
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

СП . 
ро продаж земельних ДІЛЯНОК надання дозволу на 

р~зстрочення виплати суми за земельну 

ДІЛЯНКУ та надання дозволу на продаж 

земельної ділянки 

Розглянувши подання земельного відділу від 18.11.05 N~ 2350 щодо 

продажу земельних ділянок, надання дозволу на розстрочення виплати суми за 

земельну ділянку та надання дозволу на продаж земельної ділянки, 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. Громадянину Чабуру Олександру Валерійовичу земельну діл,ЯНКУ 

площею 0,0474 га для обслуговування автомобільного газозаправного пункту
землі ,комерційного використання, ~o вул.КИЇJlськіЙ,322, вартістю 61620,00 
гриве~ь . 

. . ' : . 1.2. Доручити перш~му засТупнику міського голови Кмниці О.А. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, договорів купjвлі-продажу земельн,ИХ діляtlок. 
І • 

,'~: ".1.3 .. 3eM~ЬH<?MY відділу міської р~и здійс~ювати контроль' за 
надходженням коштів від про~ажу земельних ДІЛЯНОК неСlльсь~огосподарс~кого 

призначенВJI. . .', ; 
:. . , . . 

~. ":.":',~~, іі.4. Юридич~им T~ фі~ични~ qсобам з~начен~~ ~ п.l даного рішення в 
,терм!н до 01.01.06 уклаСТJi.УГ~ци про продаЖ.земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ. 
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2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" на 

РОЗСТР9чення ВИШІати суми за земельну ділянку в розмірі 536360,00 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 "СБС" 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. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 6200,00 гривень 
терміном до 08.01.06 щомісячно пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день товариством з обмеженою відповідальністю "Анти" 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 землю. 

4. Надати дозвіл на продаж у власність фізичним особам земельних 
ділянок державної власності: . 

4.1. Громадинам Дзюбі Марії Іванівні та Демченко Зінаїді Луківні 
земельну ділянку площею 0,2036 га для обслуговування нежитлового 
приміщення по вул.Будьонного,14-б; 

4.2. Приватному підприємству "Стандарт-О іл Плюс" земельну ділянку 
площею 0,2644 га для будівництва та обслуговування автомийки та надання 
супутніх послуг по вул.Чкалова в районі об"їзної дороги; 

4.3. Приватному підприємцю Демченку Ігору Петровичу земельну 
ділянку площею 0,0926 га для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул.Радистів,3. 
4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Продагросервіс" 

земельну ділянку площею 0,4 га для будівництва та обслуговування 
гіпермаркету (торгівельно-розважального комплексу) на перетині 
вул .. Черняховського та вул .. Київської. 

Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 
"Продагросервіс" про можливість уточнення площі земельної ділянки, що 
підлягає продажу. 

При вирішені питання продажу земельної ділянки передбачити терміни 
проектування та будівництва підземного переходу через вул.Київську в районі 
розміщення торговельно-розважального комплексу; 

4.5. Товариству з обмеженою відnовідальн~стю "Глобал 17 Ріел Істейтс" 
земельну ділянку площею 1 ,1444 га для БУДІвництва та обслуговування 
не~тлового приміщення в районі Промвузла. . . . 
Попер~дити керівництво товариства з обмеже~ою ВІДПОВ~Д~ЬНІСТЮ "Гл~бал 17 
Рім Істейтс" . про можливість уточнення ПЛОЩІ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, що ПІдлягає 
продажу;. -
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4.6. Приватному підприємству 

ділянку площею 0,06га ДJIJI обслуговування 
вул .. Будьонного, 14. 

"Хімпласт" 
нежитлової 

земельну 

будівлі по 

5. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.4 даного рішення 
отримати висновки головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 

земельних ділянок та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що 
піДЛJIГають продажу в термін до 01.02.06. 
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РІшення покласти на першого 

В.О.Антоненко 
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оо ьиим віддіЛОМ --~ 
пОДАННЯ: ЗавіДУЮЧО1 земел 

погоДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступНИК 

міського гопови 

ToBofopдjt 

О.А.Кияници 

Завідуюча юридичним відділом с а;? І.Г.Лавер 

Головний архітектор міста 

Завідуюча ~агальним відділом 

Голова постійноі комісії з питань 
розвитку. та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екологіі 

Начальник фінансового ynравлінни 

К.Л.Тепеmева 

НІ.ГнаТЮК 

Н.Б.михаiJIОВВ 

А.м.ЗепеIlСЬ1Ф 
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ові Антоненку в.о. 

Земельний відділ І ради просить Вас розглянути на черговому 
засіданні сесії міської ради питання про продаж земельних ділянок надання 
дозволу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку та надання 

дозволу на продаж земельної ділянки: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Громадянину Чабуру Олександру Валерійовичу земельну ділянку 

площею 0,0474 га для обслуговування автомобільного газозаправного пункту
землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ,322, вартістю 61620,00 
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. 

з. . 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 01.01.06 укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 536360,00 гривень 
терміном до 08.01.06 щомісячно пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день товариством з обмеженою відповідальністю "СБС" 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 землю. 

з. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 6200,00 гривень 
терміном до 08.01.06 щомісячно пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. . .. .. ... 

. . У випадку порушення теРМІНІВ по сплаТІ суми, за кожнии прострочении 
день товариством з обмежеНОIО відповідальн~стю "Анти" буде сплачуватись 
пеня в розмірі подвійної обліJСОВОЇ CTaB~ ~аЦІОНального банку України, що діє 
на", період, за який сплачуєrься пеня І МІська рада ставитиме питання про 

прйпин~ння права власності на землю. 
. .' .-. 
. .. :"" .~:. '" <;' 4 ... НаДати дозвіл на продаж У власність 
• • і • І • 

:-. д~~ян~к державної влаСНОСТІ: . . ... 

фізичним особам земельних 

-----. .. ------------- . 
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4.1. Громадянам Дзюбі Марії Іванівні та Демченко Зінаїді Луківні 

земельну ділянку площею 0,2036 га для обслуговування нежитлового 
приміщення по вул.Будьонного,14-б; 

4.2. Приватному підприємству "Стандарт-Оіл Плюс" земельну ділянку 
площею 0,2644 га для будівництва та обслуговування автомийки та надання 
супутніх послуг по вул.Чкалова в районі об"їзної дороги; 

4.3. Приватному підприємцю Демченку Ігору Петровичу земельну 
ділянку площею 0,0926 га для обслуговування нежитлового приміщення по 
вул.Радистів,3. 

4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Продагросервіс" 
земельну ділянку площею 0,4 га для будівництва та обслуговування 
гіпермаркету (торгівельно-розважального комплексу) на перетині 
вул .. Черняховського та вул .. Київської; 

Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 
"Продагросервіс" про можливість уточнення площі земельної ділянки, що 
підлягає продажу. 

4.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Глобал 17 Ріел lстейтс" 
земельну ділянку площею 1,1444 га для будівництва та обслуговування 

нежитлово~о приміщення в районі Промвузла. 
Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 

"Глобал 17 Ріел Істейтс" про можливість уточнення площі земельної ділянки, 
що підлягає продажу; 

4.6. Приватному підприємству "Хімпласт" земельну ділянку площею 
0,06га ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі по вул .. Будьонного, 14. 

5. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.4 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 01.02.06. 

6. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств ~a ~OM8ДJIH, а також інша теХНічнагкументаЦіЯ знаходиться в 
земельному ВІДДІЛІ. 

-
. 
Завідуюча земельним відділом 
. . . 

. . ;. ; . .. ... - ' .. 
-. І' . . . ..... . . .. -
-
О. 

.. 

Т.В.гордієнко 
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