
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . РАДА КИУвськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про пр~даж земельних ділянок та HaдaHНJI 
ДОЗВОЛ1В на продаж земельних ділянок 

l 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.03.05 Х!! 460 щодо 
продажу земельних ділинок та надання дозволів на продаж земельних ділянок, 
враховуючи відповідність розміщеННJI об"єктів генеральному плану забудови 
М. Бровари та керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу Украіни, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самовридувaиНJI в Украіні", та враховуючи пропозиції постійної 
комісії. з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. ГромадянинУ Пащинському Владиславу Володимиро~ичу земельну 

ділянку площею 0,0531 га, в тому числі 0,~039. ~~ - зеМЛІ обмеженого 
ВИІСориСтaниJI - інженерний коридор. мереЖі ~I електропередач, для 
обслугов~аивя бізнес-цеmpу - зеМЛ1 комерЦ1ИНОГО використанНJI, по 

бульв.Незалежності,16-а вартіс'ПО 39825,00 гриве~; . 
12 Т бмеженою відповідальmстю "Транспортна компаніЯ 
.. ов:риству з о. площею 2,4819 га, в тому числі 0,1459 га-

,Дар;иер-траис земельну д~ інженерний коридор мережі водопостачaнНJl, 
зеМJl1 обмеженого використ~ ексу _ землі промисловості, по 
ДJIJI обслуговування маииового коМПЛ 

. 868665 ОО гривень. 
вул.Кутузова, 127 вартіСТЮ , ті на зеМЛЮ видати після реєстрації 

Державний акт на право власное 

підприємства в м.Бровари. . 
. підпРиЄМЦЮ Головач Надії Анатоліївні на 

2. Надати дозвіл приватноМУ дiлJJНКY в розмірі 127275,00 гривень 
розстрочення виплати СУ"!И ~a земельRYційно з урахуванням індексу іифЛJIції. 
терміном до 25.12.05 ЩОМІ~ЯЧНО, ~o~o:o спл~ті сУми, за коЖНИЙ прострочений 

у випадкУ порушеННЯ термlНlВ розмірі подвійної облікової ставки 
. в пеНJI в .. . 
день ними бvде СШІачуватис. .. період за якии сплачується пеНJI І 

,/ І •• що ДІЄ на, . 
Національного банку УкрatНИ, ипинеННJI права власносТІ на землю. 
Міська рада ставитиме питання про пр ';"Т.6Р08'РОКl'Р1"'РІ'".2QOJр.s, ... ,.ІВNtЮtJ 
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3 Н 2 : вдати Дозвіл в· 
"управл~ механізації будівельних ~~oмy акціонерному товариству 
земель~ .. ДІЛЯІІХУ в розмірі 250776,00Р ІТ на ро~строченВJI виплати суми за 
ПРОПОРЦІИВО, з yp~aвНJIМ індексу ін:;" теРМІНОМ до 25.12.05 щомісячно, 

У випадку ПорушеВНJI термі · •. 
день ними буде сплачуватись ІОв по сплаn. сrми, за кожний прострочений 
Національного банку Украіни пени. в РОЗ~ІРІ подвійної облікової ставки 
міська рада ставитиме 1IИТaИНJI' що ДІЄ на пеРІОД, за JlКИЙ сплачується пеВJI і 

про припивеВНJI права власності на землю. 

4. Доручити першому заступнику . 
представником Броварської мicь~ .. МІСЬКОГО "?лови К~иці О.А. бyrи 

. .. 01 ради при укладеВВ1 в нотарІальному ПОРЯДКУ 
ДОГОВОРІВ кyшвm-продажу.земельних діливок. 

5. Бухгалтер~ько~ відділу Броварської міської ради здійснити 
перерах:увавии КОПlТ1В ВІД продажу земельних ділянок, згідно чинного 
законодавства. . -

Земельному відділу міської ради здійСlПOвати контроль за надходженВJIМ 
коштів від продажу земельних ДЇШІвок несільськогосподарського призначенВJI. 

- 6.- Фізичним та юридичним особам, зазначеним в пункті 1, 2, 3 даного 
рimеВИJI в термін до 10.04.05 укласти угоди про продаж земельної ділинки. 

7. Надати дозвоЩІ ~a продаж У власність юридичним та фізичним особам 
земельних дітІиОК державної власності: 

7.1. Приватному підприємцю Пирожку Олександру Івановичу площею 
0,0273га ДmI обслyroвувaJПIJI магазину ,,якісні продукти" по вул.Гагаріна, 2; 

7.2. ГромaдJIIПDIY Фіщеву Андрію Геннадійовичу площею 0,2937 га ДJIJI 
обслуговувавии нежитловоі будівлі по вул.Красовського, 26; 

7.3. Приватному дідприємцю Оксютевко Олені Василівні площею 
0,0274 га ДmI обслуговування кафе-магазину п? .. вул.1-го ТравИJI,27-а; .. 

7.4. Приватному підприЄМЦЮ КолоМ1ИЦІО Олександру Миколаиовичу 
1Ш0щею 0,4190 га ДJIJI обслуговування частини комплексу по 

вул.Димитрова,119. 

8 Ф. ~ особам зазначеним -в п.7 даного рішеНИJI 
• ЮрИДИЧНИМ та lЗn~"·' • о - арютектора м.Броsари про МОЖЛИВІСТЬ продажу 

тримати висновки головноГО оцінку земельних ДЇШІвок, що 
земельних дітІиОК та виконати експертну 
IIЇдлJIrають продажу В Tep~iн до 10.05.05. 

.. Б оварської міської ради від 16.12.04 
9. Внести змінИ до р1ПІеИНJl ~ ДЇЛJIИок ... " відносно приватного 

НІ 587-28-24 "Про продаж з:мель в п 1 9. слова " .. по вул .. 3алізвичвій,8 ... " 
ПідприЄМЦJI Головач Надії J\НаТС?З::й,s;а: .. :". 
замінити словами " .•. по вул .. ЗалІЗ 



з 

10. Внести зміни до рішенНJI Броварської міськоі ради від 16.12.04 
N!' 587-28-24 "Про продаж земельних дiтmOK ••• " відносно приватного 
підприємства "ПогЛJIД", другий абзац n.l.11. ВИЮlасти в наступній редакції: 

В.О.Антоненко 
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. ПОДAШlЯ: завідуючої земельНИМ.~~~I~ 
відділом с 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Т.В.Гордієнко 

Перший застуПВИІС міського ::>-=:==J~s~i~~::. голови ___ - О.А.Кияниця 

'. -

, , 
Завідуючої юридичним відділом ~= 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

• 
3авідуюч~і 3111'1U1r.НИМ B~O~~;: 

Голова постійної комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 

• • 
земельних ВІДНОСИН, арХІтектури, 

будівництва та екології 

І.Г.Лавер 

К.Л.Телеmева 

А.М.Зеленська 

Н.І.Гнатюк 

н.в.михайлова 
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Земельний відділ місько" І • .00. оо 1 ради просить В 

засJД8НID сеС11 МІСЬК01 ради ПИТання ас розгJUlНУТИ на черговому 
дозволів на продаж земельних д' про продаж земельних ділянок надання 

І оо • IJIJIНOK та BHeceHНJI' . t.UCiKOl ради. ЗМІН дО РІшень Броварської 

. \ 

1. Продати у власність із • 
1 1 ГpOMancruинy n земель державної власності: 
· · ~ ащинському Влади В ДЇЛJJНКY площею 0,0531 та, в то чи' славу олодимировичу земельну 

використання _ інженерний ко му СЛl 0,0039 га - землі обмеженого 
обслуговуванни бізнес-центру !и.::~і ме::: ~~iї електропередач, для 
бульв.Незалежності,16-а вартістю 39825,00 гриве:~ИНОГО використання, по 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю Т . 
,партнер-транс" земель . " ранспортна компанUl 

, u ну ~ площею 2,5046 га ДЛJI обслуговування 
маинового комплексу - зеМЛІ промисловості по вул KVJV:IOB8, 126 . 
876610,00 гривень. ,. J "J- ваРТIС'ПО 
. Державний акт на право власності на землю видати після реєстрації 
mдпpиємства в м.Бровари. 

2. Надати дозвіл приватному підприємцю'Головач Надії Анатоліївні на 
розс~очеRНЯ виплати суми за земельну ділянку в розмірі 127275,00 гривень 
теРМ1Ном до 25.12.05 ЩОМЇ9JlЧВО, пропорціЬр, з ypaxyвaRIUIМ індексу інфтщії. 

у випадку порymеННJI термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день ними буде сплачуватись пеНJI в розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діє на період, за який сплачується пеня і 
міська рада ставитиме питiuпuI про припинеННJI права власноСТЇ на землю. 

3. Надати дозвіл' ВідкрИТОМУ акціонервому товариству "УправліВНJJ 
механізації будівельних робіт" на розстрочеННJI виплати суми за земельну 
ділинку в розмірі 250776,00 гp~eнь .;ермінОМ до 25.12.05 щомісJIЧВО, 
пропорційно, з урахуванням іиде~сr ~фЛJЩll. • u .. 

у випадку порушеmiJI терМ1Н1В по сплаТІ. сrми, з~ KO~ ~ос-рочении 
день б UVRатиСЬ пеНJI в РОЗМІРІ подвійнОI оБЛIКОВОI ставки 

ними уде спла~J-. . _ .... ~ . 
НацІ' б У mООSИ nтo ДІ' Є на пеРІОД, за JIA1'1A сплачується пеня 1 

онального анку кр , &ц • 
".: _~CI' про припинеННJI права власвоСТІ ва землю. 
~yцcькa рада ставитиме ПИ·~СІПП''' 

~ СТУПНИКУ міського голови КиJIНиці О.А. бути 
4. Доручити перlП~~ за оо а,"" при укладенні в нотаріальвому порядку 

представником БроваРСЬКОl МlсьКОI PIY"~ 
'Договорів купівлі-ПРОДажу. земельНИХ дiJUlS0K. 

відділу Броварської 
5. БухгалтерськоМУ ельНИХ 

перер&Хув8IПUI коштів від продажу ~eM 
законодавства. 

міської ради здійснити 
ДЇJJJIНOK,. згідно ЧИННОГО 

-.--.-. _. -
І 6,1..., .... .:~ .. c.lii м.~8K ~ 
. ВХ"д , .. -: . e/-ol, :А , ..... І'. - -

. ,оР р4 ,§.. 
'- ....... -- р ,..----- с 
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Земельному відділу міської ' .. 
коштів від продажу земельНих дии:ади З~IИСlПOвати контроль за надходженням 

ок неСІЛЬськогосподарського призначення. 

6. Фізичним та юридИЧНИм особ 
РїшеННJI в термін до 10.04.05 ""'" ІМ, зазначеним в пункті 1, 2, 3 даного 

,/ 6w&асти угоди про продаж земельної ділянки. 

7. Надати дозволи на проnаж . 
• оо '"' у влаСНІСТЬ юридичним та фізичним особам 

земельних Д1ЛJlВок державНОI власності: 

7.1. Приватному підприємцю пир Q 
б ожку пексавдру Івановичу площею 

О,0273га ДJIJl о cлyroвув~ магазину ,,якісні продуктИ" по вул.Гагаріна, 2; 
7.2. Громадинину ~Іще~у ~ію Геннадійовичу площею 0,2937 га ДJIJI 

обслуговувaннJI неЖИТЛОВОl БУДІВЛІ по вул.КрасовСького 26' 
7.3. Приватному підприємцю Оксютевко Ол~ні' Василівні площею 

0,0274 га ДJIJl обслyrовувацня кафе-магазину по вул.І-го Травня,27-а; 
7.4. Приватному підприємцю Коломійцю Олександру Миколайовичу 

площею 0,4190 га ДЛJI обcnyrовуваиня частини комплексу по 
вул.Димитрова, 119. 

8. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.7 даного рішеННJI 
отриМати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 
земельних ділянок та вихонати експертну оцінку земельних ділянок, що 
пiдлmuoть продажу в термів до 10.05.05. 

9. Внести зміни ДО рішеВНJI Броварської міської ради від 16.12.04 . ". 
Н!! 587-28-24 "Про IIpQдаж земельних Д1JIJIIIOK... ВІДНОСНО приватного 

підприємця Головач Надії Анатоліївни, в п.l.9. слова " .. по вул .. ЗanізничніЙ,8 ... " 
. З' '''8 " замшити словами " ... по вул.. атзВИЧВ1И, -а.... • 

10 В М1НИ• ДО рішеННJI Броварської міської ради від 16.12.04 . нестиз . ". 
N!! 587-28-24 "Про продаж земельних Д1JIJIНOK... BIДНOCH~ .. прива:ного 

mдпp. ,п ,_ .... w" дp~ абзац п.l.11. викласти в настymnи реД8ІЩІI: 
иємства , ОГ"ІАА, J 6. __ 

· "П" . иватвоUV П1ДПРиємству oгJUIД на розстрочення 
"Надати дозвш пр 6'06,/ 

ВИПЛати суми за земельну д~: n«Уппати без змів' 
терМІН виплати ЗQ.lЦU&&A'6 , 

- 100000,00 гривень . ЗО 05.05 одним пnатежем з урахуваииям 
_ 171521,00 гривень терМІНОМ до · 

індексу інфшщіі". . 

11. Матеріали ЩОДО продажу. а теХВЇЧН докумеитацUl знаходиться в 
. \ земельНИХ f~ ок, зaJIВ~ та клопотання 

, · а також іНШ ntдnpиємств та громадин, 
. земельному відцілі. . . 

Т.В.Гордієнко 
· · оМ Завідуюча земельНИМ Bl~~ ~~ 
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