
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про продаж земельних ділянок надання 

дозволу на продаж земельних ділянок та внесення 

змін до рішення Броварської міської ради І 

І J 

Розглянувши п~дання земельного відділу від 20.06.2008 Н!! 9З9 щодо 
продажу зе~ельн~ ДІЛЯНОК, надання дозволу на продаж земельної ділянки та 

ввес~ння ЗМІН ~o ~Ішення 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. З4 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.I.Приватному підприємцю Петюлевичу Валерію Антоновичу земельну 

ділянку площею 0,0889га для будівництва та обслуговування незакінченої 
будівництвом майстерні по виготовленmo металевих виробів та прирізці скла -
землі промисловості, по вул. Електриків,2 вартістю 104 689,O'J.olt!lliia'l:i~~ 

1.2. Насіковському Олександру Володимиров * ~JIL~~" ..... 0fFY ........ 

площею 0,1412га для обслуговування нежитлової буді 0-4;'" ~цi 
використання, по вул.Кутузова,2-4 вартістю 280 З81,00 ~ ь; иід -:, ~ 

Надати дозвіл Насіковському Олександру Вол ')1 ()" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку терм' 8-:1-Д 2. . ~ ку 
щомісячно пропорційно з урахуванням індексу інфляції. .O,/.o,1,/J'; ~-S("r,,,.! 

I.З. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт ілянку 
площею О 1508 га для будівництва та обслуговування бази по виробництву 
харчових ~oДYКТiB - землі промисловості, по бульв.Н~зале~ості в .. районі 
розміщення фабрики по виробництвУ харчових ПРОДУКТ1В ТОРГ1веЛЬН01 марки 

"Галина Бланка" вартістю 154645,40 гривень. 

2.ЮрИДИЧВИМ та фізичним особам, зазначеним в п.l д~oгo рішення, в І 
термін до 26.07.2008 року укласти угоди про продаж земельних ДІЛЯНОК. 

з. Попередити юрИДИЧНИХ та фізичних ... осіб, що у випадку порушення 
термінів по сплаті суми, за коЖНИЙ прос~очении день б ~yд~ уср:па:>,ватись п~ня в 
розмірі подвійної облікової ставки НацІОНального анку" краІНИ, що ДІЄ на 
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розмірі подвійної облікової став ~ . 
на період, за який сплачується п ~ Н~ЦІОНального банку України, що діє 
припинення права власності на земл:~ І МІська рада ставитиме питання про 

4. Доручити міському голові Ант 
Броварської міської ради при кп . OHeH~ в.о. бути представником 
купівлі-продажу земельних діля~ок~еННІ, в нотарІальному порядку, договорів 

5. Земельному відділу м··· . . . ІСЬКОІ ради ЗДІйснювати контроль за 
надходженням КОШТІВ ВІД продажу земельних ділянок. 

6. Надати дозвіл на продаж· . . у влаСНІСТЬ земельних ДІЛЯНОК державної 
влаСНОСТІ: 

· 6.1 .. Приватному підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу земельну 
ДІЛЯНку ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0811 га для будівництва та обслуговування 
ресторанно-готельного комплексу по вул. Київській,255-а; 

6.2: TOBap~CTBY з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
земельну ДІЛЯНКУ. ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2217 га для обслуговування комплексу 
по вул. МеталуРГІв,4; 

· 6.3: Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Торг" земельну 
ДUIJIНICY ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1470 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул.Шевченка,27; 

· 6.4: Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Торг" земельну 
Д1JIJlНК}' ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0180 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул.Осипова,43; 

6.5. Приватному підприємцю Корж Валентині Анатоліївні земельну 
дimmкy орієнтовною площею 0,0275 га для обслуговування магазину
павільйону по вул.Белінськоro,l; 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Авто центр ПАНАВТО" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000 га для обслуговування майнового 
комплексу по вул.Металургів,5 1; 

6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,БМБ КОМІІАУНД" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0352 га для обслуговування 
нежитлової будівлі по пров. Тупому, 7; 

6.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "БМБ КОМІІАУНД" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,2175 га для обслуговування 
нежитлової будівлі по пров.Тупому,6; " . . 

6.9. Приватному підприємству ,,Бори~ земельну д1ЛJlНКУ ОРІЄН~~НОЮ 
площею 0,0390 га для оБСЛУГОВУВання прИМІЩення для складання дерев JIНИX 

заготівок по бульв Незалежності Промвузол; 
6.10. Тов~риству з обмеженою відповідальністю "Пант~ра ЛТд" 

орієнтовною площею 0,06 га для обслуговування нежитлового ПРИМІщення по 

Об"їзній дорозі,26. 

7 Ю фl·ЗИЧНИМ особам, зазначеним в п.6 даного рішення, . ридичиим та . 
ОТримати висновок головНОГО архітектора м.Бровари про МОЖЛИВІСТЬ продажу 



.] 

Мельної діJUlНКИ у влаСНІ· . зе. сть та виконати експертну ОЦІНКУ земельної 
ділянки, що П1ДЛЯгає продажу, в термін до 26.08.2008 року. 

8.Попередити ~ридичних та фізичних осіб, зазначених в п.6 даного 
рішення, про МОЖЛИВІСТЬ уточнення площ земельних ділянок, що підлягають 
продажу, П1СJUI отримання висновків головного архітектора м.Бровари. 

9. Продов~ти Tep~iH ~iї дозволу на продаж у власність земельної 
ділянки дep~aBHOI влаСНОСТІ СПІЛьному підприємству товариству з обмеженою 
відповідальНІСТЮ "ТР АНС-ГРУП" орієнтовною площею 2,8271 га для 
обслуговування виробничих приміщень по бульв.Незалежнотсі,18 до 
26.08.2008 року. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1. Від 29.05.2008 року N!!745-З7-05 "Про продаж земельних ділянок ... ", 

відносно виробничо-комерційної фірми "Бджілка" в п.l.2 слово 
. ". б· " . " ... ПРИМlщення... замІНИТИ словом " ... УДІВЛЯ... та продовжити теРМІН 

укладання угоди купівлі-продажу земельної ділянки до 26.07.2008 року; 
10.2. Від 29.05.2008 року N!!745-З7-05 ,,про продаж земельних ділянок ... ", 

відносно акціонерного товариства закритого типу "Євровікнобуд", доповнити 
абзацом: 

,,надати дозвіл акціонерному товариству закритого типу. ,~Євровікнобуд" 
на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в рОЗМІрІ З 692 160,00 
гривень терміном до 26.11.2008 року щомісячно пропорційно з урахувaниJIМ 
індексу інфляції." 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 26 червня 2008 року 
Н!! l~-3rP-C;S-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельнИХ 
відносин, архітектури, будівни~тва 
та інвестицій - виконуюча обов язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельноГО відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНОГО відділу 

Начальник фінанСОВОГО управління 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник з' ........ ·--.9 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури 

будівництва та інвестицій ' 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

А.М.3еленська 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнатюК 

/ 

С.В.Піддубияк 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ . .. . . .... .. МІСЬКОІ ради просить Вас розглянути на черговому 
заС1данн1 сеСll М1СЬКО1 ради питання про продаж зе . . мельних ДІЛЯНОК, надання 

Д~зво1Гf на продаж земельних ДІЛЯНОК та внесення змін ДО рішення Броварської 
М1СЬКО1 ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.I.Приватному підприємцю Петюлевичу Валерію Антоновичу земельну 
ділянку площею 0,0889га ДЛJI будівництва та обслуговування незакінченої 
будівництвом майстерні по виготовленню металевих виробів та прирізці скла - землі 
промисловості, по вул. Електриків,2 вартістю 104689,00 гривень; 

1.2. Насіковському Олександру Володимировичу земельну ділянку площею 
О,1412га ДЛJI обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 
використання, по вул.Кутузова,2-4 вартістю 280 381,00 гривень; 

Надати дозвіл Насіковському Олександру Володимировичу на 

розстрочення ВШlЛати суми за земельну ділянку терміном до 26.09.2008 року 
щомісячно пропорційно з урахуванням індексу інфляції. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт" земельну ділянку 
площею 0,1508 га ДЛJI будівництва та обслуговування бази по виробництву харчових 
продуктів - землі промисловості, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
фабрики по виробництву харчових продуктів торгівельної марки ,,галина Бланка" 

вартістю 154 645,40 гривень. 

2.Юридичним та фізичним особам , зазначеним в п.l. даного рішеННJI, в 
термін до 26.07.2008 року укласти угоди про продаж земельних дшянок. 

3. Попередити юридичних та фізичних .. осіб, що У випадку порушення 
термінів по сплаті суми, за коЖНИЙ ~острочении день буде .. сплачув~тись пе~ в 
розмірі подвійної облікової ставки Нац10Нального банку УКРаІНИ, що Д1є на пеР10Д, 
за який сплачуєrься пеня і міська рада ставитиме питання про припинення права 

власності на земJПO. 

4 Д учити міському голові Антоненку в.о. бути представником . ор . . .. 
Бровар ... .. ади при VТlпаденні в нотаР1альному порядку, ДОГОВОР1В кушвт-

CLK01NDCLKOlP J6-- , 

ПродаЖу земельних ділянок. 



5. Земельному відцілу місько·· ~ .... 
коштів від продажу земельних дinяно~.Ради ЗДІИСlПOвати контроль за надходженням 

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

6.1. Приватному підприємцю Х " Р б .. ачум яну у ену Бениковичу земельну 
дiJIJlНI<Y ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0811 га для будівництва та обслуговуванНJI 
ресторанно-готельного комплексу по вул. Київській,255-а; 

. 6.2 .. Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" земельну 
дiJIJIНКY ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2217 га для обслуговуванНJI комплексу по вул. 
Металурпв,4; 

. 6.3. Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Topr" земельну ділянку 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1470 га для обслуговуванНJI нежитлової будівлі по 
вул.Шевченка,27; 

. 6.4. Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Topr" земельну ділянку 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0180 га для обслуговуванНJI нежитлової будівлі по 

вул.Осипова,43 ; 

6.5. Приватному підприємцю Корж Валентині Анатоліівні земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0275 га для обслуговуванНJI магазину -павільйону по 
вул.Белінського,1 ; 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Автоцентр ПАНАВТО" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000 га для обслуговуванНJI майнового 

комплексу по вул.Металургів,51; 

6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "БМБ КОМІІАунд" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0352 га для обслуговуванНJI 
нежитлової будівлі по пров. Тупому, 7; 

6.8. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,БМБ КОМІІАУНД" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,2175 га для обслуговування нежитлової 
будівлі по пров.Тупому,6; 

6.9. Приватному підприємцю sлику Валерію Вікторовичу земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0608 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вул.Димитрова,18; 

6.10. Приватному підприємству "Борис" земельну діJDIНКУ орієнтовною 
ПЛощею 0,0390 га для обслуговування приміщеННJI для скл8ДaнНJI дерев"яних 
заготівок по бульв.Незалежності ПРОМВУЗОЛ; 

6.11. Товариству з обмеженою відповід8JIЬні~ "Пантера ЛТ!!' ~J>іЄНТО~НОЮ 
площею 0,06 га для обслуговУВання нежитЛОВОГО ПРИМlщенНJI по Об ІЗНІИ ДОРОЗІ,26. 

7. ЮрИДИЧНИМ та фізИЧНИМ особам, зазначеним в п.6 д~oгo рішеННJI, 
ОТрИМати висновок ГОЛОВНОГО архітектора м.Бровари про МОЖЛИВІСТЬ продажу 



земельної ДЇJUIНI(И У вла~Ність та виконати-експертну оцінку земельної дimmки що 
пїДJIJIГає продажу, в теРМІН до 26.08.2008 року. ' 

8.по~ередити юридичних та фізичних осіб, зазначених в п.6 даного рішення, 
про МОЖЛИВІСТЬ ут~чненlUI площ земельних ділянок, що підлягають продажу, після 
ОТРИМанlUl ВИСНОВКІВ головного архітектора м.Бровари. 

9. Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
державної власності спільному підприємству товариству з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНС-ГРуп" орієнтовною площею 2,8271 га для 
обслуговування виробничих приміщень по бульв.Незалежнотсі,18 до 26.08.2008 
року. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1. Від 29.05.2008 року N2745-З7-05 "Про продаж земельних дimmок ... ", 

відносно виробничо-комерційної фірми "Бджілка" в п.l.2 слово " ... приміщення ... " 
. б·" з8М1НИТИ СЛОВОМ "... УДІВЛЯ... ; 

10.2. Від 29.05.2008 року N2745-З7-05 ,,про продаж земельних ділянок ... ", 
відносно акціонерного товариства закритого типу "Євровікнобуд" , доповнити 

абзацом: 

"Надати дозвіл акціонерному товариству закритого типу "Євровікнобуд" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі З 692 160,00 гривень 
терміном до 26.11.2008 року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу 
інфляції." 

11. Матеріали щодо продажу земельних дimmок, заяви та клопотання 
підприємств та громадян, а також інша технічна документація знаходиться в 
земельному відділі. 

Виконуюча обов' JlЗКИ начальника 

земельного відділу - заСТУПНІП< 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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