
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

Розглянувши подання земельного відділу від 12.07.2007 N!! 2009 щодо 
продажу земе~ьни~ д~лянок, 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 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 «Делана» земельну 

діJIЯНICY площею 0,2117 га для обслуговування частини майнового комплексу -
землі промисловості, на території Промвузла вартістю 264 625,00 гривень. 

1.2.Акціонерному товариству «Українська автомобільна корпорація» 
земельну ділянку площею 10,1011 га для будівництва та обслуговування заводу 
швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по вул. Красовського, 18-а 
вартістю 11 921 320,00 гривень. 

Надати дозвіл акціонерному товариству « Українська автомобільна 
корпорація» на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

- 5 ООО 000,00 гривень терміном до 26.08.2007; 
_ 6 921 320,00 гривень терміном до 10.12.2007 щомісячно, пропорційно, з 

урахуванням індексу інфляції; 
1.3. Приватному підприємцю Білоуську Петру Кириловичу земельну 

дiJIJIНКY площею 0,3146 га для обслуговування складу - землі промисловості, 
по вул. Щолювсьюй,2 вартістю 377 520, ОО гривень; 

1.4.Приватному підприємцю Бєляєву Ігору Во~одим~овичу земельну 
ділянку площею 0,0787 га для обс~~говуван~ маистеРНІ по ремонту та 
індивідуальному поmИТnO взуття - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул. 

Чкалова,5/1 вартістю 108 504,00 гривень. 

2. Юридичним та фізичниМ особам, зазначеним В п. ~ дaн~г~ рі~~ння, в 
термін ДО 26.08.2007 укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯНОК. 
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3. Попередити ЮРИДИЧНИХ та фі . 

те міні в по сплаті суми за .. зичних ОСІб, що у випадку порушення 
Ррозмірі подвійної об ' . к~жнии Прос~очений день буде сплачуватись пеня 

в . ... ЛІКОВО1 ставки НацІОНального банку України, що діє на 
пеРІОД, за якии сплачується пеня і МІ·СЬК . а рада ставитиме питання про 
припинеННJI права влаСНОСТІ на землю. 

4. До.~~ити .. міському голові Антоненку в.о. бути представником 
Бро~а~СЬКОІ МІСЬКОІ ради п~и укладенні, в нотаріальному порядку, договорів 
КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ДІЛЯНОК. 

~. З.емельному відділу Micь~oї ради здійснювати контроль за надходженням 
КОШТІВ ВІД продажу земельних ДІЛЯНОК несільськогосподарського призначення. 

б. І!адати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
влаСНОСТІ: 

б.l.Приватному підприємцю Боюну Володимиру Миколайовичу площею 
0,0152 га для обслуговування павільйону по вул.Короленка,60-в; 

б.2.Приватному підприємцю Боюну Володимиру Миколайовичу площею 
0,0504 га будівництва та обслуговування споруди тиру з майданчиком 
відпочинку по вул.Короленка,БО-в; 

б.3. Приватному підприємцю Гапону Євгенію Михайловичу земельну 
діЛJIНКУ площею 0,3082 га ДЛЯ будівництва та обслуговування автостоянки по 
вул. ДиМитрова в районі ШЛJIхопроводу. 

До розгляду міською радою питання продажу земельної ділянки доручити 

приватному підприємцю Гапону Євгенію Михайловичу виконати роботи щодо 
будівництва проходу з твердим покриттям шириною 1,5 м до земель залізниці. 

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 дiJIJIНOK, що 
піДJDIГають продажу, в термін до 2б.09.2007р. 

8. Попередити юридичних та фізичний осіб, заз~ачених в п .. 6 даного 
рішення, про можливість уточнення площ земель~их ДІЛЯНОК, що ПІДЛЯГають 

продажу, після отримання висновків головного аРХІтектора м. Бровари. 

Секретар ради 

м.Бровари 
віД"~G" ~~ 
Н!! 7i~ .. ~-o.г 

І.В.Сanожко 
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельного BiM.,.:ai==1IY:::::;;iiIj 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

т .Б.Г ордієнко 

Б .О.Андрєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

Начальник фінансового ynpaвлiюц c!.-..~ А.М.Зелеиська 

Начальник 3IIl'ВJiЬВoгo ВіддШу~ ~ 

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та благоустрою територ." 
земельних відносин арю. ІИ, 
б . ,теІ<Тури 
УД1вництва та інвестицій ' 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПідцуБВЯJC 
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Міському голові Антоненку в.о. 

. Зе~ель~~Й. Ві~~л міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІданнІ сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про продаж земельних ділянок HaдaнНJl . ' дозволу на продаж земельних ДІЛЯНОК: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Деланю) земельну 

ділянку площею 0,2117 га для обслуговування частини майнового комплексу -
землі ПРОМИС~ОВОСТі, на території Промвузла вартістю 226 350,00 гривень. 

1.2.Акцl0нерному товариству «Українська автомобільна корпорація» 
земельну ділянку площею 10,1011 га ДЛЯ будівництва та обслуговування заводу 
швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по вул. Красовського, 18-а 
вартістю 1 О 1 01 100,00 гривень. 

Надати дозвіл акціонерному товариству «Українська автомобільна 
корпорація» на розстрочення виплати суми за земельну ділянку 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; 
1.3. Приватному підприємцю Білоуську Петру Кириловичу земельну 

ділянку площею 0,3146 га для обслуговування складу - землі промисловості, 
по вул. ЩолIdвській,2 вартістю ЗЗ8 069, ОО гривень; 

1.4.Приватному підприємцю Бєляєву Ігору Володимировичу земельну 
дiтuncy площею 0,0854 га для обслуговування майстерні по ремонту та 
індивідуальному пошитrю взуття - землі комерційного використання, по 
вул. Чкалова,5/1 вартістю 117741,00 гривень. 

2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п. ~ даного рішення, в 
термін до 26.08.2007 укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯНОК. 

з. Попередити юридичнИХ та фізичних осіб, що у випадку порушення 
терМl·Ш· . уми за кожний прострочений день буде сплачуватись пеня 

в по сплаТІ с , б У.. . 
в розмірі подвійної облікової ставки Національного анку краІНИ, 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 представнико~ 
Б ..... Vftпаденні в нотаРІальному порядку, ДОГОВОР1В 
роваРСЬКОl МІСЬКОI ради при J .. -- , 

КУПівлі-продажу земельНИХ ділянок. 
... · ої ради здійсюовати контроль за надходженням 

5. Земельному віДДІЛУ MICЬ~ • по,арського призначеННЯ. 
kOlІ1Тів від продажу земeJIЬИI!X діляНок несlЛЬCЬКОroc 1i>J' .... -і-·:~··· '''''',;4 t 

~1!IДlё!ti!.~ ,І ,\!:5".J. w-. 
і Оо lі,о ~~ /)~ " 
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б. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
Іасності: 

б.l.Приватному підприємцю БоlOНУ Володимиру Миколайовичу площею 
0152 га для обслуговrвання павільйону по вул.Короленка,БО-в; 
б.2.Приватн.ому ПІДПРИЄМЦЮ Боюну Володимиру Миколайовичу площею 

;0504 га БУДІвництва та обслуговування споруди тиру з майданчиком 
ідпочинКУ по вул.Короленка,60-в; 

б.3. Приватному підприємцю Гапону Євгенію Михайловичу земельну 
іілянКУ площею 0,3082 га для будівництва та обслуговування автостоянки по 
іул. Димитрова в районі шляхопроводу; 

. 7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення, 
І • • 

:>тримати висновки головного аРХІтектора м.Бровари про МОЖЛИВІСТЬ продажу 

земельних ділянок та виконати експертну оцінку земельних ділянок, що 
підлягають продажу, в термін до 26.09.2007р. 

: 8. Попередити юридичних та фізичний осіб, зазначених в п. 6 даного 
рішення, про можливість уточнення площ земель~их ділянок, що підлягають 

ПРО~' ПЇCJIJI отримання висновків товного ВрХ1текторв 

Начальник земельного відділуу ~I!~~ ... ~~~ 
~ .. ( 

Т.В.Гордієнко 
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