БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гfipo продаж земельних ділянок, надання дозволу
на продаж земельних ділянок

Розглянувши по~ання земельного відділу від

16.04.2007

Н!!

1078

щодо

продажу земе~ьнm: Д~ЛJlНОК, н~ання дозволу на продаж земельних ділянок,
врахОВ)'10ЧИ 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 У країни

"Про місцеве самоврядування в У країні" та враховуючи пропозиції постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Продати у власність із земель державної власності:
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Світоч ДНв» земельну
ділянку площею 0,2124 га, в тому числі площею 0,0095 га - землі обмеженого
використанНJI - інженерний коридор мережі каналізуванНJI, для обслуговування
майнового комплексу - землі промисловості, в районі Промвузла BapTicno
276 120,00 гривень.
Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Світоч ДВв» і
На розстрочеНИJI виплати суми за земельну ділянку в розмірі:

.

- 138 060,00 гривень терміном до 26.05.07;
,
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_ 138060,00 гривень терміном до 26.10:0~, i-' YI6~~ Індексу
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1.2. Відкритому акціонерному товариству{')!B~p'~f-~~ 9.б~~омбінат>~
земельну ділянку площею 0,0515 га. ДJIJI обслуг Bj"1lн~ ~~T9C О'SЩf.ИЕ1 '-1~~~~~I~'4~
ТРанспорту, по вул.Металургів,2 ваРТІСТЮ 43 775, ~ ,~~~~нь, - ,/ .c.:.~...
"'.,
1.3. Приватному підприємцю ЗавадСЬКО~:"В~JlЧе(}лавУI..~ ~lталIИОВ~
земельну ділянку площею 0,1405 га ДJIJI обслуroвув~~.!.~s.!ОЯНКИ - зеМЛІ
транспорту, по вул. Чкалова,9-б вартістю 175 625,00 гp~
.
1.4. Приватному підприємству «AB~ope~OM» земельну ДІЛЯНКУ
IUIОщею О 4795
бслуroвування стаНЦll теХНІЧНОГО обслуговування га для о
'" 227/1 ваРТІСТЮ
.
,
зеt.fJIі.,.о.й
истання
ПО вул. Ки"ІВСЬЮИ,
390
ао меРЦІ ного
викор
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361,00 гривень;
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1.5. Товариству з обмеженою відпов··

.

діЛJlНКУ площеlО 0,0461 га для обслугов в~~8JlЬН1~. «ЯсеНІ»

продовольчих товарів з кафе-баром

_ :емл~:оБУДI~~

вvл Короленка,64-в вартістю 69 150 ОО
'І' •

,

гривень;

земельну

магазину по продажу

мерЦ1ИНОГО використання, по

1.6. Приватному підприємцю Лел
... н
...
площею 1 0723
ЯКОВІИ аТ8Jl11 Володимирівні земельну
'
га для обслуговування будівель
землі
СJJlьськогосподарського призначення ( під гос подарськими бУДІВЛЯМИ
.
та
А
)
Дворами, по вул. ~дpЄЄBa,2 вартістю 1 608450,00 гривень·
•ЛJlНКУ
Д!

Надати ДОЗВІЛ приватному підприємцю Леляк
на розстрочення виплати суми за земельну ділянку
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- 546 873,00 гривень терміном до 26.05.0 '" 1tJ~ а О ~*
- 530789,00 гривень терміном до 26.10.0 ;:'; І rЦ~ с) ~
5ЗО 788,00 гривень терміном до 26. ~ зltр у ~
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Приватному

дШJI~КУ площею

0,4709

.
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ПІдприємцю ПристуПl Іва

'"

індексу

ct.1)
/w • ~)\..#'
crвичу земельну

га для .Обс~уговування цілісного майнового комплексу

зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. ЛIСОВlй,2 вартістю

-

635 715,00 гривень;

Надати дозвіл приватному підприємцю Приступ і Івану Федоровичу

на

розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі:
- 317 858,00 гривень терміном до 26.05.07;
.
- 317 857,00 гривень терміном до 26.10.07 з ypaxYBaнНJIМ індексу

інфляції;

І.8.Бородавку Сергію Петровичу, Волчелюку Валерію Леонідовичу,
Литвину Сергію Валентиновичу, Падуча-Коваль Любові Любомирівні земельну
дiзumку

площею

0,0275

га

для

обслуговуванНJI

продовольчого

магазину

«Домашня випічка» з цехом по випічці хлібо-булочних та кондитерських

виробів і кафетерію - землі комерційного використання, по вул.М.Лаryнової,11
вартіспо

38500,00 гривень;
1.9. Приватній фірмі «Нікола» земельну ділянку площею 0,0553 га, з них
0,0080 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
КОМУНікацій, для обслуговування прибудованого магазину - землі комерційного
використання, по вул. Грушевського,3-б вартістю 82 950,00 гривень;
. 2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним ~ п.l даного рішенНJI в
теРМІН до 26.05.07 укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯНОК.
3. Попередити юридичних та фізичних осіб, що У випадку порушення
термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день буде спл~чуватись .пеня

в Розмірі подвійної обліковоі ставки Національного банку УКР8lНИ, що ДІЄ на
nepion з"
~,

а

якии

я пеня і міська рада ставитиме питання про

сплачуєтьс

hpИПиненНJI права власності на земmо.

.
олові Антоненку в.о. бути представником
4. Доручити МІСЬКОМУ г.
.
DPOBapcLKO.....
и укладенні в нотаРІальноМУ порядку, ДОГОВОРІВ
.
І МІСЬКОІ ради пр
,
kynlвлї-продажу земельних діляноК.
~

s.

Земельному

J

відд·шу "••·СЬ" ..
·оо
. .
., КОІ ради ЗДІИСНlовати контроль за
надходженням КОШТІв вІД продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення.

б: Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної

впаСНОСТІ:

б.!. Товариству з обмеженою відповідальністю «Астро ЛТД)) земельну
ділянку площею 0,3000 га дnя обслуговування техстанції та мийки автомобілів
на розі вул. Щолківської та бульв. Незалежності;

б.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «МЖК-І)) земельну
ділянку площею 0,7741 га дnя обслуговування майнового комплексу по
вул. Будьонного,25-а;

б.3. Акціонерному товариству «Українська автомобільна корпорація))
земельну ділянку площею І О, І О 11 га для
обслуговування заводу
ШВlfДКОМОНТУЄМИХ будівель по вул. Красовського, 18-а;

б.4. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім Ліза)) земельну
діЛJIНКУ площею 0,00б2 га для

обслуговування торгівельного дому «Ліз&)) по

вул. Гагаріна, 1б;

б.5. Бойко УЛJlні Петрівні земельну ділянку площею 0,070 І га для
обслyroвуванНJI жилого будинку та господарських будівель по вул.
Некрасова, 1З;

б.б. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе «Віктор)) земельну

ділянку площею
комплексу по

0,17

га для

будівництва та обслуговування ресторанного

вул. Гагаріна в районі розміщення парку «ПеремоГ8)).

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

7.

земельних діЛJIНОК та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що
підлягають продажу, в термін до 2б.Об.2007р.

8. Попередити юридичних та фізичний осіб, з~начених в п.. б даного
ріПІеННJI, про можливість уточнення площ земель~их ДІЛЯНОК, що ПІдлягають

продажу, пісЛJI отриманНJI висновків головного аРХІтектора м. Бровари
рішення покласти на заступника

В.О.Антоненко

Міський голова

М.Бровари

Від c~,,, 1().1t,~

}f2 _
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ПОДАННЯ:
Т.В.Гордієнко

Начальника земельногО відділу

ПОГОДЖЕНО:
І.В.Сапожко
Секретар ради

С.М.Возняк

Заступник міського голови

Cd=~ І.г.Лавер

Начальник юридичного відділу

А.М.Зеленська

Начальник фінансового управлінНJl

Л.Є.Рибакова

Головний архітектор міста

Н.І.ГнаТЮК

Начальник загального відділу

Голова постійноі комісії з питань
розвитку та ~лагОУСТРОІ0 теРИТQрій,

зем~пьних В1Дн~син, архітеКТУРи,
БУДівництва та 1нвестицій

.

.

С.В.ПіДдУБИflІС

.

Земельний
ві. .л міської р ади просить Вас розглянути на черговому
.
....

заСІДанНІ сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про

.. .

продаж -»емель
оо •
~
НОІ ДІЛянки, надання

д~зво~ на продаж земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ та внесення змін до рішення Броварської
МІСЬКОІ ради:

1. Продати у власність із земель державної власності:
.
1.1. Товариству з обмеженою в!дповідальнісТlО «Світоч два» земельну
ДІЛJIНКУ площе~ 0,2124 га, в тому чисЛІ площею 0,0095 га - землі обмеженого
використання - Інженерний коридор мережі каналізування, ДЛЯ обслуговування
майнового комплексу - землі промисловості, в районі Промвузла вартістю
180540,00 гривень.
Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Світоч два» і

ва розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі:

- 90 270,00 гривень терміном до 26.05.07;
90 270,00 гривень терміном до 26.10.07

з урахуванням індексу

івфляції.

1.2. Відкритому

акціонерному товариству «Броварський побуткомбінаТ»
земельну ділянку площею 0,0515 га для обслуговування автостоянки - землі
транспорту, по вул.Металургів,2 вартістю 43775,00 гривень;

1.3. Приватному підприємцю Завадському В'ячеславу Віталійовичу
земельну ділянку площею 0,1405 га для обслуговування автостоянки - землі
транспорту, по вул. Чкалова,9-б вартістю 124848,00 гривень;
1.4. Приватному підприємству «АвтореалКом» земельну ділянку
ПЛощею 0,4795 га для обслуговування станції технічного обслуговування
землі комерційного використання, по вул. Київській,227/1 вартістю
390361,00 гривень;
. . . .
1.5. Товариству з обмеженою віДПОВ1ДалЬНІ~ <<ЯсеНІ» земельну ДШJlнку
Пnощею 0,0461 га для обслуговуванНJI .БУДІВЛІ .~агазину по продажу
продовольчих товарів з кафе-баром
- зеМЛІ комеРЦIИНОГО використанни, по
Вул. Короленка,64-в вартістю 51 817,00 гривень;...
. .
1.6, Приватному підприємцю Леликовій Наталll ВОЛОД~РІВНІ земель~
діnинку nло ею 1 0723 га ДJIJI обслуговування БУДІВель. - зеМЛІ
,
щ,
(.
одарськими БУДІВЛJIМИ та
С1JIЬськогосподарського призначення

ПІД госп

Дворами), по вул, Андрєєва,2 вартістю 911 455,00 гриве~:;
...
. .
•
н UV п~ nnриємцю ЛелиКОВІИ Наталll ВОЛОДИМИРІВНІ
. .
Надати дозвІЛ приват о....'" ~.. . ку В РОЗМІРІ'
ІІа РОЗстрочення виплати суми за земельну Д1ЛJlН
.
нь
терміном
до
26.05.07;
- 455 728 ,ОО гриве
,
26 1О 07 з yp~BaHHJIМ iHneK
'
- 455 727,00 гривень теРМІНОМ до . .
.
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1.7. Приватному підприємцю Приступ і Івану Фе
щею О 4709
б
Доровичу земельну
дiJIJl~КY ППО
,.
га ДJ1JI.o с~~говування цілісного майнового комплексу _
зеМЛІ промисловост!, по вул. ЛIСОВIИ,2 вартістю 400 265,00 гривень;
Надати дозвІЛ приватному піДПРИЄМЦIО Приступі Івану Федоровичу на
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі:

- 200 133,00 гривень терміном до 26.05.07;
.: 200 132,00 гривень терміном до 26.10.07 з урахуванням індексу
іНфЛЯЦll;

1.8.Бо~одавку СергіlО Петровичу, ВолчеЛIОКУ Валерію Леонідовичу,
ЛИтвину СеРГІЮ Валентиновичу, Падуча-Коваль Любові Лlобомирівні земельну
ділянку площею 0,0275 га для обслуговування продовольчого магазину
«Домашня випічк3» з цехом по випічці хлібо-булочних та кондитерських
виробів і кафетерію

- землі комерційного використання, по вул.М.Лагунової,11

вартістю

33 629,75 гривень;
1.9. Приватній фірмі «Нікола» земельну ділянку площею 0,0553 га, з них
0,0080 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, ДЛЯ обслуговування прибудовано го магазину - землі комерційного
використання, по вул. Грушевського,3-б вартістю 53 342,00 гривень;
Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішення в
термін до 26.05.07 укласти угоди про продаж земельних ділянок.

2.

3.

Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення

термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день буде спл~чуватись .пеня
в розмірі 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.

4. Доручити

міському голові АнтоненК?' В.О. бути представнико~

Броварської міської ради при укладенні, в нотаРІальному порядку, ДОГОВОрІВ

КУПіВЛі-продажу земельних ділянок.

5. 3емельному

. ;

nv
BIДД.....J

міської

ради

здійснювати

• •

контроль

надходженням коштів від продажу земельних Д1ЛJlНОК неСІЛьськогосподарсько

за

ГО

ПрИЗначеННJI.

.

Надати дозвІЛ на продаж

6.
ВЛасностї·

.

.

6.1. Товариству з обмежено

.

у власність земельних ділянок державної

ю відповідалЬНІСТЮ <<Астро

ЛТД

» земельну

ня техстанції та мийки автомобілів

дuIянку площею О,зооо га ДJUI обслуговуван '.
на Р

.

•.•

б льв НезалеЖНОСТІ,

ОЗІ вул. ЩОЛЮВСЬКОl та у.

.

повідальністю <<МЖК-І» земельну

6.2. Товариству з обмежено~ В~вування майнового комплексу по
AlJIJIнкy площею 0,7741 га для о слу
вул. Будьонного,25-а;
Українська автомобільна корпорація»
.

6.З. Акціонерному товариств~«
ДJIJI
обслуговування заводу
зeмenьнy ділянку площею 10,1 О 1 га
18-а;
l11в

ИДхомонтуємих будівель по вул.

Красовеького,

з

б.4. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім ЛіЗ8» земельну
діЛЯИКУ ~още~ 0,00б2 га ДЛЯ обслуговування торгівельного дому «Ліза» по
вул. ГагаРІна, 1б,

б.S. Бойко Уляні Петрівні земельну ділянку площею 0,0701 га ДЛЯ
оБC1J)'ГОВУВаннв
Некрасова,13

жилого

будинку

та

господарських

будівель

по

вул.

б.б.Товариству з обмеженою відповідальнісТlО «Вілар» земельну ділянку
площею 0,1339 га ДЛЯ обслуговування автостоянки комплексу громадського
харчуваннв кафе «У лісі» по вул. М.Драгоманова,2;
б.7. Приватному підприємЦJО Гапону ЄвгеніlО Михайловичу земельну
ділянку площею 0,3082 га для будівництва та обслуговування автостоянки по
вул. Димитрова в районі шляхопроводу.

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 26.06.2007р.

8.

Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п.

6 даного

рішення, про можливість уточнення площ земель~их ділянок, що підлягають
продажу, після отримання висновків головного аРХІтектора м. Бровари

Начальник земельного відділу
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