
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, надання дозволу 
на продаж земельних ділянок 

s 

Розглянувши подання земельного відділу від 04.07.2007 N!! 1925 щодо 
продажу земельних ділянок, надання дозволу на продаж земельних ділянок . .. ' 
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 інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім Ліза» земельну 

ділянку площею 0,0062 га для обслуговуваННJI торгівельного дому «mЗа» -
землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,16 вартіС'ПО 9 362,00 гривень; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Овал» земельну ділянку 
площею 0,0077 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна, 16-а вартістю 12828,00 гривень; 

1.3. Закритому акціонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонтаж» 
земельну ділянку площею 0,3268 га, з них 0,0533 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
нежитлового приміщення - землі комерційного використання, по 
вул. Гагаріна,22 вартістю 477 22~,00 гривень; . 

1.4. Лисенку володимиру Івановичу земельну ДІЛЯНКУ площею 0,0296 га 
для обслуговування будівлі магазину - землі комерційного використання, по 
вул. Кутузова,20/2 вартістю 40 253,00 гривень; 

1.5.Товариству з обмеженою відповідальністю «Промислово-інвестиційна 
група «Столиця» земельну ділянку площею 4,5946 га для обслуговування 
майнового комплексу - землі промисловості, по вул. Кутузова,57 вартістю 

5 573 250,00 гривень. . . . 
Надати дозвіл товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ «Промислово-

інвестиційна група «Столиця» на розстрочення виплати суми за земельну 

ділянку в розмірі: . 
_ 2 ООО 000,00 гривень теРМІНОМ до 1 0.08.2007; . . 

(' . .... , 



000651 
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- 3 573 250 ОО гри ' вень те . 

пропорційно, з урахуванням індексу. фРМl~~М ДО 10.12.2007 щомісячно, 
1 6 Т Ін ЛЯЦll· 
.. .овариству з обмежеНОІ0 BiД~OBiдaJJ . . .. 

земельну ДІЛЯНКУ площею 1,2000 га .ЬНlстю «МРll збуваються» 
складського приміщення з лініЄ10 для БУДІвництва та обслуговування 

М . по випуску зошиті· . 
вул. еталУРГІВ вартістю 1 332 ооо ОО в - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО 

Н . , гривень. 
адати дозвІЛ товариству з б . 

збуваються» на РОзстрочення вип о меженою ВІдповідальністю «Мрії 
_ 266 400 ОО гр . лати суми за земельну ділянку в розмірі: 

, ивень теРМІНОМ до 10.08.2007; 
. .: 532 800,00 гривень терміном до 30.10.2007 
ІнфЛЯЦІІ; з урахуванням індексу 

. .: 532 800,00 гривень терміном до 10.12.2007 
ІнфЛЯЦІІ. з урахуванням індексу 

1.7.Товариству з обмежеНОIО· .. . . ВІДПОВІДалЬНІстю «ЕлОlмпекс» земельну 
ДІЛЯНку площ~ю 1,0765 га для обслуговування складських приміщень - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по . вул. Чкалова,5 вартістю 1 291 800,00 гривень. 

Надати ДОЗВІЛ товариству з обмеженою відповідальністю «Елоімпекс» 
на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

- 645 900,00 гривень терміном до 10.08.2007; 
- 645 900,00 гривень терміном до 10.12.2007 з урахуванням індексу 

інфляції. 

2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішеНИJl, в 
термін до 10.08.2007 укласти угоди про продаж земельних ділянок. 

з. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення 
термінів по сплаті суми, за КОЖНИЙ прострочений день 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. 

4. Доручити міському голові ~OHeH~ в.о. бути представиик~м 
Броварської міської ради при укладеННІ, в нотаРІальному порядку, ДОГОВОРІВ 

купівлі-продажу земельних дiJIJlНOK. 

5. Земельному відцілу міської ради з~ійсвювати контроль за надходженням 
коштів від продажу земельних ділянок неСІЛьськогосподарського призначеНИJl. 

6. Надати дозвіл на продаж У власність земельних ділянок державної 
власності: 

6 1 n . приємцю Гороховському Олександру Володимировичу 
3 

.. p~Baтнoмy ПІД О 5598 га ДЛЯ обслуговування існуючих споруд, 
емельну ДІЛЯнку площею , . б 

б . ня станції теХНІЧНОГО о слуговування вантажних 
УДІвництва та обслуговував 

аВтомобілів по вул.ЗалізничніЙ; . ІД. альністю кафе <<Віктор» земельну 
6 2 Т обмеженою ВІДПОВ . .. овариству з eННJI території під будівництво та 

дlJlJIНIcy площею 0,0260 га для роз: по вул.Гагаріна в районі парку 
обслуговування ресторанного компл 
«ПеремоГ8»; 



з 
6.3. Товариству з обмежен . . . 

• 010 ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «Ірин&» земельну 
ДІЛЯНКУ площею 0,2755 га для обслуго .. . .. 

.. ... вування автозапраВНОI станЦl1 по ВУЛ.КИIВСЬКlи,227 ; 

6.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» земельну ділянку 
площею 0,0320 га для обслуговування автозаправної станції по 
вул. Черняховського, ll-б; 

6.5.Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП» земельну ділянку 
площею 0,4803 га для обслуговування частини комплексу по вул.Кутузова,127; 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноекспорт» площею 
0,1696 га для будівництва та обслуговування складСЬКОГО приміщення по 
вул. Щолківській,2; 

6.7. Товариству з обмежеНОIО відповідальністю «Техноекспорт» площею 
1 ,0397 га для обслуговування виробничої бази по вул. ЩолківськіЙ,2. 

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 10.09.2007р. 

8. Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 6 даного 
рішення, про можливість уточненИJI площ земельних ділянок, що підлягають 
продажу, після отримання висновків головного архітектора м. Бровари. 

9. Контроль за виконанням даного рішенИJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова В.О.Антоненко 

м.Бровари 
від "ft2" ~ __ 2007 року 
Н!! АІ{) -J6 -Or 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу 
":....oI~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки головного 
архітектора міста - головний 
спеціаліст управління 
містобудування та архітектури 

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

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДНОСИН, архітектури 
БУДІВництва та інвестицій ' 

Т.В.Гордієнко 

І.В.СапоЖkО 

В.О.Андрєєв 

'. ~.c= І.г.Лавер 

А.М.Зеленська 

В.І.Прядка 

Л· Л.М.Шило 

С.В.IJiддYБНJIIC 



-
у {9.l~ Міському голові Антоненку в.о. 

, ()lf. о.,. РОl ; 

ПОДАННЯ 

Земельний відд· . .. . .. ІЛ МІСЬКОІ ради просить Вас РОЗГJIЯнути на позачерговому 
заСІданНІ сеСІЇ міської ради питання про продаж земельних ділянок надання 
дозволу на продаж земельних ділянок: ' 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
. 1.1. Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім ЛіЗ8» земельну 

ДІЛянку площею 0,0062 га для обслуговування торгівельного дому «ЛіЗ8» -
землі комерційного використання, по вул.Гагаріна, 16 вартістю 9 362,00 гривень; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Овал» земельну дiJIЯнку 
площею 0,0077 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна, 16-а вартістю 12 828,00 гривень; 

1.3.Акціонерному товариству «Українська автомобільна корпорація» 

земельну ділянку площею 1 О, 1 О 11 га для будівництва та обслуговування заводу 
швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по вул. Красовського,І8-а 

вартістю 10 101 100,00 гривень. 
Надати дозвіл акціонерному товариству «Українська автомобільна 

корпорація» на розстрочення виплати суми за земельну дiJIЯнку в розмірі: 
- 5 ООО 000,00 гривень терміном до 10.08.2007; 
- 5 101 100,00 гривень терміном до 10.12.2007 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції; 
1.4. Закритому акціонерному товариству «Фірма Теnлицьтехмонтаж» 

земельну діJIЯНку площею 0,3268 га, з них 0,0533 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
нежитлового приміщення - землі комерційного використання, по 
вул. Гагаріна,22 вартістю 477 226,00 гривень; . 

1.5. Лисенку Володимиру Івановичу земельну Д1JUlнку площею 0,0296 га 
для обслуговування будівлі магазину - землі комерційного використання, по 
вул. Кутузова,20/2 вартістю 40 253,0~ гри~ень; . . .... 

І.6.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ІнвеСТИЦlина 
група «Столиця» земельну Д!лянку площею. 4,5946 га кдля оБСЛУГ57 OBYВ~ 
майнового комплексу - зеМЛІ промислово сп, по вул. утузова, варnстю 

5 573 250,00 гривень. . . . 
Надати дозвіл товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «Промислово-

інвестиційна група «Столиця» на розстрочення виплати суми за земельну 

ділянку в розмірі: . 082007. 
_ 2 ООО 000,00 гривень теРМІНОМ до 10.. '. . ... 

250 ОО ивень терміном до 10.12.2007 щоМІСЯЧНО, ПРОПОРЦІИНО, з 
- 3 573 , гр 

урахуванням індексу іНФЛЯЦ~~еженою відповідальністю <<Мрії збуваються» 
1.7. Товариству з о 1 2000 га для будівництва та обслуговування 

земельну ділянку площею , 



-- . ~ 
CКn8ДCЬKOГO ПРИМ!щенНJJ з лінією по ви . . 
ПО вул. Металургів вартістю І 404 ооо о((ску ЗОШИТІВ - зеМЛІ промисловості, 

Н . , гривень. 
адати дозвІЛ товариству з об .. 

збуваються» на Розстрочення виплати меженою ВІДП~В1Дальнісno «Мрії 
280800 ОО суми за земельну ДІЛЯНКУ в розмірі· 

- ,гривень терміном до 10.08.2007; . 
- 5бl БОО,ОО гривень терміном до ЗО 1 О 2007 

інфляції; .. з урахуванням індексу 

- 561 600,00 гривень терміном до 10.12.2007 з урахуванням індексу 
інфляції. 

. І.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Елоімпекс» земельну 
ДІЛянку площ~ю 1,0765 га для обслуговування складських приміщень _ землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. Чкалова,5 вартістю 1 017615,00 гривень; 

~. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, в 
теРМІН до 10.08.2007 укласти угоди про продаж земельних ділянок. 

~ .. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення 
теРМІНІВ по сплаті суми, за кожний прострочений день 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. 

4. Доручити міському голові Антоненку в.о. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського npизначеННJI. 

б. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
власності: 

б.І.Приватному підприємцю Павлученку Володимиру Григоровичу 

земельну ділянку площею 0,0988 га для обслуговування прирельсового сМаду 
по вул.ВокзальніЙ, І; 

б.2.Приватному підприємцю Гороховському Олександру Володимировичу 
земельну ділянку площею 0,5598 га ДJDI обслуговування існуючих споруд, 
будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування вантажних 
автомобілів по вул.ЗалізничніЙ; 

б.З.Товариству з обмеженою відповідальністю кафе «Віктор» земельну 
ділянку площею 0,02БО га для розwиpеННJI території під будівництво та 
обслуговув8НШІ ресторанного комплексу по вул.Гагаріна в районі парку 

<dIepeMoгa»; 
б.4. Товариству з обмеженою відповідальністю <dрина» земельну ділянку 

площею 0,2755 га для обслуговування автозаправної станції по 
вул.І<иївськіЙ,227; 

б.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИНа>~. земель~ дiтJнкy 
площею 0,ОЗ20 га для обслуговування автозаправно! ставЦІІ по 

вул.Черняховського,ІІ-б; . 
б.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП» земельну ДlЛЯН~ 

площею 0,480З га J1llЯ обслуговування частини комплексу по вул.Кутузова,127, 



f
{ 6.7. Товариству з обмеженою ВіДПОВідалЬНі 
ощею 0,1696 га для будівництва та обслуг стю «TeXHoexcnopn> 

вул. ЩолківськіЙ,2; ОВуванІЦ складського приміщенНJt 
/ 6.S.Товариству з обмеженою віДПОВідальністю т 

б « exнoeKCnOpn) ПЛощею 10397 га ДЛЯ о слуговування виробничої бази по ВУ'" Щ . '" 2 
' • "А. ОЛКІВСЬКІИ,; 6.9.Пр~ватному ПІДПРИЄМЦЮ ТУРОВЦЮ Володимиру Михайловичу 
земельНУ ~ІЛ~~КУ ~лощею 0,0076 га ДЛЯ обслуговування магазину-павільйону 
ПО вул.ОЛІМПІИСЬКJи,4; 

6.10. Приватному підприємцю. Гапону Євгенію Михайловичу земельну 
дjЛЯНКУ 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 діJUПIОК, що 
підлягають продажу, в термін до 10.09.2007р. 

8. Попередити юридичних та фізичний осіб, заз~ачених в п .. 6 даного 
рішеНЮІ, про можливість уточнення площ земель~их Д1JUlНOK, що ПІдлягають 
продажу, після отримання висновків головного ар ктора м. Бровари. 

Начальник земельного відділу Т.В.Гордієнко 
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