
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про продаж земельних ділянок, проведення І 
експертних грошових оцінок земельних ділянок 

та внесення зміни до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.11.2008 N!! 1232 щодо 
продажу земельних ділянок, проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок та внесення 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 України, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" від 15.10.2008 року 
Н2 S09-VI та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 
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3. Попередити ~ридичних осіб, що у випадку порушення термінів по 
сПJIаті с~и, ~a ко~нии простр?чений день буде сплачуватись пеня в розмі і 
ПоnвіЙНОI оБЛIКОВОI ставки НаЦІОНального банку У кра·І·НИ що . . р 
~ . . , ДІЄ на пеРІОД, за 

JlJ(lfЙ спл~чується пеня І МІська рада ставитиме питання про припинення права 
власНОСТІ на зеМЛJО. 

4. Доручити виконуюч~~у. ОБО~"язки міського голови Сапожку І.В 
бynf представником ~po~apCЬKOI МІСЬКОІ ради при укладенні, в нотаріальному 
порЯДКУ, договору КУПІВЛІ-продажу земельних ділянок. 

s. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
надходженНJIМ коштів від продажу земельних ділянок. 

6. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площеJО 
0,3191 га для обслуговування комплексу по вул. Богунській,26-а для 
подальшого продажу земельної ділянки приватному підприємцю Мельнику 
Сергію Васильовичу та приватному підприємцю Сапожнікову Дмитру 
Олександровичу шляхом викупу. 

Попередити приватного підприємця Мельника Сергія Васильовича та 
приватного підприємця Сапожнікова Дмитра Олександровича про надання 

необхідних документів для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
дiJUппcи. 

7.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3518 га 
ДJIJI обслуговування газонаповнювального пункту по вул. Ялинковій,75 для 
Подальшого продажу земельної ділянки відкритому акціонерному товариству по 
газОПостачанню та газифікації "Київоблгаз" шляхом викупу. 

Попередити відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 

газифікації "Київоблгаз" про надання необхідних документів для виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.Провести експертну грошову оцінку земе~ьної ділянки площею 0~0735 га 
ДІІИ обслуговування об"єкту незавершеного БУДІвництва ~o вул. ГaгapIHa,28-~ 
ДІІИ Подальшого продажу земельної ділянки приватному П1Дприємству "Феско 
1UJuJxOM викупу 

П . Феско" про надання необхідних 
опередити приватне підприємство " .. .. . 

ДОКУМентів для виготовлення експертної грошовоі ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 

9 n шову оцінку земельної ділянки площею 5,1516 га · ровести експертну гро . Об" .. 
ДnJI обслуговування об"єкту незавершеног~ .БУДІвництва по вулб 1зна 
A~pora,68 ДЛЯ подальшого продажу земелЬН01 ДІЛянки товариству з о меженою 

ВІДПОВідальністю "Компанія ММК" шляхом B~КY~.. ." n бмежеНОJО ВІДПОВ1далЬН1С'ПО "КомпаНІЯ мм!( 
Про опередити тов~риство з о тів nnа виготовлення експертної грошової 

. надання неоБХІДНИХ докумен ,...-... 
OЦi'lnh. З •• • 

.""'1 емелЬНОl ДlЛJlНКИ. 

в оцінку земельної ділянки площею 
О 097110.Провести експертну грошо ~'ЄКТY незавершеного будівництва по 
в;n Г га. для обслуговування : одажу земельної ділянки приватному 
під~ агаРlНа,22-б для подальшоГО в~лодимировичу шляхом викупу. 

риємцю Дворському ОлександрУ 



Попередити приватного підприємця Дворського Олександра 
володимировича про . надання необхідних документів для ВИГОтовлення 
експертнО1 rpОШОВОІ ОЦІНКИ земельної ділянки. 

II.ПроДовжити термін дії дозволів на продаж у власність земельних 
діЛЯНОК державної власності до 20.12.2008 року: 

11.1. Приватному підприємцю Мельник Ірині Борисівні оріЄНТОВНОIО 
площею 0,1500га для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі по 
вул.Шевченка в районі розміщення санітарно-епідеміологічної станції; 

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

11.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "БМБ КОМПА УНД" 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,2175 га для обслуговування 
нежитлової будівлі по пров.Тупому,6. 

12. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року 
Nи899-47-05 "Про продаж земельних ділянок ... ", п.l.2. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Нікра" доповнити абзацом: 

"Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Нікра" на 
розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 402 933,00 гривень 
терміном до 20.05.2009 року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу 
інфJUIції. " 

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

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 20 листопада 2008 року 
НІ! .?J,g-i/p-{):!) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. v.. . ... 

ПОСТ1ИНОl КОМІСll 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 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
« c;z I.Г.Лавер 

містобудування та архітектури - /Jv 
головний архітектор міста f,/ Л.Є.Рибакова 

1/1. ~ ~~Jfct..,.., ИlI/ 
.r;- ~ v,.di,,$t ~~V.I''''''L_~~;;;:~ 

~~", ~tUЧ ~~trM~ 
Начальник фінансоВого управлїВНJI - ~.М.ЗелеисьР 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій 
зем~ьних Відносин, аРхітектури ' 
БУДІВНИЦТва та інвестицій ' 

Н.І.ГнаТІОІ( 

и с.в.rnдцyБJIJII 



11 o~ Виконуючому обов'язки міського 
О',, голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

/J (J-З 2-

/"8 06· ,ff·J,DD8 
ПОДАННЯ 

, Зе~ельн~й ~iддi~. міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІданНІ сеС11 МІСЬКОІ ради питанНJI щодо продажу земельних ділянок . ' 
проведення експертних грошових ОЦІНОК земельних ділянок та внесення зміни до 

рішення Броварської міської ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельні ділянки: 

1.1 Дочірньому підприємству "Апрітек" земельну ділянку орієнтовною 
Шlощею 0,2008 га для обслуговування комплексу - землі комерційного 
використання, по вул.Димитрова,ЗО вартістю З24 097,00 гривень; 

1.2.Спільному підприємству у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю "Транс-Груп" земельну ділянку площею 2,57З9 га для 
обcnyrовувания виробничих приміщень - землі транспорту, по 
буnьв.Незалежності,18 вартістю З З79 5ЗО,70 гривень. 

Надати дозвіл спільному підприємству У формі товариства з обмеженою 
в!Jutовідальністю "Транс-Груп" на розстрочення виплати суми за земельну 
~1JIJПncy терміном до 20.05.2010 року щомісячно, пропорційно, з урахуванням 
Індексу інфляції; 

I.З. Товариству з обмеженою відповідальністю "AвT~цeHТP ,ДАНАВТО" 
зем~ну ділянку площею О,зооо га для обслуговування маино~оro компле~су -
зеМЛІ комерційного використання, по вул.МеталурГІв,51 вартіСТЮ 
532950,00 гривень. 

2. Юридичним особам, зазначеним в п.1 даного в термін до 20.12.2008 
року YkЛасти угоду про продаж земельних ділянок. 

З П их осіб що У випадку порушенНJI термінів по . опередити юридичн , . . 
CIIJJaTi суми, за кожний прострочений день буде спл~чуватись. пеня\ в ~ОЗМlРI 
ПОДвійної облікової ставки Національного банку УкраІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за 
JlIQsй CIlJIavv ., рада ставитиме питання про припинення права 
вn ' ·01 ється пеня 1 МІська 
аСИості на землю. 

4 бов"язки міського голови Сапожку І.В 
БY'nl пр . Доручити виконуючо~ ~ ької ради при укладенні, в нотаріальному 
по едставником БроваРСЬКОI МІС . 

РJlДІСу, договору купівлі-продажу земельних ДІЛЯНОК. 
5. Земельному відділу міської Р~И здійснювати контроль за 

IІl!.Цхоn- • • НИХдlЛЯН01' .. - r foYI\енням КОШТІВ ВІД пРодажу земель lil",~ ..... :J ~:i І 1I .. .j.l~ 
іг.('." - .... - ·'1 'І; /, 6'Jl9. 
v,l\':.~ .. 1:-,H • -~i·-

,,@. .. J:f.- .. t9~_r~ 



6. Провести експертну грошову -оцінку ... 
б земельнО1 ДІЛЯНКИ площею 

О 1191 га для о слуговування комплексу по вул БОГУНСЬКІ'и" 26 а 
rI •• • ., - для подальшого 
продажу земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ. приватному підприємцю Мельнику Сергію 
ВаСJШЬОВИЧУ та приватному ПІДПРИЄМцю Сапожнікову Дмитру Олександровичу 
UJJUIXОМ викупу. 

Попере~ити приватного ~ідприємЦJI Мельника Сергія Васильовича та 
nplIBa~oгo ПІДПРИЄ~ЦJI СаПОЖН1кова Дмитра Олександровича про надання 
неоБХІДНИХ докумеНТІВ ДЛЯ виготовлення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

7.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3518 га 
ДJIJI обслуговування газонаповнювального пункту по вул. Ялинковій,75 для 
подальшого продажу земельної ділянки відкритому акціонерному товариству по 
raзопостачанню та газифікації "Київоблгаз" шляхом викупу. 

Попередити відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
raзифікації "Київоблгаз" про надання необхідних документів для виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

8.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0770 га 
ДIIJI обслуговування об"єкту незавершеного будівництва по вул. Гагаріна,28-в для 
подальшого продажу земельної ділянки приватному підприємству "Феско" 

IWIJ1XOM викупу . 
. Попередити приватне підприємство "Феско" про надання необхідних 

Документів для виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

9.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 5,1516 га 
ДIJJI обcnyrовування об"єкту незавершеного будівництва по вул. Об"їзна дорога,68 
~ подальшого продажу земельної ділянки товариству з обмеженою 
ВІДповідальністю Компанія МlVfi{" шляхом викупу. 

Попередити"товариство з обмеженою відповідальністю "Комп~нія ММК'.: 
про надання необхідних документів для виготовлення експеРТНОІ ГРОШОВОІ 

оціllКИ земельної ділянки. 

ІО.Продовжити термін дії дозволів на продаж У власність земельних ділянок 
державної власності до 20.12.2008 року: .... 

10 1 n . ємцю Мельник ІРИНІ БОРИСІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ '. риватному ПІДПРИ оо б . . по 
площею 0,1 500га для будівництва та обслуг~вув.ання. не~тлов?~ УДІВЛІ 
ВУЛ 1ІІевчен оо' М1'щення cahitapho-еПlДеМIОЛОГIЧНОI станЦll, , ка в раиОНІ роз . . БМБ КОМПАУНД" 

1 О 2 Т обмежеНОIО віДПОВІДалЬНІСТЮ " 
3 " овариству з О 0352 га для обслуговування 
еМельну ділянку оріЄНТОВНОIО площею , 
lІехсиТJIОВОї будівлі по ПРОВ. Тупому, 7; . . . тю БМБ КОМПАУНД" 

1 О 3 б НОІО ВІДПОВІДалЬНІС " 
зеМе ' •• Товарис:rву з о меже О 2175 га для обслуговування нежитлової 
Б~ . ль~ ДIJIJIНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею , 
ЦIВnI По пров.Тупому,6. 

ської міської ради від 1 б,1 0.2008 року 
1f!89911, Внести зміни до рішення Бро~ар " п.l.2, відносно товариства з 

-47-05 n о о аж земельнИХ Д1ЛJlнок ... , 
ОБl\tе>кеu ': Р !1р Д , Нікра" ДОПОВНИТИ абзацом: 

цою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ " 



,,надати дозвіл товариству з Об~еженою відповідальністю ,,шкра" 
розстрочення виплати суми за земельну ДІЛянку в розмірі 402933,00 гривень 

:рМіИОМ до 20.05.2009 року щомісячно пропорційно з урахуванням індексу 
... " 

іиФЛJlЦll. 

12. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств ;а .~омадян, а також інша технічна документація знаходиться в 

зе~tельноМУ ВІДДІЛІ. 

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