
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИ·І·ВСЬ .. 
КОІОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про продаж земельних ділянок, надання 
дозволу на продаж земельних ділянок 

Розглянувши п~дання земельного відділу від 15.05.06 N!! 1077 щодо 
продажу зе~lельнltх ДІЛянок, надання дозволу на продаж земельних' діЛJJНОК, 

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 Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектурн, будівнltцтва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
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.. J. . , 
11сріод. 'Ш 511\111-1 Сl1лачусться пеня і МІ' 

ІІІ! • Ська рада став 
IIПltJlСJlllfI IІрtшu 1JJ13СIIОСТ1 на земЛlО. IІТlІме Пllтання про 

ІІР 4 'І' І.. ОІшрнс'Гву 1 обмежеJfОіО відпо • • 
іnЯIІКУ 1ІJ10ЩСЮ 2.207га, в тому числ~16аз;~~~тlО "Енергоз~ут" земельну 

:и кОР 11 СП1l 11І)1 - і,IЖСIIСРlІніі коридор мережІ KO~ ніка ~~ - зеМЛІ обмеженого 
N1I01101"0 l\o!\-tIIлс"су землі у ~1II, для обслуговування 

МП ПРОМИСЛОВОСТІ ПО вул K\.rr\I'\I 133 
вортіСТЮ 1 54490().O~) '11Н ВСНЬ. '. J .J ... OBa, , 

Ilt\Дt\ТІІ )10 ШІJІ товариству з обмежеНО10 в' • • 
lДПОВlдanЬН1СТІО Енергозбyr" 

110 pO'JCTPO'lCII 11 JI ШІIIJШПІ суми за земельну ділянку В розмірі: " 
- 1 І ()35()().(){) I'РИВСIlЬ терміном ДО 01.07.06; 

іllфJlJlІ1ії. 
441400.()() 11111KCIII~ терміном до 31.12.06 з урахуванням індексу 

у 141I1Ш!IІ\~ ІІОРУІІІСІІІІЯ термінів ПО сплаті суми, за КОЖНІІЙ прострочений 
ДСІІІ» ТОІШРIlt: 11101\1 І обмеженоlO відповідальніСТIО "Енергозбут" буде 
СllJIU'ІУШ.\l'ІІt:I'І ІІ~ІІЯ І' ро')мірі подвійної облікової ставки Національного банку 
УкrПЇIІІI. ЩО )1Їt' Ііа IІсріод, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме 
ОIIТШIІІ)1 ІІІ'Ю IIP"II"II~IIIISI права ВЛt1сності на землІО. 

1.5. IІРІІва1110МУ lIiJtI1PIICMUIQ J(ольчевському IОріl0 Павловичу земельну 
діJlJlІІlСУ IIJЮЩ~Ю O.4N 111 для будівництва та обслуговування готельного 
КОМПJlСI\СУ - '4CI\IJli l(омерціЙIІОГО використання, по вул.Щорса,141 вартіС'ПО 
432 О()(),()() 11'III4СIII). 

2. J(OP)"IIITII MiCbl(OMY голові Антоненку 8.0. БУГIІ представником 
ЬРОІJЩ"СІ,І\ОЇ Miclll\OЇ рt1J1И при УI(ладенні, в нотаріальному порядку, договорів 
ICYlliIIJli-IІРОJlt1ЖУ 4~MCJl bllllX діЛЯIIОI(. 

З. '3CMCJII,IIOMY відділу міської радll здіnс~ювати контроль за 
"ПДХtЩ)IС~IІIIJIМ ІСОІІІтів 1іід продажу земельних діЛЯНО1( неСІЛьськогосподарського 

"РИЗШ"ІСІІІІ)І. 

. . б зознаLlеНIІМ в п.l даного рішення в 4. IОРII)tИ'IІ1IIМ І ФIЗИ LIІІИМ ОСО ом •• • 
• О)l( земеЛЬНО1 ДІЛЯНКІІ. теРМІІІ Д() () 1.()7.()6 УI(JlОС'1'И УГОДІ'І про прод 

• PJIOCllic'rb фізичним особам земельних 
S НІІJЩ'І'И ДОЗВІЛ 110 J1РОДОЖ У 

діШIІІОІ( JtCI))I(OI1l10i' BJIOCJlOc'fi: " ппыlст100 НІДА" земельну ділянку 
S І rr б ')1(011010 UIДПОI1IДI.IоІI" .. • 

" ()ШЧ'IІС'I'IJУ З () ме ШІ м(\ІЇItОВОro комплексу в раиоН1 
11J10ЩСIО О, 1213 1'0 ДJІ'І оБСJlуговУU(\І1 
"І'ОМОУ1JIЩ "0(\ З обмежеНОIО відповідnnьніСТIО 

ПОПUl1СДІІТІІ l(сріВlІl1Ц'I'IІО 'I·OBni.~~~~i земсJIыlїї діЛЯН1(1і, ЩО підлягає 
"І-ІІJ'Л" 11),0 МОЖJl1шіС'I'IJ У'I'О'! 11011 ШІ 
Щ'ОJtП)I(У. ' 110IJIдIІJIы1с-гІоo «Світоч дво» земельну 

5.2. TOl1nplIc'rlJY з nБМС)1(~1І010 1~~: utШШI моіІIlОВОro КОМllле1(СУ D раnоні 
J\iJlJIIIICY IIJЮI1~ОЮ 0.2124 1'(\ ДJІJІ оБСJIУ У 
IІРОМI1У~JЛtI, 
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ПопеРСДIПJl керівництво товаРиства з об ", 
СвітОЧ .1ва·· про ~IОЖЛlІвість УТОчнення площі з меже~~ОI? ВIДПОВIДOJt.ЬН1СТIО 

" ." емельнОІ ДJЛЯШСИ, що ПІдлягає 
прода~~.~ . 

).-'. ПРIl8і.\ТIIОМУ пщприсмЦlО Головач Н '" А'" . 
• 'П'10щею О "170 га аДll lІа'ГОЛIІВIІІ земельну 

ДlЛянК) .. .. , ._- для ОбслуговуваllНЯ маііJlОВОГО комплексу 
вул.БО~'НСhКIII._(). 

6. IOPII:lII'IIIItM та фіЗНЧIf~М особам, зазначеним в п.S даного рішення 
отримати BII~HOI31\11 I'ОЛОВIIОГО аРХІтектора м.Бровари про можливість продажу 
земельнИХ ..11.1ЯIIOК та ви.конати експертну оцішсу земелыlхх ділянок, що 
підлягають ІІРО;ЩЖ) 8 ТСРМІН ДО 01.08.06. 

8. Bi.1~1iIll1111 11.1.3 рішсння БРОВnРСblСОЇ міської ради від 23.03.06 Н!! 958-
46-04,.Про ПРО:lаж ЗСl\lС.llЬШfХ ділянок ... ", віДIІОСНО товариства з обмеженоlO 
відповіД3J1ЬНЇС 110 •• Енергозбут'\ в зв"язку з невиконанням даного рішення. 

9. ВідміllНТlI 11.1.2 рішсння Броварської міської РDДИ від 23.03.06 Н!! 958-
46-04 ,.Про продаж 'JСМСJ1ЬШIХ ділянок ... ", відносно приваТJlОГО підприємця 
Кольчевського ЮrіSl IIЗ8J10вича, в зв"язку з невиконанням даного рішеllllЯ. 

10. КОІІТРОЛЬ за виконанням даного рішення ПОКЛDСТИ ІІа ВІІІСОНУІОЧОГО 
обов'язки першого заступника міського голови - заступника міського голови 
ГолубовськогоГ.П. 

Міський голова 

м.Бровари 

Від"'" ~ 
H~ n-d=t)5" 

В.О.АН"ОI ІСІ І ІСО 
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ПОДАНІ-ІЯ: Начальника земеЛЬНО~Г~О:В~і ~~~.~ 

ПОГОД)КЕНО: 

Виконуючий обов 'язки першого 
заступника міського голови -
заступник MicbKoro голови 

Секретар ради 

Начальник IОрИДИЧНОГО відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки начальника 
загальногО відділу відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельниХ ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та екології 

Г.П.ГолуБОВСЬКИJ 

І.В.Сапожко 

I.Г.Лавер 

К.Л. Телешева 

А.М.3еленська 

-
л 1JJДМf / л.м.шило 

С.В.Піддубняк 
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/ ~C)"'-1- Міському голові Антоненку В.О. 

Земельний відділ міської ради просить В . оо.. •• ас розглянути на чер'" 
fJасідаНН1 сеСIІ МІСЬКОI ради питання про продаж & овому 
~ земельних ділянок 
дозволу на продаж земельних ділянок: надання 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. . То~ариству з обмеженою відповідальністю "БУДконструкція" 

земельну ДІЛЯНКУ площею 0,2227 га в тому числі О 0818 га . б . ..' , - зеМЛІ о меженого 
використання - Інженернии ко~идор мереж комунікацій, для обслуговування 
майноВОГО І(ОМІІЛСКСУ - земЛІ промисловості, вул.ЩолківськіЙ,2 ва'С'ПО 
160366,17 ГР"ВСIlЬ; pn 

1.2. КОЛСКТИВНОМУ підприємству "Ремвзуття" земельну ділянку площею 
0,0225 га, ДЛЯ обслуговування майнового комплексу - землі комерційного 
використання. вул.Кірова,5-а вартістю 23078,25 гривень; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Брігус" земельну 
ділянку плошею 1.0148 га для обслуговування нежитлової будівлі та водневої 
станції N!!2 - землі промисловості, по вул.ЛісовіЙ та Щолківській, 16 вартістю 
710360,00 гривень. 

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

- 507400,00 гривень терміном до 01.07.06; 
201960,00 гривень терміном до 3 1.l2.06 з урахуванням індексу 

інфляції. 
у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний ПРОС1рочений 

день товариством з обмеженою відповідальністю "Брігус" буде сплачуватись 
пеНJI в розмірі подвійноі обліковоі ставки Національного банку Украіни, що діє 
на період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про 

припинення права власності на землю. 
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Енергоз~ут" земельну 

ділянку площею 2 207га в тому числі 0,1103 га - зеМЛІ обмеженого 
, , ..о. обслуговування 

використання _ інженерний коридор мереж КОМУНІК~ІИ, для 
майнового комплексу _ землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.Кутузова,133, 
вартістю 1 544900,00 гривень. . . . Енергозбут" 

Надати дозвіл товариству з обмеженою ВІДПОВІД~.ЬНІСТЮ " 
. В рОЗМІрІ· Ва РОзсtpочення виплати суми за земельну ДІЛЯНку . 

1103500 ОО нь терміном до 01.07.06; - ,гриве . 31 12 06 з урахуванням індексу 
. 441400,00 гривень теРМІНОМ ДО ., 
ІНфJISI '" о. 

ЦІІ. .' о сплаті суми за кожний прострочении 
у випадку порушення теРМІНІВ. п повідальніСТ~ ,,Енергозбут" буде 

, 

Девь товариством з обм.е~еною .... Bl~ облікової ставки Національного банку 
СПлачуватись пеня в РОЗМІРІ ПОДВ~ИНО ся пеня і міська рада ставитиме 
Уkpаїни, що діє на період, за якиИ с~ачуєтьмлю 
ПИТ влаСНОСТІ на зе . ЬНУ ~ ания про припинення права К ьчевсьКОМУ ЮРі

1
&ВJІоВtіЧ1J» ~i~1iK 

. 1.5. Приватному піДПРИЄМЦЮб :fвництва та обсn oB~W1tRitMRhki!M4t ~ 
дlJlJ1Нку площею 0,48 га для У Bxl~~I!t . or--g~. І 



{плексУ - землі комерційного -вико (-
:~; 000,00 гривень. ристання, по вул.Щорса,141 вартістю 

2. ~ор~чиТl~ міському голові Антонеч В 
БроваРСЬКОI МІСЬК01 ради при укладенні в ~ .0. бути представником 
купівлі-продажу земельних ділянок. ,нотаРІальному порядку, договорів 

3. Земельному відділу міської р 'о. . . ади ЗД1ИСнювати контр 
надходженням КОШТІВ ВІД продажу земельних ділян' оль за 

ок неСІЛьськогосподарського 
призначення. 

4. Юридичним і фізичним особам зазначеним вІ' . о о п. даного РІшення в 
термІН до О І. 7. 6 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 "НІДА" земельну діJU[НКУ 
площею 0,1213 га для обслуговування майнового комплексу в районі 
промвузла; 

Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 

"ЮДА" про можливість уточнення площі земельної ділянки, що підлягає 
продажу. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Світоч два» земельну 
ділянку площеJO 0,2124 га для обслуговування майнового комплексу в районі 
промвузла. 

Попередити керівництво товариства з обмеженою відповідальністю 
"Світоч два" про можливість уточнення площі земельної діJU[НКИ, що підлягає 
продажу; 

5.3. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні земельну 
ділянку площею 0,2370 га для обслуговування майнового комплексу 

вул.БогунськіЙ,26. 

6. Юридичним та фізичниМ особам, зазначеним в п.5 д~oгo рішення 
ОТрИМати висновки головного архітектора м.Бровари про МОЖЛИВlс:rь продажу 
земельних ділянок та виконати експертну оцінку земельних Д1Лянок, що 
ПідлЯгають продажу в термін до 01.08.06. 

. . . Б ова ської міської ради від 23.03.06 N!! 958-
46 О 8. ВІДМШИТИ п.l.3 Рlшен~ Р ,Р відносно товариства з обмеженою 
. - 4 "Про продаж земельниХ ДІЛЯНОК... , нанНЯМ даного рішення. 
ВІДПОВідальністю "Енергозбут", в зв"язку з невико 

кої міськоі ради від 23.03.06 N!! 958-
4 9. Відмінити п.1.2 рішен~ Броваr,сь ідносНО приватного підприємця 
к6-О4 "Про продаж земельних дUlЯн?,к;. 'з :евиконанням даного рішення. 
ОЛЬчевського Юрія Павловича, в зв я ку 



( .. 

10. Матеріали щодо продажу. земельн~ ділянок, заяв~ та клопотання 
.ств та громадян, а також Інша теХНІчна документацІЯ знаходитьCS1 в 

• прИЄl\'l 
під ному відділі. 
земелЬ 

uиК земельного відділу ~~~~-;; 
}laчaJtЬn -

т .В.Гордієнко 
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