
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киіВСЬКоf ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

та внесення змін до рішень Броварської міської paдll 

Розглянувши подання земельного відділу від 15.02.08 Х!! 247 щодо продажу 
зе.tельниХ ділянок, надання дозволу на продаж земельних ділянок та внесення 
змін до рішень Броварської міської ради, а також враховytочи відповідність 
розміщення об'єктів генеральному плану забудови м. БроваРl1 та керytОЧІІСЬ 
ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про 1trісцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної комісії з ШlТань 
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 ".l!ельта" .• земельн~ 

ділянку площею 0,1920га для обслуговування авто~anравНОI стаНЦlI - зеr.ШІ 
комерційного використання, по вул.КиївськіЙ,2-а В:РТlстю 324 6~3,00 гривень. 

1.2. Приватному підприємству "Домінант .• зем~ьну ДІЛЯНКУ площею 
О,3З15га Д)lJl будівництва та обслуговування стаНЦI1 Texн~~~~ об~вуван~ 
автомобілів _ землі комерційного використання по Об ІЗНІИ ДОРОЗІ в раАОНI 
РОЗМЇЩеННJI ТОВ "Депіка" вартістю 408 441,00 гривень. 

• • тну "Домінант" на розстрочення 
Надати дозвш приватному Пlдnp~ємс 

ВИплати суми за земельну ділянку в рОЗМІРІ: . 
_ 204 22050 rpивень терміном до 21.03.2008 року, • 

. • 204 220:50 rpивень терміном до 21.05.2008 року з урахуванням Індексу 
ІНФnяц·" 

11. • ств "Єдність" земельну ділянку площею 

О 17 
1.3. Приватному п!Дприєм у вої бvдівnі - землі промисловості, по 

, 6Sra ДJUI обслуговуванНJI нежИТЛО .І' 

&Уn.Чквnова,3 вартістю 204 775,00 гривень; "ФОРА-РlТЕЙЛ" земельну 
• му товариСТВУ 

1.4. Закритому акЦІонерно ня комплексу - землі комерційноro 
дїnянку площею 0,08S4ra для обслуг~вува~32 446,86 гривень; 
ВИкористання по вул. Чкалов&, 12, ваРТІСТЮ 
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1.5. Колективному підприємств 2 
ДЇJIIику площею 0,7012 га дNЯ ОБCn: "Броварське А m 13262" земель 
JPIIIcnopтy по бульв.Незanежності,18_в ::в~вання неЖIІТЛОВОЇ будівnі - зеl\:;; 

р СТІО І 121 920,00 rpSIBeHL. 

2. ІОридичним та фізичним особ 
tcpMiH дол. 21.03.2008 року умасти yгoд~I ,зазначеним в п.1 даного рішення, в 

про продаж земелЬНIІХ діmrнок. 

3. Попередити IОРИДИЧНИХ та фізи . 
tcpMiHiB по сплаті суми, за кожний прос оЧНИХ .. ОСІб, що у ВllПадку порушенНJI 
розмірі подвійної облікової ставки НаЦТРI.ончении денбь буде сnnачуваТllСЬ пеня в 
... ального анку Україн • 

пеРІОД, за якии сплачується пеня і місь 11, ЩО ДІЄ на 
ПРІIПlfнення права власності на землю. ка рада стаВИТlІме питання про 

4. Доручити міському голові Антоненку В О б 
Б .., •• •. утн предстаВНllКОМ 
РОВВРСЬКОІ МІСЬКОІ ради при укладенні в нотаріал н . 
кynівnі-продажу земельних ділянок.' ь ому порядку, ДОГОВОРІВ 

5. 3емельн?му. відділу міськоі ради здійснювати контроль за 
В8ДХоджеННJIМ КОШТІВ ВІД продажу земельних ділянок. 

~. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
влаСНОСТІ: 

6.1. Приватному підприємцю Петюлевичу Валерію АНТОНОВІ.ЧУ 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0984га для будівництва та 
обcпyroвування незакінченої будівництвом майстерні по виготовленНlО 
МetaJIевих виробів та npирізці скла по вул. Електриків,2; 

. 6.2. Приватному підприємцю Мельник Ірині Борисівні земельну ділянку 
ОРІЄНТОВНОЮ ІШощею 0,1 500га для будівництва та обслуговування неЖSlтnовоі 
будівлі по вул.Шевченка в районі розміщення санітарно-епjдеміологічної станції; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,2767га ДIUI обслуговування мвііновоro 
КОМПЛексу по вvл .• Металургів 4' 'J' , , • " • 

. 6.4. Виробничо-комерційніЙ фірмі ,,БДЖІЛка зеr.lельну. ДIЛRнку 
ОРІЄНТОВНОЮ ІШощею О 0405га для обcnyroвування нежитлового ПРИМІщення по 
ВУП.Кїрова,5· ' , . . . стю ,Бентмонтаж" зet.lельну 
. 6.5. Товариству з обмеженою ВІдповiДaJIЬНI, .. дtпnrv.. О . О 5000га ""ІІ об"nvrnвуванНR вироБНИЧ01 бази по 
--""""1 РІЄНТОВНОЮ площею , ""_о -0.1 0_ 

ВУП"ЩОЛківській, 1; А rnохімцентр" земельну 
б 6 ВІД' кр му акціонерноМУ товаристВУ ,ru t" 

Д;ІІ_. .: ито 309 ,,"ІІ об"nvroвvванНR майнОВОГО коr.lПлексу 
oouцslCy ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1 га ""_. -0.1 'J 

по ВУJI .. ВокзальніЙ,40; . . альніСТЮ "Формула" земельну 
д' 6.7. Товариству з обмеженою ВІДПОВІД бcnyrовуванНR нежитлОВОГО 
IJUJUКY орієнтовною площею 0,39001'8 ДJUI о 
ПРИМіщеННJI по вул.Постишева,5-а; n рчук)' Миколі Миколайовичу 
зе 6.8. Приватному підпрИЄМЦЮ алам; 0540га ДJUI будівництва та 
06t.1enьay ділянку орієнтовноЮ площею ~ня легкових автомобілів по 
CJIyгoвування станції техніЧНОro обслуroвУВ 

&УП.І<ірова,96; 



6.9. Відкритому aIЩiOHepHO&fV3TO 
.' n.,J вариству "Б 

земenьИ)' ДIJIJlНКУ ОРІЄНТОВНОІО площею З 42З5 роварська автобаза Н!!2" 
tDМJJJleKcy по вуn.ЩоnківськіЙ,І ; '1'8 дпя ОбслуговуванНІ маlillОВОГО 

6.10. Приватному підприємцю Шара '.. '" 
AinJlHJC)' оріЄНТОВНОIО nпощеlО 0,00571'8 дпя о~ОВІИ Наталll МllХаГшівні земельну 
ро бульв.Незanежності,15-б; CnYГОВування магвзllну-павinыіну 

б.ll. Т?вариству з обмежеНОIО відповідальні 11 • 

1'ЕКТОН 11 ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОщеlО О,1З16ra б сть БУДІвельна компанія 
будівnі, по вул.КиївськіЙ, І З 5. дпя о CnYГовування неЖllТловоі 

7. ІОридичним та фізичним особам зазначени б . . ' м В п. даного РІшенНІ 
01р11t.lати висновок головного аРХІтектора м.Бровари п . ' .. •. ро МОЖЛІІВІСТЬ продажу 
земелЬНОІ ДІЛЯНКИ У влаСНІСТЬ та виконати експертну ОЦІ'нку з .. . • . емелЬНОІ ДIЛЯНЮI 
ЩООI_гає продажу, В терМІН до 21.04.2008 року. ' 

. 8. Попередити. ЮРИДИЧНИХ та фізичних осіб, зазначених в п.б даного 
РІШення, ~o МОЖЛИВІСТЬ уточнення площ земельних ділянок, що піДnЯГВIОТЬ 

продажу, ПІСЛJI отримання висновків головного архітектора м.Бровари. 

9. Внести зміни до рішень Броварської міськоі ради: 
9.1. від 27.12.2007 року N!!577-ЗІ-05 "Про продаж земельних дїЛJIнок ... ", 

в о.1.б відносно малого підприємства "Аліса" слова " ... обслуговуванНІ 
кондитерського цеху ... " замінити словами " ... обслуговуванни маГВЗIIНУ
КYJ1ЇнapiЇ ... ", згідно висновку управління містобудуванни та apxiтeКТYPII від 
28.11.2007 року Н!!1440 ; . " 

9.2. від 20.12.2007 року N!!5бl-30-05 "Про пр~даж зе,,!~ьних ДlЛЯн~к ... , 
11.1.3 відносно приватного підnpиємцв ЛеляКОВОІ Наталll ВОЛОДИМИРІВНИ, 
ДОПОВНИТИ абзацом: '" _ 

"Надати дозвіл приватному підприємцю ЛeJlJlКОВIИ Наталll 
ВQJJОдимИрівні на розстрочення виплати суми за земельну дїJIJIИКУ В наступноМу 
Порвдку: 

- 546873 ОО гривень терміном до 21.03.2008 року; 
• 530789:00 гривень терміном до 21.07.2008 РОКУ;з анням індексу 

530 788,00 гривень терміном до 20.09.2008 року урахув 
іф Оо." • " н ЛJlЦII. П одаж земельнИХ AUUlHOK ... , 

9.З. від 27.12.2007 року Н!!577-31-05" p~ :'BiдaJIЬHiCТIO "Союз-Авто" 
n'l.9 відносно товариства з обмеженою ВІД.. ілЯНки укласти в термін до 
~оповНИти абзацом : "Угоду про продаж земелЬНОІ Д 
1.03.2008 року". ика 

'Jf...p.A.~ eННJI покласти на заступи 
. 10. Контроль за виконан Ь\ЧРJl1 о 

"iCЬtcoro ГОлови Андрєєва В.О. qr * ~ 
q I.В.СапоЖКО 

Ce~ • 
"1'\і 11&Р ради 

-



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄlО 
постійної комісії з питань '" 
розвитку та бnагоустрою теРИТОРІИ, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій - •• 
гоnовний спеціanіст земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"JlЗКИ міського 
ГОNОВИ - заступник міського гоnови 

Начальник ЮРИДИЧного відцілу 

4 

Л'М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 

со ст І.Г.Лавер 

начапьник фінансового управпіввя ~ AJ А.М.Зелевсш 
~eeи~ 

Гоnовний архітектора міста 

Гоnова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~naгOYCТPO~ територій, . 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури 
будівництва та інвеСТИЦій ' 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБНJIIC 



ВІІ;! -15. (),%.()р 

/;1/-1 

ПОДАННЯ 

Міському гоnові Антоненку В.О. 

Земельниіі відділ міської ради просить Вас розг.'n" 
• •••• •• oIиaнyrII на черговому 

_ідаННІ сеСІІ МІСЬКОІ ради пm:aння про продаж земельної діnЯНКlІ, IlвдаllllЯ 
J03ВOJt'f на продаж земельних ДІЛЯНок та внесення змін ДО рішень Броварської 
місЬКОІ ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.1. Приватнііі проектно-пошукові й-виробничій фірмі "М-Еко" земельну 
_ику пnощею 0,3900га для обслуговування ресторанного комплексу - землі 
1Омерціііноro використання, по вул.Черняховського в районі розміщення ТОВ 
-Євро Фудс ГБ Україна" вартістю 632 853,00 гривень. 

Надати дозвіл приватній проектно-пошукові й-виробничій фірмі 
UМ·EKO" ва розстрочення виплати суми за земельну ділянку терміном до 
21.05.2008 року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу інфляції. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дельта" земельну ділянку 
мощею О,1920га ДЛЯ обслуговування автозаправної станції - землі комерційного 
ІJIКОРИСТавня, по вул.КиївськіЙ,2-а вартістю 324 653,00 гривень. 

1.3. Приватному підприємству "Домінант" земельну ділянку площеJО 
о,зз 15га Д1UI будівництва та обслуговування станції техн,~ЧН?~О Об~ГОВУВ~Н~ 
автомобілів _ землі комерційного використання по Об lЗН1И ДОРОЗІ в раllОНI 
РОзмїщенlUI ТОВ "Деліка" вартістю 408 441,00 гривень. 

Надати дозвіл приватному підприємству "Домінант" на розстрочення 
ІJfПJrати суми за земельну ділянку в розмірі: 

- 204 220,50 гривень терміном до 21.03.2008 року; . 
. _ 204220,50 гривень терміном до 21.05.2008 року з урахуванням Індексу 
IНфJIJЩii. 

ві повідапьніСТЮ "Реап" земельну ділянку 
1.4. Товариству з обмеженою д торгівелЬНО-ВllроБНIIЧОї бази 

DJJощею О,3773га ДЛJI будівництва та обспуroву~ання. еиня будинку N26 вартістю 
4зеМnі промисловості, по вул.Кутузова в райОНІ РОЗМІІЦ 
29254,00 rpивень. . \. . 

"Реап" на Надати дозвіл товариству з обмеженою В~П~ВlдапЬНIСТЮ 
РОЗСТрочения виплати суми за земельну ділянку в рОЗМІРІ. 

- 214 627 ОО гривень терміном до 21.03.2008 року; . 
, 21 05 2008 року з урахуванням Індексу 

. - 214627,00 гривень терміном до . . 
ІНФЛяЦІ'" . 1. 

. "Єдність" земельну ділянку лn~щею 
01 1.5. Приватному ПІДПРИЄМСТВУ .. будівлі - зеl\ші промиCJIОВОСТ1, ПD--

j • 7БSга ДІВІ обcnyroвуванва НeжJlТJIOВОI oa·~'Ь"'n !l\ВЬ 
аУJJ.ЧкВJJОва,з вартістю 204 775,00 гривень; \ B;~S~;;\ .t·:!.t" У 

~, .. 01-_- 1)2 h .. ~--



2 
1.6. Закритому аКціонерному 

':1'8"1 nnощеІО 0,0854га ДJIJI обслугову товаРllСТВУ "ФОРА-РІТВЙЛ" земCJJЬНУ 
~- Ч вання Комплексу • JlltOP"craнНJI по вул. кanова,12, BapTimo 13244686 - земЛІ комерціЙllОГО , гривень; 

1.7. Колективному підприємств Б 
,;л.нку пnощеlО 0,7012 га для обcn;г" роварське Am 13262" земCJJЬНУ 
rpaнспорту по бульв.Незалежності, 18-в вартО~СТІОуваН8НІЯ6 ное5ЖІІТЛОВОї будівлі - зеt.ші 

6,56 ГРllвень 
2. ІОридичним та фізичним особам • 

ttpаlіи доп. 21.03.2008 року укласти УГОДИ пр' зазначеним в п.l дa~oгo рішення, в 
о ПРОДаж земелЬНllХ ДІЛЯНОК. 

3. Попередити IОРИДИЧНИХ та фізичних 'б 
ttpаdиів по сплаті СУМИ, за кожний о .. ОСІ , ЩО У випадку порушення 
ро3Мірі подвійної облікової ставки Н::іо=ь:е:г~и :а:нь ~дe .. сплачув~т"сь пе~ в 
• JlJOп1 сплачується пеня і міська рада ставитиме пи ку краІНИ, ЩО ДІЄ на пеРІОД, 
впасності на землю. таННІ про ПРllпинеННJI права 

4. Доручити міському голові Антоненку В О бyrи пред ста Броварської' .. • • ВНІІКОМ .. МІСЬКОІ ради ПрИ укладенні, в нотаріальному порядку договорів 
~Вnl-ПРОДВЖУ земельних ділянок. ' 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
вадходжеlUUlМ коштів від продажу земельних ділянок. 

~. Надати дозвіл на продаж у власність земельних ділянок державної 
впасиоcn: 

. 6.1. Приватному підприємцю Петюлевичу Валерію Антоновичу земельну 
~ орієнтовною площею 0,0984га ДЛІ будівництва та обслуговуванНІ 
Н~и:еноі будівництвом майстерні по ВИГОТОВJIенню металевих Вllробів та 
nPИРIЗЦl СJOIа по вул. Електриків,2; 

. б.2. Приватному підприємцю Мельник Ірині Борисівні. земельну дinRнку 
іl~ВНОЮ площею 0,1500га .Д1IJI ~удівництв~ та об~О~УВан~ ~еЖllТл.~воі 
'ДlIUI1 по вул.Шевченка в райОНІ РОЗМlщеннн CBH�tbpho-еП1ДеМIОЛОПЧНОI стаНЦI1; 

. б.3. Товариству з обмеженою відповідальніcmo "Спецтехмонтаж" земельну 
JUJurнкy орієнтовною площею О 27б7га ДJIJI обслуГОВУВаннн майнового коt.lплексу 
ПО ' &уJI .. Метя """гів 4' ---.J}I " 

б.4. Товариству з обмеженою відповідальніcmo підПРllGIСТВУ "КНИГІІ" 
~ ДШаВКУ орієmoвиOlO площею 0,04071'8 ДПJI обcпyroвуванка будівпі 
ll'a3иuy по бульв.Незалежності,З; 
• б.S. Виробничо-комерційній фірмі "Бджілка" земельну. дinRнку 

ОРІЄНТОВНОЮ ппо О 0405 ппа оБСЛУГОвуваннн неЖИТЛОВОГО ПРИМlщеннн по 
ВYn.IG щею, га РІІ"· 

POBa,S; 

б б . . anbHicmo ,Бентмонтаж" земельну 
111 .. _ •• Товариству з обмеженою ВІДПОВІД , б - б - .. ику орі О 50001'8 ДJIJI оБСЛУГОВУВаннн виро НИЧОІ 8311 по 
ВУn Щ . ЄНТОВНОІО площею , 

оо ОJlК1ВСЬкій l' , , . " б 7 В' . му товариСТВУ ,,ArpоX1t.щентр земельну 
oЦinaJ.кy ~: 1Дкритому аКЦІ00Н1езр~;1'8 ДJIJI обcnyrовуввнНН майновоГО комплексу 
ПО В" РІЄНТОВНОЮ площею , 

Jn'.ВОIСЗ8JIЬній,40; 
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6.8. Товариству з обмежеНОIО в'IДО' . • OBIAanblllCТIO "фор " 

,їnIIIК)' OPIEHTOBHOIO мощеlО 0,3900га ДЛЯ об мула земельну 
IIJIllltfішеиия по вуп.Постишева,5-а; cnyговування неЖlIТЛОВОro 

6.9. Приватному підприємЦlО Палама 
ЗС.leJlЬНУ діпянку оріЄНТОВНОіО площею О ~ЧУ540КУ Мllколі ~llколаRоаllЧУ 

.... ' га ДЛЯ БУДIВНllцтва та 
oбcn)'J'Oвування стаНЦIІ теХНІЧНОГО обслуговування . . 
вуn.Кірова,9б; леГКОВlfХ автомоБІЛІВ по 

6.1~. Відкри~ому акціонерному товариству "Броварська автобаза N!2" 
земeJIЬНУ ДІЛЯНКУ ОРІЄН.ТОВН?Ю площею 3,4235га ДЛЯ обслуговування М8ЙIIОВОГО 
lО.пшексу по вуп.ЩОЛКІВСЬКlЙ,I; 

. 6.1.2. Приватному підприємцю Шараповій Наталії МІІХ8l1лівні земельну 
Д1ШІку OPIEHTOBHOIO площею 0,0057га ДЛЯ обслуговування маГВЗlfну-павільRону по 
&уnьв.Незanежності, 1 5-б; 

6.13. Товариству з обмеженою відповідальність "Будівельна компанія 
IIJВКTOH " орієнтовною площею 0,13 16га для обслуговування неЖllТЛОВОЇ 

&yдiвni, по вул.КиївськіЙ, 135. 

7. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення, 
отримати висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 
BICnЬHoї ділинки у власність та виконати експертну оцінку земельної дinяНКІI, ЩО 
niдпиraє продажу, в термін до 21.04.2008 року. 
. 8. Попередити юридичних та фізичних осіб, зазначених в П.6 даного 
РІшення, про можливість уточнення площ земельних ділянок, що підлягають 
продажу, після отримання висновків головного архітектора м.Бровари. 

9. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.1. від 27.12.2007 року Н!!577-31-05 ,,про продаж земельних ділянок ... ", в 

П.l.6 відносно MВJlOГO підприємства "Аліса" слова " ... оБСЛУГОвУВання 
XOJfДlrrepcЬKoгo цеху ... " замінити словами " ... обcnyroвування. ltIагази~
Jtyniиарії ... ", згідно висновку управління містобудування та аРXlтеКТУРІI ВІД 
28.11.2007 року Н!!1440 ; . " 

9.2. від 20.12.2007 року N!!5бl-30-0S "Про продаж зе"!:пЬН11Х AUUlHO.
K 

... , 
n.l 3 в; llUo l'дприємЦJI ЛeJIJlКОВОЇ Наталll ВОЛОдllltlIIРIВНИ, 

• ~П сно приватного п 

ДОПовнити абзацом: '" - . . l&naд • му ПJ'дприємЦЮ ЛeJIJlКОВIИ Наталll Володн.mplВНl 
ц ати дозвш приватно . 

ІІа РОзстрочення виплати суми за земельНУ дїЛJIнку в на~пноМУ порядку. 
_ 546873,00 гривень терміном ДО 21.03.2008 року: 
- 530 789 ОО гривень терміном до 21.07.2008 року, . 

5ЗО 788:00 гривень терміном ДО 20.12.2008 року з урахуванням Індексу 
інф ... 11 mlЦl1. 

.. v,J л.м.гудименко 
Головний спеціanіст земельного віддіЛУ ~ 
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