
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

1,1 

РозгJIJlНYВІПИ подання земельного відділу від 13.08.2008 N! 1104 щодо 
продажу земельної ділянки, надання дозволу на продаж земельних дiJIJIНOK, 
враховуючи відповідність розміщеННJI 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 самоврядув8ННJI 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 власносn приватному 
підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу земельну ділянку площею 0,0811 га 
дди будіВ8J.DЦтва та обслуговування ресторанно-готельного комплексу - зеNUd 
комерційного використaннJl, по вул.КиївськіЙ,255-а вартістю 154 698,00 гривень, 
ва якій розташований об"єкт нерухомого майнІ, що JIВЛJIєrьСJl власністю 
приватного підприЄМЦJI Хачум"па Рубена Бениковича. 

2.Приватвому підприємцю Хачум"пу Рубену Бениковичу в термін до 
28.09.2008 року укласти угоду про продаж земельної ділянки. 

3. Попередити приватного підприємци Хачум"па Рубена Бениковича, 
що у випадку порушеННJI 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 спл~чуєrьСJl пеня і міська рада 
ставитиме питання про припииеННJI права власноСТІ на землю. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
вадходжеВНJIМ коштів від продажу земельної ділянки. 
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б. Надати дозвіл на продаж у власність 
державної власності: 

земельних дiтmOK 

б.l.~овариству .з обмеженою відповідальністю ,,Автоцентр ,ДАНАВТО" 
земельну д1JUIНКY ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2500 ra, ДЛJI будівництва та 

обcлyroвувaннJI складського комплексу по вул. Металургів в районі розміщеННJI 
авто гаражного кооперативу "Автомобіліст"; 

. 6.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Давар" земельну дimппcy 
OPIЄНТ~BH~~ площею 0,6723 га ДЛJI обслуговуваННJI нежитлового приміщеННJI по 
вул. ШСОВlи,4; 

. 6.З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Давар" земельну дimппcy 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0829 га ДJIJI обслуговуванНJJ нежитлового приміщеННJI по 
вул. Шсовіі,4; 

6.4.Дочірньому підприємству ,,Апрітек" земельну дimппcy орієнтовною 
площею 0,2440 га ДJIJI обслуговувaнНJJ комплексу по вул.Димитрова,30; 

6.5.Товариству з обмеженою відповідальніс'ПО "Омега-Іивест" 
орієнтовною площею 3,Ога ДJIJI обслуговуванНJJ комплексу по Об'їзній дорозі,8; 

6.6.Товариству з обмеженою відповідальніспо ,,мвТAJПIPЕСМАШ" 
орієнтовною площею 0,5742 га ДJIJI обсnyговувaнНJJ комплексу по 
вул. Димитрова,119. 

. 7.Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельних 
ділянок державної власності до 28.10.2008 року: 

7.1. Закритому акціонерному товариству ,,меркурій - Topr" земельну 
дiлJJнкy орієнтовною площею 0,1470 га ДЛJI обcnyгoвувaиНJJ нежитлової будівлі 
по вул.Шевчеика,27; 

7.2. Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Topr" земельну 
дiлJJнкy орієнтовною площею 0,0180 га ДЛJI обслуговувaиНJJ нежитлової будівлі 

по вул.Осипова,4З; 
7.З.Спільному підприємству У формі товариства з обмеженою 

відповідальніспо "Транс-Груп" земельну дimппcy орієнтовною площею 
2,8271 га ДЛJI обслуговуваиия виробничих приміщень по бульв.Незалежності,18. 

8.Відмовити у наданні дозволу на продаж у власність із земель державної 
власності приватному підприємцю Кулику Ввз,tерію Вікторовичу з_ем~~ 
ділянку орієнтовною площею 0,0608 га Д1Ul обслуговування неЖИТЛОВО1 БУД1ВJI1 
по вул. Димитрова,18, в зв'JlЗКУ з невідповідніс'ПО функціонального призначенни 
об'єкта містобудувaнНJJ. 

9. Юридичним особам, зазначеним в п.6 Д8И?го ріmеВИJI, отрима~ 
. висновок головного архітектора м.Бровари про MO~1CТЬ прод~. земельНО1 
дiтmки у власність та виконати експертну грошову оцІНку земеЛЬНОl Д1JIJIНКИ, що 

IIЇдJIJIraє продажу, в термін до 28.10.2008 року. 

10.Попередити юридичних та фізичних осіб, з~начених в П:6 даного 
РЇШеННJI про можливість уточнеНВJI площ земельних Д1JUlНOK, що II1ДJIJIгaЮть 
npод~, піCJIJI отримаиия висновків головного архітектора м.Бровари. 



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

виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 28 с~е.пня 2008 року 
Н!! tPЗ~ -Jg - Оо?' 

рішення покласти на 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. u.. . ... 

ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 З питань 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управлiннJI 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
зем~вих в1ДИОСИН, архітектури, 
БУДІВНИЦТва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

с 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнаТЮК 

С.В.ПідnYб~ 



Виконуючому обов' JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас РОЗГЛJIRyrи на черговому 
засіданні сесії міської ради питання про продаж земельної дimппcи, надання 
дозволу на продаж земельних дїЛJlнОК: 

1. Продати у власність із земель державної власності приватному 
підприємцю Хачум"my Рубену Бениковичу земельну дітппсу площею 0,0811 га 
ДJIJI будівництва та обслуговування ресторанно-готельного комплексу - землі 
комерційного використання, по вул. Київській,255-а вартіс'ПО 154 698,00 гривень. 

2.Приватному підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу в термін до 
28.09.2008 року укласти угоди про продаж земельної дimппcи . 

. 3. Попередити приватного підприємци Хачум"еа Рубена Бевиковича, 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 сплаЧУЄТЬСJl пеня і міська рада ставитиме 
питання про припинення права власності на землю. 

4. Доручити виконуючому обов"изки міського голови Сапожку І.В. буш 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порJIДКy, 
договору купівлі-продажу земельної дimппcи. 

5. Земельному відділу міської ради здійсшовати контроль за 
надходженням коштів від продажу земельної дimmки. 

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

6.1.Приватному підприємцю Кулик Валерію Вікторовичу земельну 
дiзumкy орієнтовною площею 0,0608 га ДJDI обслуговування нежитлової будівлі 
по вул. Димитрова,18; 

6.2.Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО ,,Автоцентр ,,llAНAВTO" 
земельну дimппcy орієнтовною площею 0,2500 ra, ДJIJI будівництва та 
обслуговування складського КОМІШексу по вул. Металургів в районі розміщеВНJI 
авто гаражного кооперативу ,,Автомобіліст"; 

6.3.Товариству з обмеженою відповід~ніс'ПО ,Давар" земельну ДЇЛJIику 
орієнтовною площею 0,6723 га ДJIJI обслуговування нежитлового приміщеИИJI по 

вул. Шсовій,4; Г- r:ty. L';U~~_.o ~::"o::~ IJ ~.f1 ,"'-
t:'"~_,., r:h-' 'І. rf-:; :J 'Т 
L;J_~".:~.,\r~.~ .\. __ _ 

І .. 1Jг.... fJ.1. of р. 
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. 6.4.!овариству з обмеженою відповідальніс'ПО "Давар" земельну 
дiJUIВ!<Y ОРІЄНТОВНОЮ. пл.~щею 0,0829 га ДJUI обслуговув8НЮІ нежитлового 
прИМ1щеННJI ПО ВУЛ. ШСОВlи,4; 

б.S.Дочірньому підприємству "Апрітек" земельну ділянку орієнтовною 
площею 0,2440 га для обслуговування комплексу по вул.Димитрова,ЗО. 

7.Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельних ділянок 
державної власності до 28.10.2008 року: 

7.1. Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Topr" земельну 
ділянку орієнтовною площею 0,1470 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул.Шевченка,27; 

7.2. Закритому акціонерному товариству "Меркурій - Торг" земельну 
дiлJIнкy орієнтовною площею 0,0180 га ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі 
по вул.Осипова,4З; 

7.З.Спільному підприємству У формі товариства з обмеженою 
ВідповідальшС'ПО "Транс-Груп" земельну дinmкy орієнтовною площею 2,8271 га 
ДJIJI обслуговування виробничих приміщень по бульв.Незалежностї,18. 

8. Юридичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення, отримати 
ВИСНОВОК головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної 
дітппси у власність та виконати експертну оцінку земельноі дiшmки, що пiдmlraє 
продажу, в термін до 28.10.2008 року. 

9.Попередити юридичних та фізичних осіб, зазначених в п.6 даного 
рішеННJI, про можливість уточнеНВJI площ земельних ділянок, що підлягають 
продажу, після отримання висновків головного архітектора м.Бровари. 

10. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та ЮІОПотавия 
підприємств та громадян, а також інша технічна документація знаходиться в 
земельному відділі. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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