
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, ~адання ДозвOЛf 
на продаж земельних ДІЛянок 

'Ї 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.10.2008 Н!! 1181 щодо 
продажу земельної ділянки, надання дозволу на продаж земельних ділянок, 
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: 

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 ~аці~Нального банку України, що діє на 
період, за який сплачується пеня І МІська рада ставитиме питання про 

припинення права власності на землю. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голов~ Сапожку І.В бути 
представником Броварської міської ради .. при укладеННІ, в нотаріальному 
порядку, договору купівлі-продажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 

., ... '" 
5. Земельному ВІДДІЛУ МІСЬКОІ .. р.ади ЗДІиснювати контроль за 

надходженням коштів від продажу земелЬНОІ ДІЛЯНКИ. 

: • • -: ;. : .. : 1 
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6. Надати дозвіл на прод 2 • 
державної власності: аж у влаСНІСТЬ земельних ділянок 

6.1.Приватному виробничо-к ... . 
земельну ділянку орієнтовною омеРЦIИНОМУ ПІДПРИЄМСТУ "Телмонт-СІО" 

ПЛощею О 3 га ДJIJI б . б об"єкту незавершеного бу . , УДІвництва та ослуговування 
ДІВНИцтва по вул. Кутузова 6· 

. 6.2.. Приватному підприємцю Дамер Аллі' 'Володимирівні земельну 
ДlЛЯНКУоОБРIЄНТОВН?~7П8лощею 0,0572 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул. ОЛОНСЬКІИ, ; 

6.3. . Приватно~у підприємцю Карпенку Олександру Михайловичу 
земельну ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0470 га для будівництва та 
бслуговування об" о єкту незавершеного будівництва по 
вул.Черняховського,ll-д; 

. 6.4. Відкритому акціонерному товариству "Софія" земельну ділянку 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 2,6504 га для обслуговування майнового комплексу по 
бульв. Незалежності, 16. 

7.Продовжити термін дії дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
державної власності товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" 
орієнтовною площею 3,ога для обслуговування комплексу по Об'їзній дорозі,8 
до 16.12.2008 року. 

8. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.6 даного рішення, 
отримати висновок головного архітектора м.Бровари про можливість продажу 
земельної ділянки у власність та виконати експертну грошову оцінку земельної 
ділянки, що підлягає продажу, в термін до 16.12.2008 року. 

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

10. Відмовити у надані дозволу на викуп земельної ділянки Хом"яку 
Володимиру Васильовичу орієнтовною площею ~,0024 ~~ для Обслуг~вув~ння 
стоматологічного кабінету по бульв. НезалеЖНОСТІ,9, в зв язку з неДОЦІЛЬНІСТЮ ... . .. 
викупу на приБУДИНКОВІИ терИТОРll. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від 16 жовтня 2008 року 
Н!! 19.9-~r-l/.? 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Л.М.Гудименко 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 

Начальник юридичного відділу І.Г.Лавер 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 

Начальник фінансового УПРВВЛЇIIНJI ~м.зеленсЬЮІ 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

І . 
І і 

Голова постійНої комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДНОСин, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

t Л.М.Шило 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ місько·· . . ...... І ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІданНІ сеСl1 МІСЬКОІ ради питання про продаж земельної ділянки, HaдaHНJJ 
дозволу на продаж земельних ділянок: 

1. П~одат~ у R?асність із земель державної власності товариству з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "МЕТАЛПРЕСМАШ" площею 0,4333 га ДЛJI 
обслуговування комплексу - землі комерційного використанНJJ, по 
вул.Димитрова, 119 вартістю 717 891,00 гривень. 

2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,мЕТAJПIPЕСМАШ" в термін 
до 16.11.2008 року укласти угоду про продаж земельної ділянки. 

з. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю 
,,мвТAJПIPЕСМАШ", щО у випадку порушенНJI термінів по сплаті суми, за кожний 
прострочений день буде сплачуватись пеНJI 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 виконуючому обов"язки міського голови Сanожку 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 надходжеННJJМ 
коштів від продажу земельної ділянки. 

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

б.І.Приватному виробничо-комерційному Пі~ИЄМСту "Телмонт-СІО" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,3 га для БУДІВництва та обслуговування 
об"єкту незавершеного будівництва по вул. Кутузова,б; 

б 2 П підприємцю Дамер Аллі Володимирівні земельну 

Д• • •• риваТНОМУщею О 0572 га для обслуговування нежитлової будівлі 
lЛЯНКу ОРІЄНТОВНОЮ пло , 

ПО Об .... 78· вул. олонсьюи, , В вчу земельну ділянку орієнтовною 
б З Хом"яку Володимиру асилЬОВ . . 
. . обслугоВУВання стоматолопчного каБІНету по 

ПЛОщею 0,0024 га для 

бульв. Незалежності,9; 



~ 

6.4.!1риватн~му підприємцю Карпенку Олександру Михайловичу 
земельНУ ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ ПЛощею 0,0470 га для будівництва та обслуговування 
об"єкту незавершеного будівництва по вул.Черняховського,ll-д. 

7 .~родовжи~и термін дії дозволу на продаж у власність земельної ділянки 
державНОІ влаСНОСТІ товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" 
орієнтовною площею 3,Ога для обслуговування комплексу по Об'їзній дорозі,8 до 
16.12.2008 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 грошову оцінку земельної ділянки, що підлягає 
продажу, в термін до 16.12.2008 року. 

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

10. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
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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