
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, надання l 
дозволу на розстрочення виплати суми за земельну 

ділянку 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.07.05 N!! 1483 щодо 
продажу земельних ділянок, надання дозволу на розстрочення виплати суми на 
земельну ділянку, враховуючи відповідність розміщення 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 враховуlOЧИ 
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. Дочірньому підприємству "ЮТ -К" земельну ділянку площею 

0,4348 га, для обслуговування автозаправної станції - землі комерційного 
використання, по вул.Металургів,2 вартістю 478280,00 гривень; 

Надати дозвіл дочірньому підприємству "ЮТ-К" на розстрочення 
виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

239140,00 гривень терміном до 04.09.05; 
_ 239140,00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 
У випадку порушення термінів пЬ сплаті суми, за кожний прострочений 

день дочірнім підприємством. "ЮТ -К" буде спла~ватись п~ня в ~озмірі 
подвійної облікової ставки НацІОНального банку УКРаіНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за 
який, сплачується пеня і міська p~a ставитиме питання про припинення права 

власності на землю. 
1.2. Кооперативу "Шляховик" з~мельну діЛЯН~ площею 0,2720 га ДЛЯ 

обс:ЛYrО~УВання виробничої бази - зеМЛІ прОМИСЛОВОСТІ, по вул.Кутузова,lЗ5, 

вартістю 108800,00 гривень; ". 
. . 1 3 П ...по вироБНИЧОМУ підприємству "Каман земельну ДІЛянку .. РИВ8:.L.п . б 

площею' О 1617 га, в тому числі 0,0081 га - зеМЛІ о меженого використання 
. I.НЖ· ,. '...., р мережі лінії електропередач, ДЛЯ обслуговування 

енернии' КОРИД0 . Д 24 . .... .' землі прОМИСЛОВОСТІ, по ВУЛ. имитрова, , ваРТІСТЮ 
маинового КОNDIлексу -
7276,5,00 Гривень; ... , '.' .. . 
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1.4 .. Товариству з обмеженою відповідальністю "Продагросервіс" 
земельну ДІЛЯНКУ .площею 0,98 га для розширення території під будівництво та 
обслуговування ппермаркету (торговельно-розважального комплексу) - землі 
комерційного використання, на перетині вул .. Черняховського та Київської, 
вартістю 392000,00 гривень; 

1.5. Шведу Тарасу Леонідовичу земельну ділянку площею 0,0278 га, в 
тому числі 0,0204 га - землі обмеженого використання інженерний коридор 
мереж комунікацій, для обслуговування кафетерію та автомийки - землі 
комерційного використання по вул.Красовського,23 вартістю 22240.00 гривень; 

1.6. Закритому акціонерному товариству "Броварський меблевий 
J(омбінат" земельну ділянку площею 19,7001 га, в тому числі 0.0133 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередач, 
для обслуговування майнового комплексу - землі промисловості. по 
вул.Кутузова, 61, вартістю 5 000000,00 гривень. 

2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
"Спецтехмонтаж" на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

48422,50 гривень терміном до 04.09.05; 
- 48422,50 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 
"'j випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день товариством з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 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. 

3. Доручити першому заступнику міського голови Кияни ці О.А. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

4. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
надходжеННJIМ коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

5. Юридичним та фізичним особам зазначен~ ~ п.l даного рішення в 
термін до 04.09.05 укласти угоди про продаж земеЛЬНОI ДІЛянки. 

6. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 07.07.05 
Не 747-35-04 ,,про продаж земельних дi~o~~ .. ", п.1.5. відносно т~~ариства .. ~ 
ормеженою відповідвльністJO ,,л~ман ~КРalна викласти .. в ~аСТУПНIИ pe~aКЦll: 

. "Товариству з обмежеНОJО віДПОВІдалЬНІСТЮ "Лем~ УкраІна земельну ДІЛянку 
. площ 4 4241 га в тому числі 0,0198 га - зеМЛІ обмеженого використання-

ею" .... б .. 
. інженерний коридор мереж КОМУИlкац!и, для ~ слуговування маинового 
/~омпJiексу _ землі П~ОМИСЛОВОСТІ, ПО вул.Б.Хмельницького,1 
вартіСТIО 1.169640,00 гривень • 
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Л.М.Гудименко 
ПОДАННЯ: 

'mnnчоі .. обов' язки завl~.-.. 
ВИКОНУЮЧОІ.. _ голоВНИИ 
земельним ВІДДІЛОМ 'дділу 
спеціаліст земельного ВІ 

Секретар ради #--===:C==~=-~K 
ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник міського 
голови 

Завідуючої юридичним відділом 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управлінни 

Slfконуюча обов"язки завідуючої 
загальним відцілом 

. Голова ~остійної комісії з ПИТань 
. ррзвитку та благоустрою територій, 
зем~ьних відносин, архітектури, 
БУДІвництва та екології 

: .. . 

О.А.Кияниця 

,. о 

с- d І.Г.Лавер 

К.Л. Телеmева 

А.М.3еленська 

-
Л.О.ЧижевСЬІ(а 

Н.Б.Михайлова 
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Міському голові Антоненку в.о. 

Земельний відділ міської ради про В . . .... .. сить ас розглянути на черговому 
заСІдаННІ сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про продаж земельних ділянок, 
дозволу на розстроченНJI ВИплати суми за земельну діnянку. 

надання 

1. Продат~ у вnacHic~ із земель державної власності: . 
1.1. ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЮТ -К" земельну ділянку площеJO 

0,4348 га, для обслуговуванНJI автозаправної станції _ землі комерційного 
використання, по BY~.Meт~pГЇB,2 вартістю 478280,00 гривень; 

Надати ДОЗВІЛ ДОЧІРНЬОМУ підприємству "ЮТ -К" на розстрочення 
виплати суми за земельну ДІЛЯНКУ в розмірі: 

- 239140,00 гривень терміном ДО 04.09.05; 
239140,00 гривень терміном до 20.12.05 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день дочірнім підприємством ,,юТ-К" 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; 

1.2. Кооперативу "Шляховик" земельну ділянку площею 0,2720 га для 
обслуговування виробничої бази - землі промисловості, по вул.Кутузова, І 35, 
вартістю 108800,00 гривень; 

1.3. Приватно виробничому підприємству "Каман" земельну ділянку 
площею 0,1617 га, в тому числі 0,0081 га - землі обмеженого використання 
інженерний коридор мережі лінії еле~опередач, для оБСnYГОВУВ~ННJI 
майнового комплексу - землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.Димитрова,24, ваРТІСТЮ 

72765,00 гривень; . . . . " 
, 1.4. Товариству з обмеженою В1ДПОВlдалЬНIС~ !,Прод.агросеРВIС 

земельну ділянку площею 0,98 га для розширення терИТОрІІ ПІД БУДІВНИЦТВО T~ 
обслуговування гіпермаркету (торговельно-розважального комплексу) :- зе~1 
""." CТdUUCl' на перетині вул .. Черняховського та КИІВСЬКОІ, 
АомеРЦIННОГО викори QППA, 

вартістю 784000,00 гривень; '. о 0'78 
1.5. Шведу Тарасу Леонідовичу земельну дІЛЯНКУ ~лощею ' .. - га, в 

тому ч . О 0204 га - землі обмеженого викорис:rанНJI Інженер~ин коридо~ 
неЛІ '. . w ов ания кафетеРІЮ та автомиики - зеМЛІ 

,мереж . ~ОМУН1кацIИ, для обс~ л.і асовського,23 вартістю 22240.00 гривень; 
комеРЦІННОГО використання пур риствv Броварський меблевий 

1 акціонерному това :J" 
. .6. 3акрито~ 197001 га, в тому числі 0,0133 га - землі 

КомБІнат" земельну ДІЛЯнку ~ощею ~ коридоР мереЖі лінії електропередач, 
обмеженого використання .. - IнженеР=плексу _ землі промисловості, по 
дnя обслуговування маииовоГО ~ 
ВУЛ.Кутузова, вартістю 7 880040,00 ГP~:::~~oмy товариству "Броварський 

, Надати дозвіл закритому аІЩl виплати суми. за земельну ділянку в 
меблевий комбінат" на розстроче~ 

· 'розмірі: . . м до 04.09.05; 
. 3 940020,00 гривень Tet:JMIHO І 

. · . • 
.' 
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-. .. 3 940020,00 гривень те мі 

прОПОРЦIИНО, з урахуванням індексу інф~ ~~M дО 04.09.06 щомісячно, 
У випадку порушення термінів по ЦІІ. . 

день закритим акціонерним Това сплаТІ суми, за кожний прострочений 

б"де сплачуватись пеня в роз . ~иство~ "Броварський меблевий комбінат" 
J' МІрІ ПОДВІ" .. б'" . банКУ України що діє на n . ИНОІ о ЛІКОВОІ ставки НаЦІОНального 

, ерlОД, за який сп . . 
ставитиме питання про ПРИпинення пр л~чується пеня І МІська рада 

ава влаСНОСТІ на землю . 

., Надати дозвіл _. товариству зобмеж ... 
Спецтехмонтаж" на розстро еною ВІДПОВІДальНІСТЮ 

" чення Виплати суми за . . . _ 48422 50 . земельну ДІЛянку в РОЗМІРІ: 
, гривень теРМІНОМ до 04.09.05; 

48422,50 гривень терміном до 20 12 05' '" 
урахуванням індексу інфляції. .. ЩОМІСЯЧНО, ПрОПОрЦlИНО, З 

'о 

У випадку порушеННJI теРМІ'н" .. ІВ по сплаТІ суми, за кожнии прострочений 
день товариством З обмеженою відпОВІД' алЬНІ'стю С " б . . " пецтехмонтаж уде 
сплачуватись пеня В РОЗМІРІ подвійної обліково'І' став Н . б .. . '.. ки ацІОнального анку 
УкраІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за якии сплачується пеня і міська рада ставитиме 
питання про припинення права власності на землю. 

3. Доручити першому заступнику міського голови Кияниці О.А. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, В нотаріальному 
порядку, договорів купівлі-продажу земельних дinmок. 

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

5. Юридичним та фізичним особам зазначеним в п.l даного рішення в 
термін до 04.09.05 укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

6. Внести зміни до рішенНJI Броварської міської ради від 07.07.05 
Н!! 747-35-04 "Про продаж земеЛьних дinmок ... ", п.1.5. відносно товариства З 
обмеженою відповідальністю "Леман Україна" викласти в наступній редакції: 
"Товариству з обмеженою відповідальністю ,,лем~ Україна" земельну ділянку 
ПЛОщею 4 4241 га, в тому числі 0,0198 га - зеМЛІ обмеженого використання
інженерн~й коридор мереж комунікац!й, для обслуговуванНJI майнового 
КОмплексу землі прОМИСЛОВОСТІ, по вул.Б.Хмельницького,l 

ва~істю 1 769640,00 гривень". 

7. Матеріали щодо ПРоДажу земenьНИ?' дinmок, зaJIВ~ та КJI0потанНJI 
ПІДО' р flЧlТІ'ож інша теХНІчна документацІЯ знаходиться в 

иємств та громадян, а .L_ 

земельному відділі. 

'о 

Виконуюча обов"язки завiдYJOq~ї 
земельним відділом - го~ов~и 
спеціаліст земельНОГО ВІДД1ЛУ 

Л.М.Гудименко 
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