
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

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

Розгзumyвши подання земельного відділу від 08.04.2008 N!! 612 щодо 
продажу зем~ни~ Д~HOK, надання дозволу на продаж земельних ділянок, 
враховуючи В1ДПОВІДНІСТЬ розміщення об' єктів генеральному плану забудови 
М. Бровари та керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу Украіни, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування в Украіні" 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. Приватному підприємцю Нікітіній Вікторії ни. rиJ,t enьнy 

дiшmкy площею 0,0215 га для обслуговув8НШl не . іО' .~ . lJt"'* 
комерційного призначення, по вул.Красо~сько~о, 16, ~a са 3J1 ~ 

1.2.Товариству з обмеженою В1ДПОВlдалЬНI оо у. a;J< авія 
. "ТЕКТОН " земельну ділянку площею 0,115.1 га ДJUI о rwr... овоі 
будівлі _ землі комерційного використання, по ву ІВ. ' 5 

•• "І ~'3 
182283,87 гривень. ~',,:uн_ ~0-1.0i.Oi 11I~'lt-~/-o;-,"'.4 ,.., e~ . 

2.Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l д~oгo РІшення, в 
термін до 24.05.2008 року укласти угоди про продаж земельних Д1ЛJlНок. 

3. Попередити юридичних та фізичних .. осіб, що .у випадку порушення 
те .. . уми за кожнИЙ просrpочении день буде сплачуватись пеня в 
рМ1Н1В по сплаТІ с , . б У.. . 

Р .. . w •• БЛІ·КОВОЇ ставки НаЦІОНального анку краши, що ДІЄ на 
ОЗМ1р1 ПОДВ1ИН01 о . . 

період, за який сплачуєтЬСЯ пеня І МІська рада ставитиме питання про 

Припинення права власності на землю. 

4 Д міськоМУ голові Антоненку В.О. бути представником 

Б . .. о~учи~ ади при укладенні, в нотаріальному порядку, договоріВ 
роваРСЬКО1 МlСЬКО1 Р . 

купівлі-продажу земельНИХ діЛЯНок. . .. 
5. ЗемельноМУ відділу міської p~ ЗДІИСlПOвати контроль за 

надходженням коштів від продажу земельних ДUIJlнок. 
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6. Надати дозвіл на продаж у власність 
державної власності: 

земельних ділянок 

. . 6.1.с~ільному підприємству у формі товариства з обмеженою 
В1ДПОВlДальН1СТlO "Транс-Груп" земельну ділянку орієнтовною площею 
2,8271 гaДJUI обслуговування виробничих приміщень по бульв.Незалежності,18; 

. 6.2. Приватному виробничому підприємству "БКС" земельну дimппcy 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,3 га для будівництва та обслуговування цеху по 
вироБНИцтву. ~:талопластикових та алюмінієвих консtpукцій по 
вул. ЩОЛКІВСЬКІИ В районі розміщення автогаражного кооперативу 
Ав~омобіліст'" " , 
. 6.з.!овариству з обмеженою відповідальністю "Нікра" земельну 

д1JIJIНXY ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2475 га для обслуговування майнового 
комплексу по вул. Димиtpова,28; 

6.4.Гром8ДJIНИНУ Насіковському Олександру Володимировичу земельну 
дimппcy орієнтовною площею 0,1412 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул. Кутузова,2/4; 

6.5.Відкритому акціонерному товариству ,,постійно-діючий 
будівельний поїзд Н22" земельну дimппcy орієнтовною площею 0,1454 га ДJIJI 
будівництва та обслуговування торгово-офісного ценtpу з підземним паркінгом 
по вул. Короленка в районі розміщення будинку Н274. 

7.Відмовити В продажу У власність із земель державної власності: 
7.1.ВіДКРитому акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" 

земельну дimппcy орієнтовною площею 0,25 га для обслуговування вбудованого 
приміщеННJI та будівництва прибудови обчислювального цeНtpy банка по 

вул. Гагаріна,22; 
7.2.Приватному підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу земельну 

дimппcy орієнтовною площею 0,0215 га для обслуговування пав~йону 
mииомонтажу по вул.Киівській,223. 

8. Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельної 
дimmки державної власності товариству з обмеженою відповідальністю 
"Формула" орієнтовною площею 0,3900га для обслуговування нежитлового 
приміщеННJI по вул.постишева,5-а до 24.06.2008 року. 

9. ЮрИДИЧНИМ особам, зазначеним в п.6 дaн~гo рішеННJI, оtpима~ 
висновок головного архітектора м.Бровари про М~ЖJIИВІСТЬ про~~ земельНОІ 
дiзumки у власність та виконати експертну ОЦІНКУ земельНОІ д1JlJlНКИ, що 

пiдmIraє продажу, в термін до 24.06.2008 року. 

10.Попередити юридичних та фізичних осіб, з~начених в П:6 даного 
р1ПІ' .... o-wтra.icть уточнеШIJI площ земельних ДШJIНок, що ПІдлягають 

eННJI, про .І..'" л.u~ • • Б 

пр . тpU'a. .... UUCl' висновКІВ головного аРХІтектора м. ровари. 
одажу, ШCJDI о &,»У"anDA 



11. Контроль за виконанням даного 
заступника міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від 24 квітня 2008 року 
Х!! !/16 -.$6-ОГ 

рішення покласти на 



поДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХ1тектур , 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки ~ачanьн..ика 
земельного відділу - гоnовнии 
спеціапіст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки· началЬника 
юридичного відділу - головний 
спеціапіст юридичного Biдцїny 

-. 
'.. . 

Начальник упрaвniВВJI 

містобудування та архітектури
головвий архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

". . 
Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загально~ ~~ 

Голова постійної комісіі з питань 
розвитку та ~лагоустро~ теРиторій, 
земельних ВІДносин, архітектури 

будівництва та інве~тицій ' 

С.А.М8Йборода 

В.О.Андрєєв 

~ А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

(!..~:м.зелeRCЬIJ 

с 

І-

С.В.ПіддУБИJI1С 



Міському голові Антоненку В.О. 

ПОДАННЯ 

. 3е~ель~~Й. віДД~.л міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІДаннІ сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про продаж земельних ділянок. надання 

дозволу на продаж земельних ділянок: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.1. Приватному підприємцю Нікітіній Вікторії Геннадіївні земельну 
дinянк:y площею 0,0215 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного призначення, по вул.Красовського,16, Bapтicno 37 741,00 гривень. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальність "Будівельна компанія 
"ТВКТОН " земельну ділянку площею 0,1151 га для обслуговування нежитлової 
будівлі - землі комерційного використання, по вул.Київській,135 вартістю 

182283,87 гривень. 

2.Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п.l даного рішення, в 
термін до 24.05.2008 року 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 сплачуватись пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Украіни, що діє на 
період, за який сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про пршmнення 

права власності на землю. 

4. Доручити міському голові ~онеJlКУ В.О. бути представником 
Броварської міської ради при укладеВR1, в нотаріальному порядку, договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок. 

5. Земельному відділу міської p~ здійсшовати контроль за 
надходженням коштів від продажу земельних ДІЛЯнок. 

6. Надати дозвіл на продmк у власність земельних ділянок державної 

власності: " 
6.1 :ВідкритоМУ акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 га для обслуговування вбудованого 
приміщення та будівництва прибудови обчис 6Рtl~~~~l1л:ан~ка по 
вул. Гагаріна,22; B.yдtfr., 1\ І .rr::E1/!d 

.. ~.. --. еч. (9,р,. 



~ 

6.2.~риватно~ підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу 
земельну Д1ЛJlику ОРІЄНТОВНОІО площею 0,0215 га для обслуговування павільйону 
шиномонтажу по ВУЛ.КиївськіЙ 223' , , 
. • 6.3.С~ільному підприємству у формі товариства з обмеженою 
ВІДПОВlдалЬН1СТЮ "Транс-Груп" земельну ділянку орієнтовною площею 2,8271 
га ДJJJI обслуговування виробничих приміщень по вул.Незалежності,18; 

. 6.4.І~Іриватному підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу земельну 
Д1JIJIНICY ОР1ЄНТОВНОЮ площею 0,0811 га для будівництва та обслуговування 
ресторанно-готельного комплексу по вул. Київській,255-а; 

6.5. Приватно виробничому підприємству "БКС" земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва та обслуговування цеху по 
виробництву металопластикових та алюмінієвих конструкцій по вул. Щолківській 
в районі розміщення авто гаражного кооперативу "Автомобіліст"; 

б.б.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,нікра" земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,2475 га для обслуговування майнового комплексу по 
вул. Димитрова,28; 

б. 7 .Громадянину Насіковському Олександру Володимировичу земельну 
дimппcy орієнтовною площею 0,1412 га для обслуговування нежитловоі будівлі 
по вул. Кутузова,2/4; 

б.8.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий будівельний 
поїзд Х!!2" земельну ділянку орієнтовною площею 0,1454 га ДJIJI будівництва та 
обслуговування торгово-офісного центру з підземним паркiнroм по 
вул. Короленка в районі розміщення будинку Х!!74. 

7. Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
державної власності товариству з обмеженою відповідальністю ':Формула" 
орієнтовною площею 0,3900га для обслуговування нежитлового ПРИМІЩення по 
вул.Постиmева,5-а до 24.06.2008 року. 

8. ЮрИДИЧНИМ особам, зазначеним в п.6 даного рішення, отримати 
висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної 
ділянки у власність та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що піДJlJlГaЄ 
продажу, в термін до 24.06.2008 року. 

9.Попередити юридичних та фізичних осіб, заз~ачених в П:6 даного 
рішення, про можливість уточне~ площ зем~них ДШJIНок, що mдлягають 
продажу, після отримання висновК1В головного аРХ1тектора м.Бровари. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельноГО відділу В.І.Кудіна 
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