
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про продаж земельної ділянки та 
внесення змін до рішення Броварської І 

міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.01.2009 Н!! 2 щодо 
продажу земельної ділянки та внесення змін 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 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 власності земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ,Даритет" 
земельну ділянку площею 0,0850 га для обслуговування нежитлової будівлі -
землі комерційного призначення, по вул.КиївськіЙ,231 вартістю 186 099,00 
гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
"Паритет" в термін до 10.02.2009 року укласти угоду про продаж земельної 
ділянки. 

З. Попередити товариство з обмежеНОlО віДПОВі~~ЬНіСТЮ H~YKOBO
виробнича фірма "Паритет", що У випадку порушення теРМІНІВ по. с.плаТІ ~~ми:. 

за кожний прострочений день буде сплачу~~тись пе~ в РОЗМІРІ ПОДВІИНО~ 
облікової ставки Національного банку УкраІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за якии 
сплачується пеня і міська рада ставитиме питання про припинення права 

власності на землю. 

4. Доручити виконуючому обов'язки міського голов~ Сапожку ~.B бути 

Б арської міської ради при укладеННІ, в нотаРІальному 
представником ров .. ілянки 
порядку, договору купівлі-продюку земеЛЬНОl Д . 

відділу міської ради здійснювати контроль за 
5. Земельному .. . 

. ВІ'д продажу земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ. 
надходженням коШТІВ 

. ішеннЯ Броварської місы�оїї ради: 
6. Вн~сти ЗМІНИ дО Р ОК Н!! 969-52-05 "Про продаж земельних ділянок ... " 
6.1. ~IД 25.12.2008 Р o~o підприєм~~UIШ'\.РОі~, слова 

в п. 1.7. ВІДНОСНО приватн ро .... 
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" ... ·в районі розміщення санітарно- епідеміологічної CTaHцiї ... ~', замінити 
словами " ... Ііо вул. Шевченка, 1 О-б ... " , відповідно до рішення виконавчого 
комітеТу Броварської міської ради від 23.01.2008 Н!! 43 "Про надання адрес, 
зміну адрес"; 

6.2. від 2~.12.2008 року Н!! 969-52-05 "Про продаж земельних ділянок ... " в 
п. 1.4. t відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Броварське 
управління механізаціі': доповнити абзацом: 

"Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Броварське 
управління механізаціі" на розстрочення виплати суми за земельну ділянку в 
розмірі: 

- 277953,00 гривень терміном до 13.02.2009 року; 
277952,00 гривень терміном до 13.05.2009 року) щомісячно} 

пропорційнор урахуванням індексу інфляції." 

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

І.В.Сапожко 



пОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 
земельНИХ відн'осин, аРХІтектурИ, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - заступНИК 
начальника земельноГО відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
• • • v 

юридичного вІДДШУ - головнии 

спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управління 

Начальник загального відділу 

голова постійно.. . ... 
розвитку та б І КОМІСІІ З Питань 
земельних в. лагоустрою територій 
б . ІДНосин· , 
УД!ВНИЦТВа та · ' аРХІтектури, 

ІНвестицій 

Л.м.гУЛJI.\R: 

В.О.Андраі 

~ А.В.Баба-А 

Л. Є.РJlбuC' 

.М. 

! 

і 
І 
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Виконуючому обов' язки міського 

oec~/, а' голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

. З.еме~~н~Й В~~іл міської ради просить Вас розглянути на черговому 
за~lдаННІ.сеСl1 МІСЬКОI ради питання щодо продажу земельної ділянки та внесення 
ЗМІН дО РІшення Броварської міської ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Паритет" 
земельну ділянку площею 0,0850 га для обслуговування нежитлової будівлі -
землі комерційного призначення, по вул.КиївськіЙ,231 вартістю 186 099,00 
гривень. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
"Паритет" в термін до 10.02.2009 року укласти угоду про продаж земельної 
ділянки. 

3. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича 
фірма "Паритет", що у випадку порушення термінів по сплаті суми, за кожний 
прострочений день буде сплачуватись пеня в розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку У країни, 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 Сапожку І.В бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному порядку, 
договору купівлі-продажу земельної ді~нки. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
коштів від продажу земельної діJIJlНКИ. 

6. Внести зміни до рішення Броварської міської ради: 
6.1. від 25.12.2008 року N2 969-52-05 "Про продаж зем~них ділянок ... " в п. 

1 7 
. атногО підприємця Мельник Ірини БОРИСІВНИ слова " ... в . . ВІДНОСНО прив . ... ..." . 

... . ня cahitapho-епідеМl0ЛОГІЧНОI станЦll... замІНИТИ словами " ... по 
раИОНl РОЗМlщен . . Б .. 

10 б " відповідно до РІшення виконавчого КОМІтету роваРСЬКОI 
вул Шевченка, - ... , . " 
.... . 23 01 2008 Ха 43 "Про надання адрес, ЗМІНУ адрес ; 

МІСЬКОІ ради ВІД .. -
. 5 12.2008 року N2 969-52-05. "Пр~ прод~ земельних ділянок ... " .в п. 

6.~. ВІД 2 . а з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Броварське управлІННЯ 
1.4. ВІДНОСНО товарисТВ 
механізаціі" доповнити абзацом: І' t 6роварtltкиА МВК 

ВхІдний О. -5' 
.. '.125.... 01 о . 
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"Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 

,,Броварське уп?~вЛіНня механізації" на розстрочення виплати суми за земельну 
ділЯНКУ в РОЗМІРІ: 

- 277953,00 гривень терміном до 13.02.2009 року; 

- 277952,00 гривень терміном до 13.05.2009 року щомісячно 
пропорціЙНО З урахуванням індексу інфляції." 

7. 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 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 

земельний відділ 
07400, М. БроваРІІ, вул. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від о{ () І. ()!) Н!! .f ------
НаН!! за г 

----:~':"'7'J::'Ifт7''' 

'і' 'р.1 Виконуючому обов 'язки 
еІ;ВА міського голови - секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

1. Про продаж земельної ділянки; 
2. Про затвердження договорів оренди землі, договорів КУПІВЛІ

продажу земельних ділянок та договорів про внесення змін до договорів . 
оренди зеМЛІ. 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відцілу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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