
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l<ИYВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про продаж земельних ділянок та надання l 
дозволів на продаж земельних ділянок 

РозгJIЯНYВШИ подання земельного відділу від 18.05.05 N!! І 080 щодо 
продажу земельних дimшок 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 України, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування 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 ~ержавної власності: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма ,,Бр.отеп" 

земельну ділянку площею 0,622 га ДJIJI обслуговування виробничих ПРИМІщень 
- землі промисловості, по вул.ШсОвіЙ,8 вартістю ~6794~,00 ~ивень; " 

. Надати дозвіл товариству з обм~женою В1ДП~в~дальНІСТЮ "Бротеп на 
розстрочеНIUI виплати суми за земельну д1JIJlНКY в РОЗМІРІ: 

- 83970 ОО гривень терміном до 26.06.05; 
_ 83970:00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

YP8XyВaJIНJIМ індексу інфmщії.· __ 
термінів по сплаті суми, за кожнии прострочении 

у випадку порymеННJI еною відповідальністю фірмою ,,Бротеп" буде 
день товариством зобмеж .. б' вої ставки Національного банку 
СПJI' змі рі подвійн01 о шко . ачуватись пеия в ро _ ється пеня і міська рада ставитиме 
УКРаіни, що діє на період, за JIКИИ с~ачу 

власносТІ на зеМJПO. 
ПИТаВНЯ про припинеННJI права . ю відповідальністю "Спецтехмонтаж" 

. 1.2. Товариству з обмежено му числі О 0342 га - землі обмеженого 
~~Ме.пьну ділянку площею 0,2767 га, в;о мережі 'лінії електропередач, ДJUI 
В~ориСтання' - інженер~ кори:а р адміністративного будинку - землі 
. О.б(Щyroвувания вироБНИЧОI б~и ва . стю 96845,00 гривень; 
:~nРО~словості, по вул .. МеталурГІв,4, . ~ід8JIьнісТЮ ,,Баггі" земельну ділянку 
: .. ;'" . ~.3. Товарис:rву з о~межеНОЮвВІ~ автозаправ~ої. ~~iї - землі 
::,.I,JзIОще!С? . ,0,0109 га ~,оБСЛУГО f ова,57, 'вартістю .15260;00·гривень;,. 
: ~~~~ційНоrO 'викориетaнвJI, п~ BYn.~ Р . . . 
.... " .... І. • • •• •• • • 
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; ":'''і : •• },." .' с ."L 4 '.. •• .: ........ ~ 
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':' 1.4. Товариству з обмеженою - • . , о 1103 б BIдnoBlдanЬH· Б : nnощею , га ДJIJI о сnyrовуванни м .. ICТJO" аггі" земельну ділянку 
:: по вуn.l<иівська,94, вартістю 154420 008ИНОВОГО комплексу - землі транспорту 
. 1 5 Т ' !ривень· ' 
:', •. овариству з обмеженою · '. . 
: ДiJUmКY площею 0,0650 га, в тому ВІ~ОВІД8JIЬНІСТЮ "Глако" земельну 
:;використання - інженерний ЧИСЛІ 0,0045 га - землі обмеженого 
.. об"nvmвуванвя автозаправНО.1. станц~~ридор . мережі водопостачання для 
, W 6J6- 11 -·зеМЛІ к .... 
; вул.Киівська,320, BapTic~ 91000,00 гривень; омеРЦІИНОГО використання, по 

~:, 1.6. Приватному mдприємцю пи о 
''';ncпntV площею О 0273 Р жку Олександру Івановичу земельну 
': AUU60"'J ,га, В тому числі О 0077 . б 
'використання _ інженерний ,га - зеМЛІ о меженого 

о, ' коридор мережі вод , обcnyrовуванвя магазину, ,які . опостачання, для 
, .' сш ,продуктИ" - землі комерційного 
використання, по вул.ГагаР1на,2 вартістю 24570 ОО , ' , гривень. . . .. . , . . 

, 2. Доручити перmо~ з~стynникy міського голови Кияниці О.А. бути 
,представником БроваРСЬКОI МІської ради, при укладеННІ· . , .. • ' в нотарІальному 
ПорВДКУ, ДОГОВОРІВ кymвm-пр~дажу земельща ділянок. 

, 3. Бухгалтерському відділу Броварської міської ради здійснити 
ререрах:ування коштів від продажу. земельних ділянок, згідно чинного 

, законодавства. . 
, ',:: ,3~мельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
, : ~o~ в1Д продажу земельних дimIиок несільськогосподарського призначення. 

. .: 

оо: , '.,. ',4. Юридичним та фізичним' особам зазначеним в п.1 даного рішення в 
" '~pмiн до 26.06.05 укласти угоди про продаж земельної дiшmки. 

; , 5. Враховуючи гарантійний лист товариства з обмеженою 
" відповідальністю ,,Броварський домобудівний комбінат ,,меркурій" від 04.05.05 

:~:;~!i 029/896 про зобов"язанвя виплати повноі суми вартості земельної ділянки 
~:: ,~агальною площею 17,77 га, що продана товариству У власність, згідно договору 
/:" ,~ _ продажу земельної ДЇЛJIНКИ несільськогосподарського призначеННJI від 
І? ~O.09.04 ввк N!! 454179 з розстрочеННJIМ платежу 'в термін до 20.12.2006 року, 
~~.-'.~аДати. дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю ,,Бр~ва~ський 
:.~;: .,ДомобудівнИй комбінат ,меркурій" на продаж .частини земеЛЬНОІ дlJIJlНКИ 
11..' • ' ••• 
і5~}~още~ 1,1146га, па перебуває У, ~aCHOCTI то~ариства І РОЗМІщена по 
I:~, ... 'ВУЗІ К 131 ·;'t,;:. " .• )'ТуЗова, . '. · . 
~;~~:~\" .~'.: Попередити товариство з обмеженою В~?В1ДальИ1стю ,,Броварський 
~~~::~~~Об~дівний комбінат "Меркурій" ~o н~БХ1ДИІСТЬ ~иконания умов п.2.1 
~i~~Oroвopy ,купівлі-продажу земельНОІ ДiЛJППCИ несшьс~к~господарського 
;!~r-' , '. '. від.30.09.04 ВВК N!! ~54179 без порушення терм1И1В виплати суми 

I:IiIOТOC~. зе~ельвої ДЇЛJIВКИ. . . ... -" 
. :"6' ,'Над" • '.' , • на npотrаж У ~aCHi~ юрИДИЧНИМ та фізичним особам 
" , .. ати дозволи ~ • 

~Е~!~JИИІХ ДiзUiнох державної власнОСТІ: . . В·" . :;:( . ,.' ".. . б ою відповідальНІСТЮ" шар земельну ДІЛЯНКУ 
І. 6.~~ ,~,::r!?В,ариству з о межен мшіексу громадського харчування по 

:~Oliiifiin::·.0,0975 . га ДЛJI обслуговувamDI ко, 
е. :~... •• ~ • • • • 

·1 • Р . ' 



6.2. Приватному підприємству ,,Агат" земельну ділянку площеlO 
0,1151 га ДЗIJl обслуговуванн~ складу-майстерні по вул.КиівськіЙ,221 ; 

. 6.3. 3акрито~ акцІонерному товариству "Броварський меблевий 
комбінат" земельну ДІЛЯнку площею 20,0133 га для обслуговування майнового 
комплексу вул.Кyryзова,61. 

Попередити керівництво закритого акціонерного товариства 
Броварський меблевий комбінат" про можливість уточнення площі земельної " . діJIJlНlCИ, що П1ДJUlгає продажу. 

. . 7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення 
отримати ви~новки головного архітектора м.Бро~ари про можливіС:ь продажу 
земельних Д1ЛЯНок та виконати експертну ОЦІНКУ земельних ДІЛянок, що 

пiдлJlгають продажу в термін до 26.07.05. 
1/ 

Міський голо 

м.Бровари 
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рішення покласти на першого 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: завіДУЮЧОї земелЬНИМ:::::::::::;~I~~ 
відділом 

Т.В.ГордіЄНІСо 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник Міського~ __ -..... ...... ~~§·-~~~r~ 
О.А.Кияниця голови 

, ' 

Завідуючо~ юридичним відділом 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Завідуючої загальним відділом 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територіЙ, ' 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва T~ екології 
, 

, " 

" 

r / \ С;І;' І.Г.Лавер 
, ' 

К.Л. Телеmева 

А.М.Зеленська 

Н.І.Гнатюк 

'Н.Б.Михайлова 
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Земельний відділ ІСЬК·· ади n 
асіданні сесії міської ради пи росить Вас розглян~ти на черговому 

З О'"І.В на продаж зем ~ про продаж земельних ДІЛянок та надання 
дозв <І" ельних Д1JIJlНOK: 

1. Продати у впасність із земепь державної впасності: 
1.1.. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма Бротеп" 

земе~ну ДlJIJIНКy пло~ею 0,622.га ДJIJI обслуговув8ННJI виробничих П~~Міщень 
- зеМЛІ ПРОМИСЛОВО~ТІ, по вул.Лісовій,8 вартістю 167940,00 гривень; 

Надати ДОЗВІЛ товариству з обмеженою відповідальністю "Бротеп" на 
розстрочення виплати суми за земельну дiJlJlНКy в розмірі: 

- 83970,00 гривень терміном до 26.06.05; 
- 83~70,00 ~ивень. терміном до 20.12.05 'щомісячно, пропорційно, з 

ypaxyвaнНJIМ Індексу ІНфJIJЩ1Ї. 

у випадку порymеНШІ термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день товариством з обмеженою відповідальністю фірмою ,,Бротеп" буде 
сплачуватись пеНJI в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
Украіни, що діє на період, за пий сплачується пеНJI і міська рада ставитиме 
IIИТ8ННJI про припинеННJI права впасності на землю . 

. 1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
земельну ділянку площею 0,2767 га, в тому числі 0,0342 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередач, для 
обслуговування виробничої бази та адміністративного будинку - землі 
промисловості, по вул .. Металургів,4, вартістю 96845,00 гривень; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Баггі" земельну ділянку 
ІШощею 0,0109 га ДЛJI обслуговув8ННJI автозаправної станції - землі 
комерційного використ8ННJI, по вул.Кірова,57, вартістю 15260,00 гривень; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Бапі" земельну ділянку 
w • 

ІШощею 0,1103 га ДЛJI обслуговув8ННJI маинового комплексу - зеМЛІ транспорту, 

по вул.Київська,94, вартістю 154420,00 ГP~Beнь;.. " 
. ,1.5.' Товариству Із обмеженою в~ов1ДальН1СТЮ ,,гл~о земельну 

дЇЛJJнку площею 0,0650 га, в тому чиСЛІ 0,0045. га - зеМЛІ обмеженого 
ВикористанНJI - інженерний' коридор ~ереЖ1. w водопостачання для 
обслуговування автозаправноі СТ8ІЩії - землі комерц1ИНОГО використання, по 

ВУЛ.l<иївська,320, вартістю 91000,00 гривень; 
l.б. Приватному підприємцю ПирС?~ ооолоек7с7андру ІванОВ~б земельну дimmкy площею 0,0273' ~ в тому ЧИСЛІ, ~ га - зеМЛІ о меженого 

Використання . інженерний , коридор ,ме~~Ж1 '. во~оп?стачанНJI, . w для 
об ' . ,якісні продукти - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
СЛУГовування . магазину , , .' 24570 ОО гривень 

~икористання, по вул.Гагаріна,2, ваРТІСТЮ, . 

" '. _ І застуІіНИКУ міського голови. Кииниці ~.A. бути 
" 2. ·Доручити,.першо~. . ... ради' при-: укладеВН1; в нотаРІальному 
'представником} Броварсько! МІСЬКОІ,: 'ЇJIJlНOK ________ _ 
"п •• . продажу земельНИХ Д . ~ _ 
, ~PJlДКy, доroВОРIВ кyпtВJIІ-, . .' Броварської 1iCbItOl-8~1І~ и 

',' "'~;' ,,~. БУХГ8Jlтерськ~~" BI~~~. '.:.' ' МeJIЬнИх л8JLtIIнlІІд"" ~I' 
1,~ep~p8xYBaHHJI .. KODlТiB~ ',вІД If',прОДВХ?',," ~e ,fiIl!L~' IIr ,. 
~3A";"9'''''___ ___ _ .v_ ... · 



~ 

Земельному відділу . .. 
'. МІСЬКОІ ради здійснювати контрол ь за 

l.І 1fYодженНJIМ КОШТІВ ВІД продажу зем . . 
H~· ельних ДІЛЯНок неСІЛьськогосподарського 
призначенНJI. 

. 4. Юридичним та фізичним особам зазначеним в п.l даного рішення в 
терМІН до 26.06.05 укласти угоди про продаж земельної ділянки . 

. 5. ~раховуючи гарантійний лист товариства з обмеженою 
відпОВІДальНІСТЮ "Броварський домобудівний комбінат ,,меркурій" від 04.05.05 
Н!! 029/896 про зобов"JlЗaннJI виплати повної суми вартості земельної ділянки 
загальною площею 17,77 га, що продана товариству у власність, згідно договору 
купівлі - продажу земельної діJIJIНJ(И несільськогосподарського призначення від 
30.09.04 ВВК Н!! 454179 з розстрочеННJIМ платежу в термін до 20.12.2006 року, 
надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат ,,меркурій" на продаж частини земельної ділянки 
площею 1, 1146га, па перебуває у власності товариства і розміщена по 
вул.Кутузова, 131. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,,Броварський 
домобудівний комбінат ,,меркурій" про необхідність виконання умов п.2.1 
дОГОВОРУ купівлі-продажу земельноі ділянки несільськогосподарського 
призначеННJI від 30.09.04 ВВК Н!! 454179 без порymеННJI термінів виплати суми 
вартості земельної дішппси. 

6.l;Іадати дозволи на продаж у власність юридичним та фізичним особам 
земельних ділянок державної власності: 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО "Вілар" земельну ділянку 
ІШощею 0,0975 га ДJIJI обслуговування комплексу громадського харчувaннJI по 
вул .. М.Драгоманова,2; . 

6.2. Приватному підприємству ,~T" земem:~ ~~ площею 
0,1151 га для обслуговування склвду-маістерВ1 по вул.КИшсьюи,22:; u 

6 3 3 ОУП'10нерному товариству ,,Броварськии меблевии .. акритому ~ б u 

комбінат" земельну дішппсу площею 20,0133 га ДJUI ослуговування маинового 

Комплексу вул.Кутузова,6~. итого акціонерного товариства 
Попередити керІВНИЦТВО закр . оо 

~ Б ' .... б' т" про можливість уточнеННJI ПЛОЩІ земельНОІ " роварський меблевии ком ша 
дimmки, що під.пягає продажу. 

ф' ичиим особам зазначеним в п.6 даного рішеННJI 
, 7. Юридичним та 13 ютекто а ~.Бровари про можливість продажу 
ОТРимати висновки головного ар Р оцінку земельних ділянок, що 

'земельних ділянок та виконати експертну 
,,~ть продажу в термін до 26.07.05. ('- '. 
, , .. ", ' емельвиі ДЇЛJJИок, з8JIви та клопотaннJI 
, ; :4;' ',', : 8. Матеріали щодо ПРОд~а хні а документація знаходиться в 
,~иємств, та ГPOMaдJIII, ,а також 
~з~~~иоМу відділі. : ' ; , - , 
l~:.i': __ ,_ '; , , . , Т.В.Гордієнко 
~~~;:~Зав~ча земельНИМ відділо 
~~f .'1."';"; :... •• . 
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