
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, Haд8ННJI дозв~ 
на продаж земельних ділянок 

Розглmyвши п~дання земельного відцілу від 03.09.2008 N!! 1125 щодо 
продажу зе~ельних .дlЛЯНОК, Haд8ННJI дозволу на продаж земельних ділянок та 

внес~ння ЗМІНИ, дО РІшення Броварської міської ради, враховуючи відповідність 
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 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. Приватному підприємству ,,Борис" земельну дiтmкy площею 

0,0332 га для обслуговування приміщеННJI ДJDI складання дерев"JIНИX заготівок
землі промисловості, по бульв.Незалежності Промвузол вартістю 
52 751,00 гривень; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Пантера ЛТд" площею 
0,0453 га для обслуговування нежитлОВОГО приміщення - землі комерційного 
використання, по Об"їзній дорозі,26 вартістю 88 625,00 гривень; 

1.3. Відкритому акціонерному товариству ,,Райффайзен Банк Аваль" 
площею О 2500 га для обслуговування вбудованого приміщеННJI та будівництва 
прибудов~ обчисJПOВальногО центру банка - землі комерційного використaннJl, 
по вул. Гагаріна,22 вартістю 950 000,00 гривень. 

2.ЮрИДИЧНИМ та фізИЧНИМ особам , зазначеним в п.l д~oгo рішеННJI, в 
термін до 18.10.2008 року укласти УГОДИ про продаж земельних Д1ЛJlНок. 

3. Попередити юрИДИЧИИХ та фізичних .. осіб, що у випадку порymеННJI 
термінів по сплаті суми, за ~ожний просtpочении день буде сnла~атись п~НJI в 
розмірі подвійної обліКОВОI ставки ~1~Нального банку УКРаіНИ, що ДІЄ ~a 
період, за який сплачуєтьСЯ пеня І МІська рада ставитиме ПИтaнНJI про 

припинення права власності на землю. о. 
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4. ДОРУЧИТИ ВИКОнуючому 2 б" . 
І.В бути представником Б ~ ов. язки МІСЬКОГО голови Сапожку 

. роваРСЬКОI МІСЬКОЇ рад . 
нотаРІальному порядку, договорів тrvn' • и при укладеННІ, в 

."J &&IВЛІ-ПРОДажу земельних ді.ляиок. 

5. Земельному відділу . .. . . МІСЬКОІ ради здійснюва'І'УЖ 
надходженНJIМ КОIПТ1В ВІД продажу земел' ,іоВ КОН'1'рОЛЬ за 

ЬНИХ ДІЛЯНОК. 

б. Надати дозвіл на продаж · . у влаСНІСТЬ земельних ді.ляиок державної 
власносп: 

. б.l .. Товариству з обмеженою відповідальністю И-Лаіт" земельну 
д1ЛJПlКY ОРІЄНТОВНОЮ площею О 6491 б ". .. ' га ДJIJI о слуговуванНJI об"ЄКТIВ нерухомого 
маниа по вул. Чкалова,3; 

. б.2.Гром8ДJIНИНУ HaгOpНJIK Олександру Анатолійовичу земельну ділянку 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0854 га ДJIJI обслуговування приміщеННJI гаражу по 
вул. Димитрова, 119; 

б.~.Товариству. з обмеж~ною відповідальністю науково-виробнича фірма 
,,паритет земельну Д1ЛJlнку ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0850 га ДJIJI обслуговуванНJI 
нежитлової будівлі по вул. Київській,23 1; 

б.4.Спільному українсько-французькому підприємству з іноземними 
інвестиціями "Основа-Солсиф" у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю земельну ділянку орієнтовною площею 1,0213 га ДJIJI 
обслуговування комплексу по вул. Будьонного,14-а. 

7. Відмовити у наданні дозволу на продаж у власність із земель державної 
власності закритому акціонерному товариству "Українська комерційно
виробнича фірма сільськогосподарських підприємств" земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,2845 га ДJIJI обслуговування комплексу по 
вул.Кутузова,125, в зв"язку з недоцільністю часткового продажу земельної 

ділянки. 

8. Відмовити у внесенні зміни до рішеННJI Броварської міської Ради від 
25.07.2008 Н!! 808-40-05 ,,про надання дозволу на продаж земельних ділянок" в 
п.1.2. рішеННJI, відносно закритого акціонерного товариства "Українська 
комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підприємств", слова 
" ... площею 3,48БО га ... " замінити словами " ... площею 0,0863 га ... ", в зв"язку 
З недоцільністю частковОГО продажу земельної ділянки. 

9. Юридичним особам, зазначеним в п.б дано;о рішеННJI, отримати 
висновок головного архітектора м.Бровари про MO~ICТЬ проД~. земельної 
ділянки у власність та виконати експертну грошову ОЦІНКУ земелЬНОІ Д1JDIИКИ, що 

підлягаЄ продажу, в термін до 18.11.2008 року. 

10.Попередити юрИДИЧНИХ та фізичних осіб, заз~ачеиих в П:б даного 
рimеНИJI, про можливість уточве~ площ зем~иих Д1ЛJlНОК, що П1ДJlJlГ8ЮТЬ 
продажу, після отримання висновКІВ головного аРХІтектора м.Бровари. 
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11. Контроль за Виконанням даного рішеНИJI 

місЬКОro голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов' изки міського 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 

від 18 вересня 2008 року 
N!! jJ{З -1/5' IJS' 

покласти на заступника 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

Начальник управління 
містобудування та архітектури-

u· • 
головнии арХ1тектор МІСта 

Начальник фінансового управління 

Начальиик загального відділу 

Голова постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

~ І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

~Lt.....i~~~~~ .• М.3еленська 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБИJIl( . 



Виконуючому обов'JlЗКИ міського 
О3 IJftt;олови - секретарю ради 

. Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ МІ·СЬКО" . . ...... І ради просить Вас розгmmyти на черговому 
заСІДаннІ сеСl1 МІСЬКОІ ради пи:rання про продаж земельних ділянок, наданни 

д~зво~ на продаж земельних Д1ЛJIнок та внесенни зміни до ріmенни Броварської 
МlСЬК01 ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності: 

1.1. Приватному Підприє~ству "Борис" земельну дimппcy площею 0,0332 га 
ДJIJI обслуговування ПРИМІщення для складaннJI дерев"яиих заготівок - землі 
промисловості, по бульв.Незалежності Промвузол вартістю 52751,00 гривень; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,пантера ЛТд" площею 0,0453 
га ДШІ обслуговування нежитлового приміщеlПUI - землі комерційного 
використання, по Об"їзній дорозі,26 вартістю 88 625,00 гривень; 

1.3. Відкритому акціонерному товариству ,,Райффайзен Банк Аваль" площею 
0,2500 га ДJDI обслуговування вбудованого приміщення та будівництва прибудови 
обчиCJПOВального центру банка - землі комерційного викориcтaвнJl, по вул. 
Гагаріна,22 вартістю б3б 050,00 гривень. 

2.Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, в термін 
до 18.10.2008 року укласти угоди про продаж земельних ділянок. 

3. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порymеlПUI термінів 
по СШІаті суми, за коЖНИЙ прострочений день буде СШІачуватись пеНJI в розмірі 
подвійної облікової ставки Національного банку Украіни, що діє на період, за пий 
сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про припинення права власності 
иазеМJПO. 

4. Доручити виконуючому обов"JlЗКИ міського г~лови С~ожку І.В бути 
представником Броварської міської p~ при укладеННІ, в нотарІальному поря.цку, 

договорів купівлі-продажу земельних дUIЯИОК. 

s. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
коштів від продажу земельНИХ ділянок. 

б. Надати дозвіл на продаж У власність земельних ділянок державної 

власності: 
б.l.Товариству з обмеженою відповід8JIЬніс~, "И:~айт" земельну дimппcy 

о . тnею О б491 га для обслуговування об ЩCNВ HePY*8мortТR~a по 
РІЄВТОВНОЮ ШІОUo\ , \ 5роеа~СІ~Юі!~ i"T~ 

вул. Чкалова,3; о. ~ 'IJII .t.u!_~---~.,... 
I»X~p.t.;t1ll1 Q,Qh 
~, (), ~, ? .. ~ - - .--
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6.1. Товариству зобмеж .. 

дїJIJIНICY орієнтовною площею О 64;~ОЮ ВІДПОВІдальністю ,,и-Лаіт" земельну 
майна по вул. Чхалова,3; , га ДЛJI обслуговуванНJI об"єктів HepyxoMoro 

І 6.2.3ахритому акціонерно 
фірма сільськоroсподарсь . му товари~;ву ,.,Українська комерційно-виробнича 
обслуговування комплек ких ПІДПРИЄМств ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2845 ra ДIIJI 

су по вул.Кутузова 125 . 
6.3. Приватному підприємцю Д , Ал'· . . . амер ЛІ ВОЛОДИМИРІВНІ земельну дiшmкy 

ООРбlЄНТОВНО~ 7ПЛ8 ощею 0,0572 ra ДJUI обслуговуванНJI нежитлової будівлі по вул. 
олонсьюи, ; 
. 6.4.ГромaдJlНИНУ HaгOpНJIK Олександру Анатолійовичу земельну дimппcy 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0854 ra ДJUI обслуговуваННJI приміщеННJI гаражу по вул. 
Димитрова, 119; 

6.5.Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
,,паритет" .. земе?ІЬ~ дiJUlНКY орієнтовною площею 0,0850 ra ДIIJI обслуговувВННJI 
неЖИТЛОВОI БУДІВЛІ по вул. Київській,231; 

6.6.Спільному українсько-французькому підприємству з іноземними 
інвестиціями "Основа-Солсиф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
земельну ділянку орієнтовною площею 1,0213 ra ДIIJI обcлyroвувВННJI комплексу 
по вул. Будьонного, 14-а. 

7. Внести зміни ДО рішеННJI Броварської міської ради від 25.07.2008 
N!! 808-40-05 "Про HaдaнНJI дозволу на продаж земельних дiлmок" в п.l.2. рimеИНJI, 
відносно закритого акціонерного товариства "Українська комерційно-виробнича 
фірма сільськогосподарських підприємств" слова " ... площею 3,4860 га. .• " замінити 
словами " ... площею 0,0863 га ... " та продовжити термін дії дозволу на продаж У 
власність земельної ділянки до 18.11.2008 року. 

8. Юридичним особам, зазначеним в п.6 даного рішеИИJI, отримати висновок 
головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної дimппcи У 
власність та виконати експертну грошову оцінку земельної дimппcи, що ПЇДJDIraє 
продажу, в термів ДО 18.11.2008 року. 

9.Попередити юридичних та фізичних О~іб, зазначе~ в п.6 даноro ріше~, 
про можливість уточвеНIDI площ земельних Д1JIJIИОк, щО II1ДJIJIГaIOТЬ продажу, ШCЛJI 

отримаиии висновків головноro архітектора м.Бровари. 

10. Матеріали щоДо продажу. земель~ дiлmок, зaJIВ~ та КJIОПОТaИНJI 
підприємств та rpOMaдJIН, а також Інша теХНІчна дoкyмeнтaцtJI знаходиться в 

земельному відділі. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відцілу - заступНИК 
начальника земельнОГО відділу Л.М.Гудимеико 
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