
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАCn 

РІШЕННЯ 

ГПро продаж земельних ділянок, надання дозволів на l 
продаж земельних ділянок та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради 

РозглJtНYВши подання земельного відділу від 18.10.05 N!! 2091 щодо 
продажу земельних ділянок, надання дозволів на продаж земельних ділянок та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради, 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 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. Товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" земельну ділянку 

пл'ощею 1,3490 га, в тому числі 0,1076 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування торгівельного 

. майданчику - землі комерційного використання, по вул.Короленка, 72 вартістю 
1 072720,0 О гривень; . 

. , . 1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс" земельну 
. ділянку площею 0,4415 га ДЛJI 'обслуговування будівлі гаражу - землі 
промисловості, по вул.Чкалова,S, вартістю 194260,00 гривень; 

і' . Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс" 
. ;'на розстроченн.я виплати'СУМИ за земельну ділянку в розмірі: . 
:;. '. _ 97130,00 гривень терміном до 27.11.05;. . .. 

_ 97130,00 гривень 'терміном до 01.03.06 ЩОМІСЯ~НО, ПрОПОрЦІИНО, з 

. . урахуванням індексу інфляції. . '.. .. .. 
• \~I ~ і. :.. У випадку порушення теРМІНІВ ~o c~aTl с~и, за кож~ии п~?строчении 

. '::: день. товариством з обмежеио~ ... ВІ~ОВІ~алЬ~IСТЮ "ЕлОlt:tпекс буде 
.. :., сщіачуватись пеня в розмірі ПОДВІИНОІ ~БЛІКОВОl CTaB~~ !lаЦІ0Нального банку 

~I.· .Уtmаїни 'ДІ·Є ва період за який сплачується пеня І МІська рада ставитиме 
І І .' .'1" , що ,.. . . 
=\.jі·Пйта'UYY~ пр пиненЮІ права вЛасносТІ на землю. 
о' о UППА про и 
-: '''. ~~1' • ••. • • 
:(.: : і' " . .' f ., ... " '; . 
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1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю . о. 
ин" земельну ділянку п "Дрlбнооптовии 

магаз . . .. лощею 0,0456 га для обслуговування приміщення 
ма~ИНУ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ 7-а 
ваРТІСТЮ 38760,00 гривень; , , 

1.4. Відкритому аКЦІ'онерному т П '0. • О. 
• 0... " овариству "ОСТІИНО-ДІЮЧИИ 

БУДІвель~ии ПОІЗД N!!2 земельну ділянку площею 3,0716 га, в тому числі 0,4146 
га - зеМЛІ обмеженого ви~ористання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
ДJIJI обслуговування маинового комплексу - землі промисловості по 
вул.Красовського,18., вартістю 737184,00 гривень; , 

. Над~ти .~ОЗВ1Л "ВІДКРИТОМУ акціонерному товариству "Постійно-діючий 
БУД1~е~ьнии ПОІЗД N!!2 на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в 
РОЗМІРІ: 

- 368592,00 гривень терміном до 27.11.05; 
- 368592,00 гривень терміном до 01.03.06 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день відкритим акціонерному товариством "Постійно-діючий будівельний поїзд 
К!!2" 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. 

1.5. Приватному підприємству "Візит" земельну ділянку площею 0,1784 
га ДJIJI обслуговування будівлі магазину - землі комерційного використання, по 
,вул.ВокзальніЙ,24, вартістю 142720,00 гривень; 

Надати дозвіл приватному підприємству ,,візит" на розстрочення 
виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

- 71360,00 гривень терміном до 27.11.05; 
- 71360,00 гривень терміном до 01.03.06 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 
у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день приватним підприємством ,,візит" буде спла~атись п~ня в ~озмірі 
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; " ' ' 
1.6. Товариство з обмеженою віДП,овідальністю "Анти". зе~ельну діЛЯН~ 

площею 0,0062 га ДJUI, обслуговування магазину-павшь~ону - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.Короленка,60-д, ваРТІСТЮ 6200,00 
гривень. 

, 

2 Д ому заступНИКУ міського голови Кияниці О.А. бути . оручити перш .. 
представником Броварської міської. ради пр~ укладеННІ, в нотарІальному 

. п' .' '. ажу земельнИХ ДІЛЯНОК. 
',орядку, ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПР од , 

;' ; .' міської ради здійснювати контроль за 
, .: 3. Земельн~му . ВІДДІЛУ НИХ ділянок несільськогосподарського 
." надхОдженням КОШТІВ ВІД проД~. зем~ 
:r ' ~ризначення." і" • , 
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4. Юридичним та фізичним б . . осо ам зазначеним в п.l даного РІшення в 
терМІН до 27.11.05 укласти угоди про продаж земельної діЛJlНКИ. 

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

5.1.. Приватному підприємцю Завадському В"Jlчеславу Віталійовичу 
земельну ДІЛJlНКУ площею 0,5050 га ДЛJl обслуговуваННJI мийки автотранспорту 
з аВТОСТОJlНКОЮ по вул. Чкалова,9-б; 

5.2. ГромадJlНИНУ Чабуру Олександру Валерійовичу земельну діЛJlНКУ 
площею 0,0474 га длJl обслуговуваННJI автомобільного газозаправного пункту та 
автомийки по вул.КиївськіЙ,322; 

5.3. Спільному Українсько-Австрійському підприємству з іноземними 
інвестиціJlМИ у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Бітунова 
Україна" площею 0,5695 га МJI обслуговуванНJI виробничої бази по 
вул.Кутузова,139; ., .) 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Техноекспорт" земельну 
ділянку площею 1 ,0395 га для обслуговуванНJI виробничих приміщень по 
вул.ЩолківськіЙ,2. 

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 діЛJlНОК, що 
підлягають продажу в термін до 27.12.05. 

7 Внести зміни до рішень БроваРСЬКОЇ,міської ради: 
7.1. від 14.04.05 N!! 690-33-04 "Про продаж земельних ділянок ... ", п. 6 

відносно транспортної КОМПЩІії "ПартнерТранс" " .. слова площею 0,1459 га ... ", 
заМінити словами " ... площею 0,1469"га ... "; , , 

7.2. від 08.09.05 N!! 781-37-04 "Про продаж земельних ділянок ... " п.l.1 
викласти в наступній редакції: "Приватному підприємству ,,?'імп~а~" 
земельну ділJlНКУ площею 0,324:9 га, ,для обслуг?вуванНJI не ЖИТЛОВОІ б~ДІВЛl -
землі промисловості по.вул.Будьонного,14 ваРТІСТЮ 146205,00 гривень. , сеп ." 7.3. від 26.05.05 N!! 724-~4-04 ро продаж, земель~ ~IЛJlНО~ ... , 
відмінити п. 1 2. відносно товариства з обмеже~ою ВІДПОВI~алЬНIСТЮ 
"Спецтехмонтаж" в ЗВ"JlЗКу з, невиконанНJIМ п 4 даного РlшенНJI та ЗГІДНО листа 
від 28.09.05 N!!40. ' 

, " 

рішеННJI покласти на першого 

, , 

. '- . '.,".' В.О.Антоненко 
• І 

, . 



ПОДАННЯ: 

·дуючої оО б в'язки заВІ 
виконуЮЧОI ~ ~ лом _ головНИЙ 
земельнИМ ВlДДI іДдіnу 
спеціаліст земельнОГО В 

Л.М.ГудимеНkО 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступнИК міського 
голови 

с 

Завідуючої юридичним відділом с 
, <=> 

І.Г.Лавер 

Головний архітектор міста К.Л.Тenеmева 

Начальник фінансового ynравліНИSI ,р ~~ А.М.Зenенська 

.• ! .. 

Голова постійної комісії з IІИТань 
розвитку та ~лагОУСТРО~ територій, 
. зеМ~ЬЩ.ВІДНОСИН; арХІтектури, 
БУДІвництва та екології 

Н.І. ГнатюК 

.... 
. Н.Б.МиХайлова 
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~t~ ~ ~rI'. ~~ o.s- r :,,~~~ролові Антоненку в.о. ___ _ 
WII - І f,: :.':··· •• ;·.-··';·~'J~іМ'іоР 

Земельний . ' .. ; 1~' 'f<J -6 ( 
. . ...... и просить Вас РОЗГЛЯНУТИ_Ij~ _ ~~p-ГOBOMY 

заСlда~НI сеСl1 МІСЬ І питання про продаж земельних - дtїіяної(-йаданні-- -
Д~звол.~в на продаж земельних ділянок та внесення змін до рішень Броварської 
МІСЬКОІ ради: 

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

площею 1,3490 га, в тому числі 0,1076 га - землі обмеженого використання -
• w • • 

Інженернии коридор мереж КОМУНІкацІЙ, для обслуговування торгівельного 
u ...., 

маиданчику - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул.Короленка,72 вартістю 

1 072720,0 О гривень; 
1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс" земельну 

ділянку площею 0,4415 га для обслуговування будівлі гаражу - землі 
промисловості, по вул.Чкалова,5, вартістю 194260,00 гривень; 

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

- 97130,00 гривень терміном до 27.11.05; 
-, 97130,00 гривень терміном до 01.03.06 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 
у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 

день товариством з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс" 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. 

1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дрібнооптовий 
магазин" земельну дімнку nлоіцею 0,0456 га ДJDI обслуговування приміщення 
магазину - землі комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,7-а, 
вартістю 38760,00 гривень; , 

1.4. Відкритому акціонерному товариству "ПоСТіЙно-.діючиЙ 
будівельний поїзд Н!!2" земельну ділЯнку'nлощею 3,0716 га, в тому ЧИСЛІ 0,4146 

, га -'землі обмеженого використання ~ інженерний кори.дор мереж ко~у~ікацій, 
ДJIJI обслуговування майнового компле~с~ - зеМЛІ ПРО~ИСЛОВОСТІ, по 

: вул.Красовського,18, вартістю 737184,00, гривень; . .. . .. 
~ ':-' Надати дозвіл відкритому' акціонерному товариству "ПОСТІИНО~ДІЮЧИИ 

І:" , , будівельний поїзд Н!!2" на розстрочення виплати суми за земельну ДІЛЯНКУ в 

,:' ,'Розмірі: ; , ' 
.: i~ :', ~' - 368592,00 грив~нь TepMi~O,M до ,27.11.05; . ' ... 
>";, " .. , 368592,00 гривень теРМІНОМ до 01.03.06 ЩОМІСЯЧНО, ПрОПОрЦІИНО, з 

) :', уРахуванням індексу інфJUIЦ~Ї. ' .. ,. .' '. irми за кожНий'прострочений 
:,';',_" у ення теРМІНІВ по сплаТІ cJ •• _-, 

:',::~':: д._: :". випадку ~оруш , вариством ,,постійно:'діючий будівельний поїзд 
~:.,~" eH~ ВІДКРИТИМ акцІонерному то ·Рl· подвійної облікової ставки 
~:" ,'Н!2'" б пеНЯ вРОЗМІ . 
i~r~-"Н : 'о уде сплачуватись.. о діє на період, за який сплачується пеня І 
~~~~ :,,~, ~,ЦІОНального банку УКРа1НИ~ ~" ..па пра' ва власності на землю. 
?f~~','iM ' • , 'про припинеппп 
~'i~.t;., }~~xa рада ставитиме питання 'Оо" " " ' iik.r. •. Jf1 -: f~; . .. t • 
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1·~·1784 Приватному підприємству "Візит" земельну ділянку 
площею, га ДЛЯ обслуго~!вання будівлі магазину - землі комерційного 
використання, по в~л.ВокзалЬНlи,24, вартістю 142720,00 гривень; 

Надати ДОЗВІЛ при~атному підприємству "Візит" на розстрочення 
виплати суми за земельну ДІЛЯНКУ в розмірі: 

- 71360,00 гривень терміном до 27.11.05; 
- 71360,00 гривень терміном до 01.03.06 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції. 

у випадку ~орушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день . ~~.BaTH~M п~дприємство~ "Візит" буде сплачуватись пеня в розмірі 
ПОДВІИНОІ оБЛIКОВОI ставки НацІОНального банку України, що діє на період за 

u • • ' 

яКИИ спл~чується пеня І МІська рада ставитиме питання про припинення права 

влаСНОСТІ на землю; 

1.6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Анти" земельну ділянку 
площею 0,0062 га для обслуговування магазину-павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,60-д, вартістю 6200,00 
гривень. 

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

3. 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 27.11.05 укласти угоди про ПРОДаж земельної ділянки. 

5. Надати дозволи на продаж у власність юридичним та фізичним особам 
І • 

земельних ділянок державної влаСНОСТІ: 
5.1. Приватному піДПРИЄМцЮ Завадському В"ячес~аву Віталійовичу 

земельну ділянку площею 0,5050 га для обслуговування МИИКИ автотранспорту 
з автостоянкою по вул.Чкалова,9-б; 

5.2. Громадянину Чабуру Олександру .ВалеріЙовичу земельну ділянку 
площею 0,0474 га ДЛЯ обслуговування автомобшьного газозаправного пункту та 

автомийки по вул.КиївськіЙ,322; .... . 
5.3. Спільному Українсько-АвСТРIИСЬКОМУ п~дпри~мств~ з ІНОЗ~МНИМИ 

інвестиціями у формі товариства з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІС~. "БІтунова 
УКраїна" площею 0,5695 га ДЛJI обслуговування вироБНИЧОІ бази по 

. вул.Кутузова,139; . . . Т " 
... " 5.4. Товариству з обмеже~ою ВІДПОВІдальНІСТЮ" бехноекспорт .земельну 
~'ділянку площею 1,0395 га ДЛJI обслуговування виро ничих ПРИМІщень по 

.~ ~ул.ЩолківськіЙ,2. 

;' '.:' ф .. ч~им' особам, зазначеним в п.5 даного рішення 
~~. : .... 6. Юридичним та ІЗИ vtтектора м.Бровари про можливість продажу 
.~,;,~ОТримати висновки головного aplU 
<Оо." ,._ . • 



3 . 
земenьн~ ДІЛЯНОК та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що 
підлягають продажу в термін до 27.12.05. 

7 Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1. від 14.04.05 Н!! 690-33-04 "Про продаж земельних ділянок ... ", п. 6 

відносно транспортної компанії "ПартнерТранс" " .. слова площею 0,1459 га ... ", 
замінити словами " ... площею 0,1469 га ... "; 

7 .2. від 08.09.05 Н!! 781-37-04 "Про продаж земельних ділянок ... " п.l.l 
викласти в наступній редакції: "Приватному підприємству "Хімпласт" 
земельну ділянку площею 0,3249 га, для обслуговування не житлової будівлі -
землі промисловості, по вул.Будьонного,14 вартістю 146205,00 гривень". 

7.3. від 26.05.05 Н!! 724-34-04 "Про продаж земельних ділянок ... ", 
відмінити п. 1 2. відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спецтехмонтаж" в зв"язку з невиконанням п 4 даного рішення та згідно листа 
від 28.09.05 Н!!40. 

8. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств та громадян, а також інша технічна документація знаходиться в 

земельному відділі. 

Виконуючц обов"язки завідуючої 
земельним відділом - головний 
спеціаліст земельного відділу , Л.М.Гудименко 
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