГРИВНJI 98 коп.). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗТЕХСЕРВІС» в термін до 
10.09.2010 року укласти угоду про ПРОДаж земельної дimmки. 

з. Попередити товариство з обмеженою відповідальніcmo <<БА3ТЕХСЕРВІС)), 
що у випадку порymеННJI термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день 
буде сплачуватись пеWl в розмірі подвійної облікової ставки Національвого банку 
Украіви, що діє ва період, за JJКИЙ сппаЧУЄТЬСJl пеНJI і міська рада ставитиме 
ПИТ8ВВJI про ПРШІИВеВWI права власності ва землю. 

4. Доручити виконуючому обов"изки міського голови Сапожку І.В бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порJlДК)', 
договору купівлі-продажу земельної дїЛJIНКИ. 

s. Земельному відділу міськоі ради здійснювати контроль за надходжеННJIМ 
коштів від продажу земельної ДЇJIJIНКИ. 

Виконуюча обов'изки начальника 
земельного відділу - заступник 

начапьника 
С.А.МаАборода 
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