
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 1<ИУвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про п~одаж земельних ділянок та надання 
ДОЗВОЛІВ на ПРОДаж земельних ділянок та 

внесення змін ДО рішення міської ради 
від] 0.03.05 Х!! 667-32-04 

l 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.04.05 Х!! 798 щодо 
продажу земельних ділянок та надання дозволів на продаж земельних ділянок та 
внесення змін ДО рішення міськоі ради від 10.03.05 N!! 667-32-04, враховуючи 
відповідність розміщенш об"єктів генеральному плану забудови м. Бровари та 
керуючись ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" 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. Малому підприємству "Перспектива" земельну ділянку площею 

0,7472 га, в тому числі - землі обмеженого використання- інженерні коридори 
мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі 
комерційного використання, в районі Промвузла вартістю 206974,00 гривень. 

Площу земельних ділянок обмеженого використання визначити при 

укладені договору про обмеження (обтяження). 
, Надати дозвіл малому підприємству "Перспеxrива" на розстрочення 

ВИПЛати суми за земельну ділянку в розмірі: 
,_,' _ 103487,00 гривень терміном до 14.05.05;. . ... 

_ '103487,00 гривень терміном до 20.12.05 ЩОМІСЯЧНО, ПРОПОРЦІИНО, з 

урахуванням індексу інфляції. 
~, ", у випадку порушення термінів по ~~aTi суми, за кожний прострочен~ 
день Малим підприємством "Перспектива буде спла:?атись ~еня в Р.ОЗМ1Рl 
~С?двійної облікової ставки Національного банку УкраІНИ, ЩО ДІЄ на пеРІОД, за 
ЦИЙ сіІлачується пеня і міська рада ставитиме питаНIIJ! про припинення права 

~,aCHOCTi І!а землю; 

~ .- ... ... 
:!" , ,- . ',' , 
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1.2. r ромадянину Фіщеву Ан . 

площею o,2~37 га для Обсnуговув~:lЮ Геннадійовичу земельну ділянку 
проМИСЛОВОСТІ, ПО вул .. Красовського 26 Юl. нежитлової будівлі - землі 

, ,ваРТІСТЮ 107729,16 гривень. 

2. Доруч ити першому заступн . 
представником Броварської міської ику МІСЬКОГО голови Кияниці О.А. бути 
порядку, договорів купівлі-продажу зе ради пр~ укладенні, в нотаріальному 

3 Б · мельних ДІЛянок 
. ухгалтерському відділу Б ова ... ... . 

перерахування коштів від продажу р РСЬКОІ МІСЬКОІ ради ЗДІЙСНИТИ 
законодавства. земельних ділянок, згідно чинного 

Земельному відділу міської ради зді'" 
коштів від продажу земельних ділянок . иснювати контроль за надходженням 

неСІЛьськогосподарського призначення. 

4. Юридичним та фізичним особам зазначеним в оІ· . 1405 05 . даного РІшення в 
теРМІН до . . укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

5. Н~дати дозволи на продаж у власність юридичним та фізичним особам 
земельних ДІЛянок державної власності: 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Леман Україна" 
ІШощею 4,4241 га для обслуговування майнового комплексу по 

вул.Б.Хмельницького, 1; 
5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Блюз" площею 

0,2634га для обслуговування частини майнового комплексу по 

вул.КрасовсЬ1СОГО, 18-а; 
5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Глако" площею 

O,06S0ra для обслуговування автозаправної станції по вул.КиївськіЙ,320; 
5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Баггі" площею 

0,0109га для обслуговування автозаправної станції по вул.Кірова,57; 
5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Баггі" площею 

0,11 03 га для обслуговування майнового комплексу по вул.КиївськіЙ,94; 
5.6. Приватному підприємсТВУ ,,Хімпласт" площею 0,3249 га для 

обслуговування нежитлової будівлі по вул.Будьонного,14. 

6. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 10.03.05 
Н! 667-32-04 "Про продос земельних ділянок ... ", п. 1.2. викласти в наступній 
редакції: "товариству з обмеженою відповідальністю "Транспор~на компанія 
"Пар:rнер-транс" земельну ділянку площею 2~4819 га, в тому .ЧИСЛІ 0,1459 га -
земЛІ обмеженого використання - інженерним коридор м.ереЖl водопоста:ання, 
для обслуговування майнового комплексу - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

ВУЛ.КУТУЗОВ&, 127 вартістю 774 570,00 гриве~.~." " 
. Надати дозвіл транспортній компанll "Партнер-1ранс на розстрочення 
8~ • • . . лати суми за земельну діJIJПП<Y в рОЗМІРІ: 

:'-. _ 232371,00 гривень терміном до 14.05.05; 
.... _ 542199,00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 
:~ . ·Урахуванням індексу інфляції. 
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У ~ипадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний 
простр~чении день това~,ИСТВОМ з. обмеженою відповідальністю "Транспортна 
компаНІЯ ,.Партнер-транс буде сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової 
ста81СИ Нанї(ЧН\ЛI,НОГО баНІС)' України, що діє на період, за який сплачується пеня 
і ~tiCblca рН;lа ((',,1Вlпнме питання про припинення права власності на землю. 

ДСРЖtШllиіі акт на право власності на землю видати після реєстраиії 
Б " підприємства в М. ровари. 

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.5 даного рішення 
оТР1ІмаТlI ВИСНОВКII головного архітектора м.Бро~ари про можливіС:Ь продажу 
земельниХ ділянок та виконати експертну ОЦІНКУ земельних ДІЛЯНОК, ЩО 

підnягаl0ТЬ продажу в термін ДОij4.06.05. 

" ' . 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міСЬІ'ОГО голови КИЯНI~!l~.!1.:А.;.. 
,..', alL11'~", 

10 • ~..:!o'" ."" ., ., , ~ 

і * оо • - о * (;,' (1-

МісьКий голо :~7 І ~ о 
м.Бровари ~~~_. і: 
В· ,,~b ,. ~.AI1I''' а: 
ІД _7"'_ ~~ e=J ~ 

)(9 6',рр - за -p~ ..... ,.,~.~ 

В.О.Антоненко 



.. мельнИМ 
ПОДАННЯ: завіДУЮЧОl зе 

відділом 

ПОГОДЖЕНО: 

СеlС[1етар роди 

Перший заступнИК міського 
голови 

Завідуючої юридичним відділом 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Завідуючої загальним відділом 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури 

будівництва та екології ' 
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т .Б.Г ордіЄНI(О 

О.А.Кияниця 

К.Л.Телеmева 

-J-~ А.МЗеленська 

Н.Б.Михайлова 



~ ~ 06'-0$'.1)5 

n!lr? 

. З.емел:.ни~ Ві~іЛ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСlда~НI сеСll МІСЬКОІ ради питання про продаж земельних ділянок надання 
ДОЗВОЛІВ на продаж земельних ділянок та внесення змін до рішення 
Броварської міської ради: від 10.03.05 N!! 667-32-04: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Малому підприємству "Перспектива" земельну ділянку площею 

0,7472 га, в тому числі - землі обмеженого використання - інженерні коридори 
мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - зем.,і 
комерційного використання, в районі Промвузла вартістю 206974,00 гривень. 

Площу земельних ділянок обмеженого використання визначити пр .. 
укладені договору про обмеження (обтяження). 

І-Іадати дозвіл малому підприємству "Перспектива" на розстрочення 
виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

103487,00 гривень терміном до 14.05.05; 
- 103487,00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

урахувaimям індексу інфляції. 
У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день малим підприємством "Перспектива" буде сплачуватись пеня в розмірі 
подвійної облікової стаВІСИ Національного банку України, що діє на період, за 

w • • 
ИIСИИ сплачується пеня І МІська рада ставитиме питання про припинення права 

власності на землю; 
1.2. Громадянину Фіщеву Андрію Геннадійовичу земельну ділянку 

площею 0,2937 га ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі - землі 
промисловості, по вул .. Красовського,26, вартістю 107729,16 гривень. 

2. Доручити першому заступнику міського голови Кияниці О.А. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
ПОРJIДКУ, договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

3. Бухгалтерському відділу Броварської міської ради здійснити 
перерахування коштів від продажу земельних ділянок, згідно чинного 
законодавства. 

Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

4. Юридичним та фізичним особам зазначеним в п.l даного·рішення в 
,.' 'термін до.14.05.05 укласти угоди про продаж земельноі ділянки. 
.... . . 

. :. ',': ~ . 5. Надати дозволи на продаж у влаСНІСТЬ юридичним та фізичним особам . .. ,. . ... 
.~: : :.зе~еJiыlJD' ділянок державно І влаСНОСТІ: . . . 
;.':.~,: ~ _:',' .... ;: ~.i'.:. _ !овариству з обмеженою ВІДПОВІД~ЬНІС'Я8 ,;Леман Y;rїtl8'.' 

:;~ :~~~~еЮ,. :~,~~~~ra для обслуговування маИНОl0roВ~ ?r 
~,:~~;:~у,.Р~~е.ЛЬ~ИЦІ!КОГО, 1; ВхІдний 16 О/-я. _ 
~""'"). •• H" t ••••• 'о ", .' ; • ~.. рІ''' ",. , J.1:'i''::~: •• '' •• " ."~':I.".-:; - -\'... t .,.д- .., :J. 
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5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Блюз" площею 
0,2634га для обслуговування частини майнового комплексу по 
вул.Красовського, 18-а; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Глако" площею 
0.Об50га для обслуговування автозаправної станції по вул.КиївськіЙ,320; 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Баггі" площею 
0,0109га для обслуговування автозаправної станції по вул.Кірова,57; 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Баггі" площею 
0,1103га для обслуговування майнового комплексу по вул.КиївськіЙ,94; 

5.6. Приватному підприємству "Хі мпласт" площею 0,3249 га для 
обслуговування нежитлової будівлі по вул.Будьонного, 14. 

б. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 10.03.05 
Н!! б67 -32-04 "Про продаж земельних ділянок ... ", п. 1.2. викласти в наступній 
редакції: "товариству з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія 
"Партнер-транс" земельну ділянку площею 2,4819 га, в тому числі 0,1459 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі водопостачання, 

для обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по 

вул.Кутузова, 127 вартістю 774 570,00 гривень." 
'Надати дозвіл транспортній компанії "Партнер-транс" на розстрочення 

виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 
- 232371,00 гривень терміном до 14.05.05; 
- 542199,00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інФляції. 
У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день товариством з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія 
"Партнер-транс" 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. 

Державний акт на право власності на землю видати після реєстрації 

підприємства в м.Бровари". 

7. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
lідприємств та громадян, а також інша технічн окументація знаходиться в 
;емельному відділі. 

'. 

.. ' ЗаВідуюча земельним відділQМ:=~ 
~ І' .. 

... -.-
.' . . . 

Т.В.Гордієнко 


	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132

