
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАсТІ 
РІШЕННЯ 

г ~po продаж земельних дiJUlНOK, надання 
ДОЗВОЛ1В на продаж земельних діJUJНОК та внесення 

змін до рішень Броварської міської ради 

l 

Розглянувши по~ання земельного відділу від 02.09.05 N!! 1825 щодо 
продажу земельних Д1ЛЯНОК, надання дозволів на продаж земельних ділянок та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи відповідність 
РО1міщення 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 У країні" 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.' Приватному підприємству "ХіМШІаст" земельну дЇJUJHКY площею 

0,3249 га, в тому числі - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
промисловості, по вул.Будьонного,14 вартістю 146205,00 гривень. 

Площу земельних ділянок обмеженого використання визначити 
висновком відділу містобудування та архітектури при укладанні договору про 
обмеження (обтяження); 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тв інс" земельну 
ділянку площею 0,2578 га, в тому числі 0,038~ г~,.. - землі обмеженого 
використання _ інженерний коридор мереж КОМУНІКац1И, для обслуговування 
цілісного майнового комплексу - землі промисловості, по вул.КиївськіЙ, 148, 

вартістю 206240,00 гривень. 

2. Надати дозвіл закр~ому акціонерному товариств~ "БроваРСЬ~і~ 
меблевий комбінат" на розстрочення виплати суми за зе~ельну ДІЛЯНКУ в .~ОЗМlРI 
2 500000,00 гривень терміном до 08.12.05 ЩОМІсячно ПроПорЦ1ИНО, з 
УРахуванням індексу інфляції. . u u 

У ушення термінів по сплаТІ суми, за.коx.mи~ прострочении випадку пор ,Б.... б u б·" 
День · ним товариством , роварськии ме левин ком 1нат 

закритим акцІонер 



.. . 
; , . 



буде сплач~.ватись пе~ в РОЗ~ірі подвійної облікової ставки Національного 
банку УкраІНИ, 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 Кияниці О.А. бути 
. представником ~pOBa~cь~oї міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок. 

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

5. Юридичним та фізичним особам зазначеним в П.l даного рішення в 
термін ДО 08.10.05 укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

б. Надати дозволи на продаж у власність юридичним та фізичним особам 
земельних ділянок державної власності: 

б.l. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дрібнооптовий 
магазин" земельну ділянку площею 0,045б га для обслуговування приміщення 
магазину по вул.ОлімпіЙськіЙ,7-а; 

б.2. Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд N!!2" земельну ділянку площею 3,081б га для обслуговування 
майнового комплексу по вул.Красовського,18; 

б.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" земельну ділянку 
загальною площею 1,3490га для обслуговування торгівельного майданчику 

вул.Короленка,72; 
б.4. Українській Православній церкві Київській єпархії "Парафія Святої 

Троїці" земельну ділянку площею 0,0992га для обслуговування нежитлового 
приміщення по вул.Чanаєва,6; 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" земельну 
ділянку площею 0,0062га для обслуговування магазину-павільйону по 
вул.Короленка,60-д. 

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення 
Отримати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продахсу 
земельних ділянок та виконати експерt:ИY оцінку земельних ділянок, що 
підлягають продажу в термін до 08.11.05. 

. . 8. Продовжити термін укладання угоди про продаж ДОЧірнь~му 
підприємству "ЮТ-К" земельної ділянки площею 0,4348 га по вул.МеталУРГІв,2 
.терміном до 08.10.05 . 

. -' .: 9 Внести зміни до pi~eHЬ Броварської міської ради: 
~ f 9.1. від 07.07.05 К!! 747-ЗS-04."Пр~ прод~ земельнихuді~НОК .. "~ п.l.~, 
..... віди обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ торговии ДІМ "ВІдень .. . " осно товариства з ..... u . В' " 
. :~:.:. Слова " ... товариства. з . обмежеНО10 В1ДПОВ1Д8ЛЬИ1стю торговии ДІМ " IдеІIЬ 



" 

" 

замінити словами " ... підnриємству торговий дім "Відень" у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю ... "; 

9.2. від 22.07.04 Н!! 491-23-24 "Про продаж земельних ділянок ... ", 
визнати таким, що втратив чинність п. 1.11. відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Твінс" . 

рішення покласти на першого 
аІ0і)mu[Ю О.А. 

Міський голо В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: виконуючої обов"язки завідуючої 
• • w 

земельним ВІДДШОМ - головнии 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 
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Перший заступник міського ... -;':' . 

голови c=::::::::--=::::;e.~~~~:: ,O.A.~ .. 

Виконуюча обов"язки завідуючї 
• • w 

юридичним ВІДДШОМ - головвии 

спе~іаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Завідуючої загальним відділом. 

Голова постійної кощсії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 
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'3смельний відділ міської ради просить BactJ.,ll. ~~;=~~ 
: . .... .. розгл ерговому 
·зnсі. lаll.1І І ceCII МІСЬКОІ ради ПИТ~Я про прод з ьних ділянок, надання 
)10·ню.rt.~ в на п~о~аж земельних ДІЛЯНок та внесення змін до рішень Броварської 
мїСІ,К(')1 ради ВІД. 

І. Продати у власніс:ь із земель державної власності: 
1.1. Приватно~у ПІДПРИЄМСТВУ "ХіМШІаст" земельну ділянку площею 

0.3249 га, в TO~y :~СЛl - зеМЛІ обмеженого використання - інженерний коридор 
меr~ж КОМУ~lкаЦІИ, для обслуговування не житлової будівлі - землі 
ПРОМJlСЛОВОСТI, по вул.Будьонного,14 вартістю 146205,00 гривень. 

ПЛО~У . земе?ІЬНИХ ділянок обмеженого використання визначити 
ВНСIIОВКОМ ВІДДJЛУ МІстобудування та архітектури при укладанні договору про 
обмеження (обтяження); 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Твінс" земельну 
ділянку площею 0,2518 га, в тому числі 0,0380 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
цілісного майнового комплексу - землі промисловості, по вул.КиївськіЙ,148, 
вартістю 206240,00 гривень. 

2. Надати дозвіл закритому акціонерному товариству "Броварський 
меблевий комбінат" на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
2 500000,00 гривень терміном до 08.12.05 щомісячно пропорційно, з 
урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день закритим акціонерним товариством "Броварський меблевий комбінат" 
буде сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку у країни, що діє на період, за який сплачується пеня і міська рада 
ставитиме питання про припинення права власності на земJПO. 

3. Доручити першому заступнику міського голови. Кияниці ~.A. бути 
представником Броварської міської ради пр~ укладеННІ, в нотарІальному 

порядку, договорів купівлі-продажу земельних дшянок. 

... . .... 
4. Земельному відділу МІСЬКОl p~ ЗДІис~вати контроль за 

надходженням коштів від продажу земельних ДІЛЯнок несшьськогосподарського 

призначення. 
: 

5 Ю . та фізичним особам зазначеним в п.1 даного рішення в . ридичним .. . . 
термін до 08.10.05 укласти уг~ДИ про прода>~ земелЬ~ОI ~ІЛЯНКИ. . . . 

6 Н '. про~аж У власність іоридичним та фізичним особам . адати дозволи на м • 
земельних ділянок державної влаСНОСТІ: . ., . .. 

6 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "ДрJБНООПТОВИJl 

.1. Товариству з 0456 га для оБСЛУГОQYВ&(}IВl нриміWСЖНJI 
магазин" земельну ділянкУ· площею О, 5роsарсы�&ll� МВК 
магазину по вул.ОлімпійськіЙ,7-а;. . .. J Вxlдн~й ,N!tA'..в,.h~ 

, ., ('/+" а9 . аг,.1 



" 
.. 6.2. . .. ~ідкрит~му акціонерному товариству "Постійно-

діючии БУДІвельн~и ПОІЗД N!!2 земельну ділянку площею 3,0816 га длп 
обслуговування маинового комплексу по вул.Красовського,18; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" земельну ділянку 
загальною площею 1,3490га для обслуговування торгівельного майданчику 
вул.Короленка,72; 

6.4. Українській Православній церкві Київській єпархії "Парафія Святої 
Троїці" земельну ділянку площею 0,0992га для обслуговування нежитлового 
приміщення по вул. Чanаєва,6; 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" земельну 
ділянку площею 0,0062га для обслуговування магазину-павільйону по 
вул.Короленка,60-д. 

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 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 08.11.05. 

8. Продовжити термін укладання угоди про продаж дочірньому 
підприємству "ЮТ-К" земельної діЗIJIНКИ площею 0,4348 га по вул.Металургів,2 
терміном до 08.10.05. 

9 Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.l. від 07.07.05 К!! 747-35-04 "Про продаж земельних ділянок .. ", п.l.6, 

відносно товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім "Відень", 
слова " ... товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім "Відень" 
замінити словами " ... підприємству торговий дім "Відень" у формі товариства з 

. обмеженою відповідальністю ... "; 
9.2. від 22.07.04 К!! 491-23-24 "Про продаж земельних ділянок ... ", 

визнати таким, що втратив чинність п. 1.11. відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Твінс" . 

1 о. Матеріали щодо прод~ земель~ ділянок, зая~и та клопотаннп 
підприємств та гpoMaдsiн, а також 1нша теxmчна документацtя знаходиться в 

земельному відділі. 

Виконуюча обов"язки завідую:,Ої 
земельним відділом - голоВНИИ 

спеціаліст земельного відцЇЛУ Л.М.ГудимеНI(О 


	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054

