
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про прод~ земельних ділянок та внесення змін І 
до РІшень Броварської міської ради 

Розгmmyвmи подання земельного відділу від 14.05.2008 N!! 763 щодо 
продажу земельних ділянок, надання дозволу на продаж земельної ділянки та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради, 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: 
І.І.Товариству з обмеженою відповідальність "Інтерметaлnласт" земельну 

. ділянку площею 0,4873 га для будівництва та обслуговування об"єкту 
незавершеного будівництва - землі промисловості, по . ва,77 вартістю 
601 962,00 гривень; * ~: о r 'Іі. 

1.2. Виробничо-комерційній фірмі ,,Бджілк 'IiJ. :asV площею 
0,0171 га для обслуговування нежитлового пр адського 

призначення, по вул.Кірова,5 вартістю 32 439,00 NJ1-1S'-3g-"іlf.QI 
1.3.Відкритому акціонерному това ~B " -діючий 

будівельний поїзд N!!2" земельну ділянку площею О, г ництва та • • v ~ • 
обслуговування торгово-офІСНОГО центру з ПІдзе.. . П . М - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул. Короленка в раион! РОЗМІщення будинку 
Н!74, вартістю 217 058,64 гривень; 

1.4. Товариству З обмеженою відповідальністю "Формrла" земель~ 
ділянку nлощею.0,3750 га для обслуговування нежитло~оro ПРИМІщення - зеМЛ,1 
комерційного використання, по вул.Постишева,5-а ваРТІСТЮ 564 487,50 гривень; 
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2.Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п.l даного рішення, в 
термін до 29.06.2008 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 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. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1. від 27.03.2008р. Н!! 686-35-05 "Про продаж земельних ділянок, 

надання дозволу на продаж земельних ділянок ... " в п.l.2. відносно 
Гладишевського Аскольда Петровича, Гладишевської Лілії Аскольдівни та 
Гладишевської Тетяни Аскольдівни після слів " ... площею 0,0027 га .. " читати 
" ... відповідно до часток майна ... ", далі по тексту; 

6.2. від 24.04.2008 року Н!!716-36-05 "Про продаж земельних ділянок ... ", 
п.1.2 відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна .. ко~панія 
"ТЕКТОН " доповнити абзацом: "Угоду про продаж земелЬНОl ДІЛЯНКИ 

умасти в термін до 29.06.2008 року". 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 29 травня 2008 року 
Н!! r;§-3?- t)o 

покласти на заступника 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоустроJO теРИТОРІИ, 
земельних відносин, архітектури, . . ... 
будівництва та lнвеСТИЦIИ -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

. 
Начальник фінансового управління 

Начальник загального BiДЦi:.~ r 
-.;' СА7 --r 
~ , --і 

І • • 

Голова постійної Комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій 
зем~ьних ВІДносин, аРхітектури ' 
БУДІВНИцтва та інвестицій ' 

Л.М.ГУДJfмекro 

В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибакова 

А.М.Зеленська 

Н.І.ГнатЮК 

с.В.ПіддУБНЯJC 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ /v ~ 63 
А,(/ /У- f)J': 08 

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

дозволу на продаж земельної ділянки та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради: 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.I.Товариству з обмеженою відповідальність "Інтерметалпласт" земельну 
дiлJJнкy площею 0,4873 га для будівництва та обслуговування об"єкту незавершеного 
будівництв~ - землі промисловості, по вул.Кутузова, 77 вартістю 601 962,00 гривень; 

1.2. Виробничо-комерційній фірмі "Бджілка" земельну ділянку площею 0,0171 
га ДJUI обслуговування нежитлового приміщення - землі громадського призначення, 
по вул.Кірова,5 вартістю 32 439,00 гривень; 

1.3.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий будівельний 
поїзд Н!!2" земельну ділянку площею 0,1416 га для будівництва та обслуговування 
торгово-офісного центру з підземним паркінгом - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка в районі розміщення будинку Н!!74, вартістю 217 058,64 гривень; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Формула" земельну ділянку 
ПJIощею 0,3750 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 
використання, по вул.Постишева,5-а вартістю 564 487,50 гривень; 

1.5.Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» площею 
3,2000 га для обслуговування об'єкту незавершеного будівництва - землі 
ПРомисловості, по вул.Красовського в районі розміщення очисних споруд заводу 
«Торгмаш» вартістю 3 692 160,00 гривень; 

. 1.6. Приватному підприємцю Шараповій Наталії ~~BHi земельну 
дUIJmкy площею О 0052га для обслуговування магазину-пав1ЛЬИОНУ - землі 
kомерційного викор~стання, по бульв.Незалежності,15-б вартістю 11303,00 
ГРивень. 

2.Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п.l. даного рішення, в 
термін до 29.06.2008 року укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯнок. 



4-

З. Попе~едити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення 
терм!и!в по ~~~~I с~и, ~~ кожний п~острочений день буде сплачуватись пеня в 
роЗМІРІ ПОДВІИНОІ оБЛIКОВО~ с~вки НаЦІОНального банку У країни, що діє на період, 
За який ~плачується пеня І МІська рада ставитиме питання про припинення права 
влаСНОСТІ на землю. 

4. ..Д~руч~:и міському гол~ві Антоненку В.О. бути представником 
БроваРСЬКОI МlСЬКОI Р.ади 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 земельної ділянки державної 
власності товариству з обмеженою відповідальністю "Пантера ЛТД:' орієнтовною 
ппощею 0,06 га для обслуговування нежитлового приміщення по Об''"ізній 

дорозі,26. 

7. Юридичній особі, зазначеній в п.6 даного рішення, отримати висновок 
гоповноro архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної ділянки у 
власність та ·виконати експертну оцінку земельної ділянки, що підлягає продажу, в 
термін до 29.07.2008 року. 

8.Попередити юридичну особу, зазначену в п.6 даного рішеННJI, про 
можnивість уточнеНШІ площі земельної ділянки, що підлягає продажу, після 
отримання висновку головного архітектора м.Бровари. 

9. Внести зміни ДО рішень Броварської міської ради: 
9.1. від 27.0З.2008р. Н!! 686-35-05 "Про продаж земельних ділянок, надання 

дозволу на продаж земельних ділянок ... " в п.1.2. відносно Гладишевського Аскольда 
Петровича, Гладишевської Лілії Аскольдівни та Гладишевської Тетяни Аскольдівни 
піСJIJI слів " ... площею 0,0027 га .. " читати " ... відповідно до часток майна ... ", далі по 
тексту; 

9.2. від 24.04.2008 року Н!!716-36-05 "Про продаж земельних ділянок ... ", 
П.l.2 відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 
"твктон" доповнити абзацом: "Угоду про продаж земельної ділянки укласти в 
термін до 29.06.2008 року". 

. 10. Матеріали щоДо продажу земель~ ділянок, заяв~ та клопотання 
lI1Дnpиємств та ГPOMaдJIН, а також інша теХНІчна документац1Jl знаходиться в 

земельному відділі. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний 
Спеціаліст земельного відділу 

Л:М.Гудименко 
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