
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок -, 
та внесення зміни до рішення Броварської І 

міської ради 

. > 

Розглянувши п~дання земельного відділу від 17.12.2008 Н!! 1335 щодо 
продажу земельних Д~OK • T~ внесення зміни до рішення Броварської міської 
Ради, враховуючи ВІДПОВІДНІСТЬ розміщення об'єктів генеральному плану ~ 
забу~.ови м. Брова~и та керуючись СТ. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу 
Украши, п.12 ПереХІДНИХ положень Земельного кодексу України 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 земельні ділянки: 
1.1 Приватному підприємцю Карпенку Олександру Михайловичу 

земельну ділянку площею 0,0470 га для будівництва та обслуговування об"єкту 
незавершеного будівництва (мийка з кафетерієм) - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського,11-д вартістю 98803,00 гривень. 

Надати дозвіл приватному підприємцю Карпенку Олександру 
Михайловичу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
98803,00 гривень т.ерміном до 25.03.2009 року що . орційно З 

. . ф ... ~~ '1і ёt 
урахуванням Індексу ІН ЛЯЦll; .~ О Q С". 

1.2. Товариству з обмеженою відпові~альніс:t . ~ 
земельну ділянку площею 0,2451 га для БУДІВНИЦТ :_ б ув' 
незавершеного будівництва (складського компл ~ - ! 11 

використання, по вул.Металургів, вартістю 463 288,~ .. ь. о.О'Ь 
Надати дозвіл товариству з обмеженою В1ДП ttцJ.gЬHМ:~ ToцeH~ 

ПА u А ""'ТО" очення виплати суми за земель в РОЗМІРІ 
,,1.U'UU'\Jj на розстр .. w 

4БЗ 288 ОО 'ном ДО 25 03 2009 року ЩОМІСЯЧНО ПРОПОРЦІИНО З , гривень теРМІ . . .1 

уРахуванням індексу інфляції; ~ ~ ~ .~r. 03.10 ~2 '~S"o- IO-OS', ". 'і.l " 
1 3 П обничо-комеРЦ1ИНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "Телмонт-СІО 
" риватному вир . б б" · 

3еМе' О 3000 га для БУД1вництва та о слуговування о єкту 
льву ДІЛЯНКУ площею , )' . 

Незав • (виробничої бази -зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТ1, ПО 
ершеного БУДІвництва 

ВУЛ'КУТУЗова, 6, вартістю 417 420,00 гривень. 
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Надати 

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

5. Земельному відділу міської ради здіЙСНlовати контроль за 
надходженням коштів від продажу земельних ділянок. 

. б. ПРОДОВЖИТИ термін дії дозволів на продаж у власність земельних 
д1JIJIНoK державної власності: ." . 

б.І.Приватному підприємцю Дамер АлЛІ ВОЛОДИМИ~IВНI ~Рl~НТОВНОЮ 
площею 0,0572 га для обслуговування неЖИТЛОВОI БУДІВЛІ по 
вул. Оболонській,78 до 01.03.2009 року; 

б.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "~M~:a-IHBec:" 
орієнтовною площею 3,Ога для обслуговування комплексу по Об lЗН1И ДОРОЗІ,8 
до 03.03.2009 року. 



7.Внести зміни Д~ рішення Броварської міської ради від 20.11.2008 
~II 929-49-05 В п. I.З. вщносно товариства з обмеженою відповідальнісТlО 
",2 ПАНАВТО" " б "Автоцентр ". доповнити а зацом: 

Надати ДОЗВШ товариству 3 обмеженою відповідальнісТlO "Автоцентр 
IJAЙдвто" на розстроченНJI виплати суми за земельну діJUlНКУ в розмірі: 
Їso 000,00 гривень TepMiH~M до 20.01.2009 року ; 
382 950,00 ~ивень :epM1H~~" до 20.03.2009 року щомісячно пропорційно з 
урахуванням 1ндексу lНФЛЯЦll. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
tttіСЬJ(Оro голови Андрєєва в.о. 

~ , '\ ' " 

... б' . .".~' ", виконуючии О ов язки МІСЬКОі9 t • ~ {(\ J -, :.' ~. 

roпови - секретар ради \~~ ~ ,:,~ ~ " : ,І. і! 
~

" , , 

м.Бровари 
від 25 грудня 20Q.8 року 
N! glo--5.f:b)b 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник ynpaвniННJI 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

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

. .Гудименко 

В.О.Андрєєв 

1 ~ 

<:: d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

С.В.ПідцуБНЯJC 



+r /,1, Q/ 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської р . . ...... ади просить Вас розглянути на черговому 
заСІдаННІ се.Сll МІСЬ.КО1 ради питання щодо продажу земельних ділянок та 
внесення ЗМІНИ дО РІшення Броварської міської ради: 

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

1.1 Приватному підприємцю Карпенку Олександру Михайловичу земельну 
ділянку площею ~,0470 га ДЛЯ будівництва та обслуговування об"єкту 
незавершеного БУДІвництва (мийка з кафетерієм) - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського,11-д вартістю 98803,00 гривень. 

Надати дозвіл приватному підприємцю Карпенку Олександру 
Михайловичу на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
98803,00 гривень терміном до 25.12.2009 року щомісячно пропорційно з 
урахуванням індексу інфляції; 

1.2. Товариству з обмеженою відповіДaJIьнісТlО "Автоцентр ,,ІІАНАВТО" 
земельну ділянку площею 0,2451 га для будівництва та обслуговування об"єкту 
незавершеного будівництва (складського комплексу) -землі комерційного 
використання, по вул.Металургів, вартістю 463 288,00 гривень. 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр 
,ЛАНАВТО" на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в розмірі 
463288,00 гривень терміном до 25.12.2009 року щомісячно пропорційно з 
урахуванням індексу інфляції; 

1.3. Приватному виробничо-комерційному підприємству "Телмонт-СІО" 
земельну ділянку площею 0,3000 га для будівництва та о?слуговування o~"ЄКТY 
незавершеного будівництва (виробничої бази) -зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

ВУЛ.Кутузова, 6, вартістю 417 420,00 гривень. 
Надати дозвіл приватному виробничо-комерційноМ?' підприємст~~ 

"TenМOHT-CIO" на розстрочення виплати суми за земе~ну Д1ЛJlнку в ~~ЗМlРI 
417420,00 гривень терміном до 25.05.2009 року ЩОМІСЯЧНО ПрОПОрЦІИНО З 

уРlІХуванвим індексу інфляції; 
1 4 Т бмеженоЮ відповідальністю "Броварське управліННJI 

Механl.З ... ~, овариству з .0 ику площеІО 0,3747 га для обслуговування 
ацll земельну дшя . Л· 6 б . 

неXcиtnо .. б . . ЛІ· прОМИСЛОВОСТІ, ПО вул. ІСО ва, - ваРТІСТЮ 

5 
0/& ВОІ УДІВЛl - зем , 

55905 о' ' .... , о гривень· і ' ,." 3 , 6ptt. о ,О , ... !; ііІ' ~Ar 
u ... _ ••• ~J •• n • 1J'--hW,f,О~ 

BxiД"~~o~:I ,r'A~~ J 
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2 
1.5. Товариству з обмеженою ві . . 

iJlЯИІСУ площею 0,0829 га для обcnyrов ДПОВ1ДалЬН1стю "Давар" земельну 
Дромисловості, по вуЛ.ЛісовіЙ,4, вартістю ~;а8Н6НІЯl нежитлового приміщення -землі 
n ,ОО гривень; 

1.6.Товариству з обмеженою відпов' . 
площею 0,6660 га ДJUI Обсnyговува 1ДалЬНІСТЮ "Давар" земельну ділянку 
промисловості, по вул.ЛісовіЙ,4, вартістю ;";2 lн8еожоиотлового приміщення -землі 

, гривень. 

2. Юридичним особам, зазначеним в 1 
009 п. даного в термін до 

25.01.2 року укласти угоду про продаж земельних ділянок . 

. 3. Попередити ~ридичних о:,іб, ЩО У випадку порушення термінів по 
сnnа~~ с~и, ~a ко~и простр~чении день буде сплачуватись пеня в розмірі 
ПОДВІИВОІ оБЛIКОВОI ставки НацІОнального банку Укра'l'ни . . . . , що ДІЄ на пеРІОД, за 
IКltй сп~аЧУЄТЬСJI пеня І МІська рада ставитиме питання про припинення права 
8JJ8СИОСТІ на землю. 

4. Доручити ВИКО~:ОМУ .. ОБОВ"язки міського голови Сапожку І.В бути 
представник~м ~pOBapCЬKOI МІСЬКОІ ради при укладенні, в нотаріальному порядку, 
ДОfOВОРУ кymВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
И8ДХоджеННJIМ коштів від продажу земельних ділянок. 

6. Продовжити термін дії дозволів на продаж у власність земельних 
дiJuшОК державної власності: 

6.1.Приватному підприємцю Дамер Аллі Володимирівні орієнтовною 
площею 0,0572 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вул. Оболонськїй,78 до 01.03.2009 року; 

6.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" 
орієнтовною площею 3,Ога для обслуговування комплексу по Об'їзній дорозі,8 
до 03.03.2009 року. 

7.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 20.11.2008 
N! 929-49-05 в п. 1.3. відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
nAвтoцeнтp "ПАНАВТО"" доповнити абзацом: . . . 

,,Надати дозвіл товариству з обмеженою В1Дпов~далЬНIСТЮ ,~:oцeHТP 
,дАНАВТО" на розстрочення виплати суми за земельну дшявку в РОЗМІРІ: 
150000,00 гривень терміном до 25.01.2009 року; ., ... " 
382 950 ОО гр . 25 03 2009 року з урахуванням Індексу ІНфЛЯЦІІ. , ивень терМІНОМ до . . . 
ПрОва""", зем . проведення експертних грошових ОЦІНОК земельних 
• '-'-·"1 ельних Д1ЛJIНОК, ..' .. . 

AlJlau01( та внесення зміни до рішення БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради. 

. 8. Матеріали щодо продажу земельн~ ді.ляиок, заяв~ та клопотання 
nln""И&О.. 'нша теХНІчна дoкyмeHT8Ц1JI знаходиться в 
з;'!' wпСТВ та громадян, а також І 

-Иому відділі. 

8I1J(oJn,. ... 
3eAt ··llUча обов'язки начальника 

llaч eJJьиоro відділу - заступник 
IUIьИИRа земельного відділу 

Л.М.Гудименко 
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