
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po продаж земельних ділянок, HaдaнНJI 
І ДОЗВОЛІВ на продаж земельних ділянок та внесення l 
змін до рішеННJI Броварської міської ради від 09.09.04 

N!! 520-24-24 

..:J,. 
, І 

Розглmyвши п<?дання земельного відділу від 29.06.05 N!! 1282 щодо 
продажу земельних ділянок, надання дозволів на продаж земельних ділянок та 
BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 09.09.04 N!! 520-24-24, 
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 Україні" та враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, буд~ництва та екології, міська рада 

u 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати У власність із земель державної власності: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Блюз" земельну 

ділянку площею 0,2634 га, в тому числі 0,0428 га - землі обмеженого 
використaННJI - інженерний коридор мережі зв"ЯЗІСУ, для обслуговування 
частини майнового комплексу - землі промисловості, по вул.Красовського,18-а 

вартістю 106703,34 гривень; 
1.2. Приватному підприємцю Оксютенко Олені Василівні земельну 

ділянку площею 0,0274 для обслуговування кафе-магазину - землі комерційного 
викорисТaННJl, по вул.1-го TpaвНJI,27-a, вартістю 21 920,00 гривень; 

1.3. Приватному підприємцю Коломійцю Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку загальною площею 0,4190 га, в тому числі 0,3701 га - землі 
промисловості, та 0,0489 га - землі комерційного використання, для 
обслуговування майнового комплексу по вул.Димитрова,119, вартістю 

195931,37 гривень; 
, 1.4. Приватному підприємству ,,Агат" земельну ділянку площею 0,1151 

w· • • 

для обслуговування складу-маистеРНІ - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

вул.Київській 221 вартістю 57550,00 гривень; 
1 .. 5. Товариству з обмеженою відпов~альністю "Леман Україна" 

земелЬну діЗIJIВКY площею 4,4241 га, в тому чиСЛІ 0,~14~;a - землі обмеженого 
. використaННJI '-:, іНженерний коридор мереж К~МУНl~IИ, I~ ~бслуговуванНJI 
, майновоГо комплексу - землі промисловосп, по t вул.Б.ХМельницького,1 

,~артіСтю 1 769640,00 гривень. , .. . . ~w. 'о • 

О '," 'Д' '.' "купівлі -продажу земельНОl Д1ЛJIНКИ ~сьК1И p~ укладати ПІСЛЯ 
, ,оroВlР . ЗАТ .&poI8pCtIIfI Оруарн"· 2003 Р. 3.м. NlIВNf10D 

, ,реєстрації підприємства в м.Бровари, 
" , 
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1.6. Товариству з обмеженою· · . · ВIДПОВlдanЬНIСТlО торговий дім Відень" 

земельну ДІЛЯНку площеlО О 0909 га nІТСІ' б .." .... ',..,.и& О слуговуваННJI БУДІВЛІ магазину - землі 
комеРЦIИНОГО використання по вул.М.Лагунової 2-а BapTicТlO 92636 19 гривень. 

1 7 Закритому · , " · · . аКЦІонерному товариству спмк- 2 ТеПЛИЦJlтехмонтаж" 
земельну ДІЛ~НКУ площею 1,6875 га ДЛJI обсл;~овуваННJI комплексу - землі 
прОМИСЛОВОСТІ вул.Ку;узова,8-а BapTicТlO 590625,00 гривень. 

Надати Д~~ВІЛ закритому акціонерному товариству "СПМК-2 
Тепл~~ьтеХМОНТ8)IС на розстрочеННJI виплати суми за земельну діЛJlНКУ в 
РОЗМІРІ: 

- 295312,50 гривень терміном ДО 07.08.05; 
295312,50 гривень терміном до 20.12.05 щоміСJlЧНО, пропорційно, З 

ypax.yвВННJIM індексу інфляції. 

у випадку порушенНJI термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день закритим аІщіонерним товариством "СПМІ< -2 Теплицьтехмонтаж" буде 
сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діє на період, за який сnлаЧУЄТЬСJl пеНJI і міська рада ставитиме 
питання про припиненНJI права власності на землІО. 

2. Доручити першому заступнику міського голови КИJlниці О.А. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, 'Договорів купівлі-продажу земельних діЛJlНОК. 

3. Бухгалтерському відділу Броварської MiCbl(OЇ ради здійснити 
перерахуванНJI коштів від продажу земельних діЛJlНОК, згідно чинного 
законодавства. 

Земельному відділу міської ради здіЙСНlОвати контроль за надходженням 
коштів від ПРОДВ)ІСУ земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

4. Юридичним та фізичним особам зазначеним в п.l даного рішення в 
термін ДО 07.08.05 Уlшасти угоди про продаж земельної ділянки. 

5. Надати дозволи на продаж у власність 10РИДИЧНИМ та фізичним особом 
земельних ділянок державної власності: 

5.1. Товариству з обмежеНОIО відповіДDЛьніСТIО "Дi~oг сервіс" земеJIЬ1іУ 
ділянку площеl0 0,1239 га для оБСЛУГОВУВОНIІJI ПРИМlщеННJI магазину по 

вул.Київська,149; ". 
5.2. Приватно виробничому підприємс'l'ВУ ,,1(аман земельну Дlля1tIСУ 

площеlО 0,1617 га для оБСЛУГОВУВОllНЯ майнового Ісомплексу по 
вул.Димитрова,24; • 

5.3. Кооперативу "ШJUlховик" земолы1y ДIЛJlIIІСУ площеlО 0,2720 го для 
обслуговуваННJ1 виробничої бази по вул.IСутузопо,135; . 

5.3. Громадянину Шведу Tapa~y ЛеОllіДОDlіЧУ земельну ДIЛJlI'IІ(У ПJІ0ЩОІ0 
0,0278 га ДnИ обслуговування кафетеРІІ0 та аптоми~ки по. вул.І(расоDсы�ого,2з~~ " 

5.4. Товориству з обме)J(еJJОJ~оо пlДПОDІДDЛЬНІСТІ0 "ПРОДОГРОС01'DlС 
. ПЛОЩ 1 О ro для розширення теРИТОРll під будіВIІИЦТВО тв оБСЛУГОUУUОI11tя 
. гіпер:: к' торговельно-розвшІсмы�оro І(омплексу нп ПUРО'I'Шlі 

'; р. etr:y оо оо 
.;:.~n.чернJ1хо~сы�оro та ІСИІВСЬКОІ. 
, .. _. " . 

'.' _ .... _. , ., . . . . 
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6. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.5 даного рішення 
отримати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 
земельних ділянок та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що 
підлягають продажу в термін до 07.09.05. 

7. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 09.09.04 
Н!! 520-24-24 "Про продаж земельних ділянок ... ", п.I.4. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Алеко" , слова " ... площею 0,2976 га ... " замінити 
словами " ... площею 0,2749 га ... ", згідно листа від 01.07.05 Н!! 201. 

8. Контроль~~ 
заступника місько ІОЛРJИl\~ 

Міський голо ::~.~?'!~ ~ 
с .. -:/.. ~~ 

м.Бровари ф '-----Biд"~"' __ ~~~~~~~~~ 
Н!! P/~ - .!~-

рішення покласти на першого 

В.О.Антоненко 



ПОДAШlЯ: завіДУIОЧОЇ земельн.&~и::м:...-~а' 
відділом 

Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: rf?!)fc ~ Секретар ради 

;tSi~ О'лКиянищ Перший заступник міського 
голови г(... ___ ------

Завідуючd,: . юридичним відділом І.Г.Лавер 

Головний архітектор міста К.Л.Телешева 

Начальник фінанСОВОГО управління ~ А.м.зелеисыІІ 

Завідуючq;о!ІllГIIJIЬНИМ відділом ~:~_ 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагОУСТРОI~ територій, 
зем~ьних ВІДНосин, аРХІтектури, 
БУДІвництва та екології 

Н.І.ГнатюК 

�-І.Б.Михайлова 



, --... 
~ ~J'~.? {)І'./),г 
А/ ~ 9 І;> fJ М- ОВ~§'ЩJlclі,l~ЙВfiQ"І\ і 
/у "" '" а OG BxIAh .. ~, і ,.;-f,f !1-

З ..... ~. --.."......::::::::;..-~- с' r.o (t t;1- о r: 
емельнии ВІДДІ МІ І ради просить Вас рОЗГfl1lИY""=на -черmвоRq 

засіданні сесії міської ради питання про продажу земельних ділянок, надання 
дозволів на продаж земельних ділянок та внесення змін до рішення Броварської 
міської ради від 09.09.04 N!! 520-24-24: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Блюз" земельну 

ділянку площею 0,2634 га, в тому числі 0,0428 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі зв"язку, для обслуговування 
частини майнового комплексу - землі промисловості, по вул.Красовського,18-а 
вартістю 106703,34 гривень; 

1.2. Приватному підприємцю Оксютенко Олені Василівні земельну 
ділянку площею 0,0274 для 'обслуговування кафе-магазину - землі комерційного 
використання, по вул. І-го Травня,27-а, вартістю 21 920,00 гривень; 

1.3. Приватному підприємцю Коломійцю Олександру Миколайовичу 
земельну ділянку загальною площею 0,4190 га, в тому числі 0,3701 га - землі 
промисловості, та 0,0489 га - землі комерційного використання, для 
обслуговування майнового комплексу по вул.Димитрова, 119, вартістю 
195931,37 гривень; , 

1 :4. Приватному підприємству "Агат" земельну ділянку площею 0,1151 
для обслуговування складу-майстерні землі промисловості, по 
вул.Київській,221 вартістю 57550,00 гривень; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Леман Україна" 
земельну ділянку площею 4,4241 га для обслуговування майнового комплексу -
землі промисловості, по вул.Б.ХмельНицького,1 вартістю 1 769640,00 гривень; 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю торговий дім "Відень" 
земельну ділянку площею 0,0909 га для обслуговування будівлі магазину - землі 
комерційного використання по вул.М.Лагунової,2-а вартістю 92636,19 гривень; 

1.7. Закритому акціонерному товариству "спмк- 2 Теплицятехмонтаж" 
земельну ділянку площею 1,6875 га для обслуговування комплексу - землі 
промисловості вул.Кутузова,8-а вартістю 590625,00 гривень. 

Надати дозвіл закритому акціонерному товариству "СПМК-2 
Теплицьтехмонтаж" на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в 

розмірі: 
295312,50 гривень терміном до 07.08.05; 

295312,50 гривень терміном до 20.12.05 щомісJIЧНО, пропорційно, з 

урахуваннямінДексуінфляцП. 
У В1Щадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день закритим акціонерним товариством "спмк -2 Теплицьтехмонтаж" буде 
сплачуватись пеня в р~змірі подвійної облікової ставки Національного банку 
У кРаїни;' що діє на, період, за який с~ачується пеня і міська рада ставитиме 
питання про припи~ення права власносn на землю. 

2. Доручити першо~ з~с~нику міського голови. Кияниці ~.A. бути 
представником БроваРСЬКО1 М1СЬКО1 ради пр~ укладеНН1, в нотаР1альному 

. порядку, договорів купівлі-продажу земельних Д1ЛЯНок. 
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З. Бухгалтерсы�омуy відділу Б ... оо 

• I'ооорсы�оІ� мIсы�оІ� РОДИ здійснити 

::Гc:i.~~~::~,~~~~ І(ОWТІВ від продожу ЗСМСJІЬІІИХ діЛЯНОI(, згідно LІИІІІІОГО 
3СМСЛМІОМУ відділу місь оо • • • 1(01 РОДИ ЗДII~СlІІовати І(ОНТРОЛЬ за НОДХОДЖСЮІЯМ 

IСОШТ1D ВІД 11родажу земельних діЛЯIІОIС IІссіJIьсы�огосподарсьІсогоo ПРИЗllаЧСIІНЯ. 

. 4. IОРИДИЧIІИМ та фіЗИЧIІИМ особам ЗОЗIIОЧСIІИМ в п,1 ДОІІОГО ріШСIІНЯ В 
теРМ1І'1 до 07.08.05 Уlсласти УГОДИ ПРО ПРОДtl)1( ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯIІІСИ, 

5. 1·I~доти ДОЗВОЛИ на.~родаж у ПJШСllіс'гь ІОРИДИЧІІИМ то фіЗНЧIІИМ особам 
земеJIыlхx /tIЛЯIІОI( державно І влаСlІості: 

• 5.1. Товариству з обмеженоlO nijtl1ooiJtoJllJllicTIO "Діалог ссrшіс" зсмсІIыly 
ДІІJJШІСУ J1JJOIItCIO 0,1239 га ДЛЯ оБСIIУI'ОIJУООIІІIЯ приміЩСlІІlJI МШ'tlЗllІІУ по 
вуn.I(ИЇDСIJІСО, 149; 

5.2. Приватно виробничому піДllРИСМСТВУ "KaMall" ЗСМСJII,ІІУ діЛЯIІКУ 
ПnОЩСJО 0,1617 га для оБСЛУГООУШlllllJI маЙІІаВОГО ІСОМІ IJICICCY по 
вуn.ДИМИ'I'),опа,24; 

5.3. І(ооперативу "ШЛЯХОВИlС" зсмеJIЬJlУ діlIЯI'IІ(У площсlO 0,2720 ro для 
оБСJJуrОПУПОJJПЯ виробничоі' бази по пул.I(У'I'УЗОВО, І 35; 

5.3. Громадянину Шведу Тарасу ЛеОJlідовичу ЗСМСЛЬІІУ oLtiJlJllllCY ПІlОщеlО 
0,0278 га для обслуговування l(афстсріJO 'І'а ttu1'ОМИ~I(И по вул.l(РОСОIJСI.IСОI'о.2З; 

5.4. Товариству з оБМСЖСПОIО 11ідповідальиістlО .,ПРОJ\t1I1,оссрвіс" 
пnощеlО І ,О гп для розширення територі'і lІід будівництво "0 оБСJIУl'ОI1УDnllІІЯ 
гіпе1'МUl'l(СТУ торговсльно-розвожольного I(ОМПJlеl(СУ 110 I1среТllllі 
вуn.Чеl'IІSIХОDОЬJСОГО та l(иївсы�оі· •• 

б. ІОРИДИЧIJИМ та фізичним оообпм, зазноченим в п.5 Донога рішення 
ОТІ,имати ПИОІІОПІ(И ГОЛОВНОГО архіТОIСТОI)О м.Бl'О110РИ про МО)I(1I1шіС'I'I» ПРОДОЖУ 

• • 
земеnl.tllИХ дIПЯJJОI( та ВИI(Оllати ОIСОПОI''l'IІУ ОЦІІ·НСУ земеnьних д IJIJIII 01\, що 

l1іДnJJrшоть ПРОДПЖУ П тсрмін ДО 07.09.0S. 

7. Впести зміни ДО ріUІОlІlІЯ Бl'опоІ'сы�о'іi MiCbl~OЇ ('t'дll під 09.09.04 
Нп 520.24 .2~1 Про ПРОДаЖ ЗСМОЛJ111ИХ дlЛЯIlОl( ... ". п.l.4. 11IДНОСIІО 'l'ОППРIІСТВП з 

" А " О ?97б " і обмежеІІОIО пlдпопlДПЛJапіОТIО" ПОІСО • сnош\ " ... ПJIОЩСІ0 ,- rL\... 30М НПТІІ 
СJJDUОМИ " ... ПnОJДСJО 0,2749 го ... ", :1гIДIІО ЛІІQ'ГП пІд 01.07 ,OS Нп 20 І • 

• 8. Мотерlппи ІЦОДО П))ОДПЖУ 30моnыlхx ДІJШНОІС, Зt1Jt~11 'l'L\ l(ЛОПОТО1IШI 
I1IДI11)ИЄМСТП то ГРОМПДЯН, а ТО1СО)ІС ІІІШО тохпlLJ1Ш ДОІСУМUll'l't1ЦШ tlllOХОДIlТI)Qfl n 

jOM~nhIlOM)' пlддlnl. 
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