
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!вськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, надання дозволу, 
на продаж земельних ділянок та внесення змін 

до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.03.2008 Н!! 444 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.І2 
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. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вентмонтаж" земельну 

дimппcy площею 0,5000га для обслуговування виробничої бази - землі 
промисловості, по вул .. Щолківській,І вартістю 586 150,00 гривень; 

1.2. Гладишевському Аскольду Петровичу, Глaдиmевській Лілії 
Аскольдівні та Гладишевській Тетяні Аскольдівні земельну ділянку площею 
0,0027 га для обслуговування літнього майданчика магазину-кафе "Світлана" -
землі комерційного використання, по вул.Декабристів,45 вартістю 
5201,00 гривень; 

І.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Реал" земельну ділянку 
площею 0,3773га для будівництва та обслуговування торгівельно-виробничої 
бази - землі промисловості, по вул.Кутузова в районі розміщенНJI будинку Н!!6 
вартістю 429 254,00 гривень. . . . 

Надати дозвіл товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Реал" на 
РОЗстрочеННJI виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 

- 214627,00 гривень терміном до 27.04.2008 року; . 
. _ 214 627,00 гривень терміном до 27.06.2008 року з ypaxyвaHНJIМ Індексу 
lIIфJJJЩії· 

і .4.Приватному підприємцю Паламарчуку Миколі МиколайовИЧ?:, 
земельну ділянку площею 0,0540га для будівни~~ва та обс~овуванНJI ставцІІ 
теХИі:иого обслуговування легковИХ автомоБІШВ - зеМЛ1 транспорту, по 
ВУn.І<ірова,96, вартістю 93474,00 гривень; . : . " 

1.S.Відкритому акціонерному товариству "АГРОХ1м.центр земель~ 
дiзum б говування майнового комплексу - зеМЛІ 
ІСо ~ площею 0,1029 га для о спу .... ва тістю 182 092,00 гривень. 
мерЦ1ЙИОГО використання, по вул .. вокзanЬНІИ,~т ~ф"""'аІ07р.з .... Нt""" 
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2. Юр~чним та фізичним особам , зазначеним в п.l даного 
рішення, в теРМІН до 27.04.2008 року укласти угоди про продаж земельних 
ділянок. 

. . 3. Попер~дити 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. 

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

6.1. Товариству з обмеженою відповідальніс'ПО "Інтерметалпласт" 
орієнтовною площею 0,5 га для обслуговування об'єкту незавершеного 

будівництва по вул.Кутузова,77; 
6.2.Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» 

орієнтовною площею 3,2 га для обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва по вул.Красовського в районі розміщення очисних споруд заводу 

«Торгмa.пD>. 

7 .Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 27.12.2007 року 
Н!! 577-31-05 ,,про продаж земельних ділянок ... " в п.l.ll. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Броварське АШ-l063" слова " ... землі 
промисловості ... " замінити словами " ... землі транспорту ... ". 

8. Юридичним особам, зазначеним в п.6 дaн~гo рішення, отрима~ 
висновок головного архітектора м.Бровари про МОЖЛИВІСТЬ продажу земеЛЬНОІ 

ділянки у власність та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що 
підлигає продажу, в термін до 27.05.2008 року. 

9.Попередити юридичних та фізичних осіб, заз~ачених в П:6 даного 
рішення, про можливість уточнення площ земел~них ДІЛЯНок, що ПІДЛЯгають 
продажу, після отримання висновків головного аРХІтектора м.Бровари. 

10. Контроль за ВИКОН рішення покласти на заступника 
• ;..,~palH 

МІського голови Андрєєва В.О. '1 -#.. О і іІ 
'\'f !'~* 

~" \~~ 
Секретар ради r,;,~". ,)n ~ .В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . w.. . ... 
ПОСТlИИОІКОМ1Сll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 

.,.' земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ~ридичного відділу 

. НачальНик управліиня 
містобудувaННJI та архітектури
головний архітектор міста 

Виковуіоча обов'язки начальника 
фінансового управління - начальник 
бюджетного відділу 

і 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

'І? 

С d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Т.О. сторожYt 

Н.І.ГиaтJOJC 



Міському голові Антоненку В.О. 

ПОДАННЯ 

. 3е~ель~.~Й. Відд~л міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІДаннІ сеСll МІСЬК01 ради питання про продаж земельних ділянок, надання 

дозволу на продаж земельних ділянок: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вентмонтаж" земельну 
ділянку площею 0,5000га для обслуговування виробничої бази - землі 
промисловості, по вул .. ЩолківськіЙ,1 вартістю 586 150,00 гривень; 

1.2. Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській Лілії 
Аскольдівні та Гладишевській Тетяні Аскольдівні земельну ділянку площею 

0,0027 га для обслуговування літнього майданчика магазину-кафе "Світлана" -
землі комерційного використання, по вул.Декабристів,4S вартістю 

5201,00 гривень; 

І.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Реал" земельну ділянку 
площею 0,3773га для будівництва та обслуговування торгівельно-виробничої 
бази - землі промисловості, по вул.Кутузова в районі розміщення буДинку N!!6 
вартістю 429 254,00 гривень. 

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

- 214627,00 гривень терміном до 27.04.2008 року; 

- 214627,00 гривень терміном до 27.06.2008 року з урахуванням індексу 
інфляції; 

1.4.Приватному підприємцю Паламарчуку Миколі Миколайовичу земельну 
ділянку площею 0,OS40гa для будівництва та обслуговування станціі технічного 
обcnyroвування легкових автомобілів - землі транспорту, по вул.Кірова,96, 

вартіспо 93474,00 гривень; 

1.S.ВіДКРитому акціонерному товариству "Агрохімцентр" земельну ділянку 
ПЛощею О 1029 га для обслуговування майнового комплексу - землі 
kомерційно~ використання, по вул .. в~кз~ніЙ,40, вартістю 182 092,00 гривень. 

2. Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п.l д~oгo рішення, в 
термін до 27.04.2008 року укласти угоди про продаж земельних Д1ЛJIНОк. 
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3. Попере~и;и юридич~их та фізичних осіб, що у випадку 
порушення теРМІНІВ по ~п.лаТl ~уми, за кожний прострочений день буде 
спла~атись ~еня в PO~MlPl ПОДВІЙНОЇ облікової ставки Національного банку 
УКР81НИ, що ДІЄ на пеРІОД, за ЯКИЙ сплачується пеня і міська рада ставитиме 
питaнIUI 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 надходжеННJIМ 
коштів від продажу земельних ділянок. 

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

6.1. Товариству з обмеженою відповідальніс'ПО "Інтерметалпласт" 
орієнтовною площею 0,5 га для обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва по вул.Кутузова, 77; 

6.2.Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» 
орієнтовною площею 3,2 га для обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва по вул.Красовського в районі розміщення очисних споруд заводу 

«Торгмаш». 

7. Юридичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення, отримати 
ВИСНОВОК головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної 
дiтmки у власність та виконати експертну ОЦінку земельної діnянки, що 
підлягає продажу, в термін до 27.05.2008 року. 

8. Попередити юридичних та фізичних осіб, заз~ачених в П:6 даного 
рішення, про можливість уточнеНИJI ШІощ земеm:них ДІЛЯнок, що mдлягають 

продажу, пісЗIJ1 отримання висновків головного аРХІтектора м.Бровари. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу Л.М.Гудимеико 
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