
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОЇ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г l 
Про продаж земельних ділянок,надання дозволу на 

розстрочення виплати суми за земельну ділянку та надання 

дозволу на продаж земельних ділянок та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.12.05 Н!! 3233 щодо 

продаж земельних ділянок надання дозволу на розстрочення виплати суми за 
земельну ділянку та надання дозволу 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 "Продагросервіс" 

земельну ділянку площею 0,261 О га, в тому числі 0,1085 - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі водопостачання, для розширення 
території під будівництво та обслуговування гіпермаркету (торгівельно
розважального комплексу) - землі комерційного використання, на перетині 
вул .. Черняховського та вул .. Київської вартістю 156600,00· гривень; 

1.2. Приватному підприємцю Заболотному Василю Михайловичу 
земельну ділянку площею 0,1679 га для обслуговування будівлі лазне-прального 
комбінату - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,5/2, вартістю 
134320,00 гривень; 

Надати дозвіл приватному підприємцю Заболотному Василю 
Михайловичу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
134320,00 гривень терміном до 01.04.06 щомісячно, пропорційно, з 
урахуванням індексу інфляції. 

У випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день приватним підприємцем Заболотним Василем Михайл~вичем буде 
сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
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України, що діє на період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме 
питання про припинення права власності на землю. 

1.3. Приватному підприємцю Завадському В"ячеславу Віталійовичу 
земельну ділянку площею 0,5050 га для обслуговування мийки автотранспорту з 
автостоянкою - землі транспорту, по вул .. Чкалова,9-б вартістю 202000,00 
гривень; 

1.4. Громадянам Дзюбі Марії Іванівні та Демченко Зінаїді Луківні 
земельну ділянку площею 0,2036 га, в тому числі 0,1176 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
нежитловоro приміщення - землі промисловості по вул.Будьонного, 14-б, 
вартістю 91233,16 гривень; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вілар" земельну 
ділянку площею 0,0975 га для розширення території для обслуговування 
комплексу громадського харчування - землі комерційного використання, по 

вул.Драгоманова,2 вартістю 78000,00 гривень. 
1.6. 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 вартістю 145347,00 
гривень; 

Надати дозвіл приватному підприємству "Стандарт-Оіл Пnюс" на 

розстРочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 145347,00 гривень 
терміном до О 1.04.06 щомісячно, пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день приватним підприємством "Стандарт-Оin Плюс" 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. 

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 29.01.06 укласти угоди про продаж земельноі ділянки. 

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

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю .. "Енергозбут" земельну 
ділянку площею 2,5557 га для обслуговування маинового комплексу по 

вул.Кутузова,133; 
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Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 
"Енергозбут" про можливість уточнення площі земельної ділянки, що підлягає 
продажу. 

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 
піДJUlГають продажу в термін до 29.02.06. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1. від 10.06.04 К!! 463-22-24 "Про продаж земельних ділянок ... " в п.4.7. 

слова " ... площею 1,9691 га ... " замінити словами " ... площею2,5556 га ... "; 
7.2. від 04.08.05 К!! 765-36-04 "Про продаж земельних ділянок ... " в п.l.5. 

слова " ... площею 0,0204 га ... " замінити словами " ... площею 0,0161 га ... "; 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голо~цю О.А. 
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ПОДАННЯ: завідуюча земельним відділом-:~~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 
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Завідуючої юридичним відділом .;---- дІС"> І.Г.Лавер 

Заступник головного архітектора міста 

Виконуюча обов"язки начальника 

фінансового управління 

Завідуюча загальним відділом 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та благоустрою територій 
зем~ьних відносин, архітектури ' 
БУДІвництва та екології ' 
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A,Jtj?J Міському голові Антоненку в.о. 

. Зе~ель~~Й. ві~~л міської ради просить Вас розглянyrи на черговому 
заСІдаННІ сеСl1 МІСЬКОI ради питання про продаж земельних ділянок надання 

дозволу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку та надання 

д~звол!. 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 "Продагросервіс" 

земельну ділянку площею 0,261 О га, в тому числі 0,1085 - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі водопостачання, для розширення 
території під будівництво та обслуговування гіпермаркету (торгівельно
розважального комплексу) - землі комерційного використання, на перетині 
вул .. Черняховського та вул .. Київської вартістю 156 600,00 гривень; 

1.2. Приватному підприємцю Заболотному Василю Михайловичу 
земельну ділянку площею 0,1679 га ДJIJI обслуговування будівлі лазне-прального 
комбінату - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,5/2, вартістю 

134320,00 гривень; 
Надати дозвіл приватному підприємцю Заболотному Василю 

Михайловичу на розстрочеННJI виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
134320,00 гривень терміном до 01.04.06 щомісячно, пропорційно, з 
урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порymеННJI термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день приватним підприємцем Заболотним Василем Михайловичем 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. Приватному підприємцю Завадському В"ячеславу Віталійовичу 
земельну ділянку площею 0,5050 га для обслуговування мийки ~тотранспорту з 
автостоянкою - землі транспорту, по вул .. Чкалова,9-б ваРТІСТЮ 202000,00 
гривень; 

1.4. Громадянам Дзюбі Марії Іванівні та Демченко Зінаїді Луківні 
земельну ділянку площею 0,2036 га, в тому числі o,~ 17~ .. гa - землі обмеженого 
використання _ інженерний корид~р мереж комун~кацlИ, ДЛJI обслуговування 
Jlежитлового приміщення - зеМЛІ; прОМИСЛОВОСТІ по вул.Будьонного, 14-б, 

вартістю 91233,16 гривень; .... " 
. 1.5. Товариству з обмеженою ВІДПОВlдалЬНIС~. "Вшар земельну 
ділянку площею 0,0975 га ДJUI розmирен.ня теРИТ.~IJ для обслуговування 
КОмплексу громадського харчування - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, пр 

вул.Драгоманова,2 вартістю 78000,00 гривень. ..): . ..: ...... ~ь~(~lй M.o~ І 
!аJt!д,~-і.і~'1 J.~~P!?y., 
J-1- ОО 102 fJS- р. 
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1.6. . Приватному підприємству "Стандарт-Оіл Плюс" 

земельну ДІЛянку площею 0,2644 га для будівництва та обслуговування 
w • 

автомиики та надання СУПУТНІХ послуг по вул. Чкалова в районі об"їзної дороги 
вартістю 145347,00 гривень; 

Надати дозвіл приватному підприємству "Стандарт-Оіл Плюс" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 145347,00 гривень 
терміном до О 1.04.06 щомісячно, пропорційно, з урахуванням індексу інфляції. 

у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний прострочений 
день приватним підприємством "Стандарт-О іл Плюс" 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. 

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 29.01.06 укласти угоди про продаж земельної ділянки. 

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

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергозбут" земельну 
ділянку площею 2,5557 га ДJIJI обслуговування майнового комплексу по 

вул.Кутузова, 133; 
Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 

"Енергозбут" про можливість уточнення площі земельної ділянки, що піДJlJlгає 
продажу. 

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 29.02.06. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міськоі ради: 
7.1. від 10.06.04 Ни 463-22 .. 24 "Про продаж земельних ділянок ... " в п.4.7. 

слова " ... nлощею 1,9691 га ... " замінити словами " ... площеЮ2,5~56 га ... ':: 
7.2. від 04.08.05 Ни 765-36 .. 04 "Про продаж земельних ДІЛянок... в п.l.5. 

слова " ... nлощею 0,0204 га ... " замінити словами " ... площею 0,0161 га ... "; 
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8. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств та rpOMaдJlH, а також інша технічна документація знаходиться в 

земenьному відділі. (, 

Завідуюча земельним відділом т.в.foрдіЄНКО 
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