
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок та 
проведення експертних грошових 

оцінок земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.04.2009 року Н!! 885 щодо 
продажу земельних ділянок та проведення експертних грошових оцінок земельних 
ділянок, враховуючи відповідність розміщення об' єктів генеральному плану 
забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12,81,82, 127, 128,129 Земельного кодексу 
України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Biдcyrнicть 
нормативно-правової бази для реалізації положень Закону України "Про внесення 
змів до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництв)'» від 

16.09.2008 р. Н!! 509-VI щодо змін, внесених до ст.128 Земельного кодексу України, а 
також 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. Спільному Українсько-Французькому підприємству з іноземними 

інвестиціями «Основа-Солсиф» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
площею 0,8921 га, для обслуговування виробничої бази - землі промисловості, 
по вул.Будьонноro,14-а, вартістю 1449038,00 гривень. 

1.2. Громадянину республіки Перу Гамарра ~апуняй ~~рлос Альберто площею 
0,1270 га, для обслуговування комплексу - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул.Димитрова,16, вартістю 265 887,20. ГP~BeHЬ; . 
1.3. Виробничо-комерційній фІРМІ ~(БДЖІлка» площею 0'.03~0 га, ~ 

обслуговування об»єкту незавершеного БУДІвництва (магазину-павшьиону) - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.ВокзальніЙ,~~, варт~стю 6~ ОУЗ,ОО гривень. 

1 4 П му підприємцю БлажИЄВСЬК1И ІРИН1 ІванlВН1 площею 0,1 О 12 га, .. риватно .. , 
б частини металевого ангару - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

для О слуговуванНJI 

вул.БогунськіЙ,26, вартістю 153 874,60 гривень; 
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1.5. Приватному підприємцю Дворському Олександру Володимировичу 
площе"? ... 0,0971 га, для обслуговування об»єкту незавершеного будівництва - землі 
комеРЦIИНОro використа~ня, по вул.Гагаріна,22-б, вартістю 209 153,40 гривень; 

1.6. Приватном~ ПІДПриємцю Мельнику Сергію Васильовичу та приватному 
підприємцю СапОЖНІКОВУ Дмитру Олександровичу площею 0,3191 га, для 
обслуговування комплексу - землі промисловості, по вул.БогунськіЙ,26-а, вартістю 
451 047,85 гривень; 

1.7. Приватному підприємству «Феско» площею 0,0735 га, для 
обслуговування об»єкту незавершеного будівництва - землі комерційного 
використання, по вул.:агаріна,28-в, вартістю 159 127,50 гривень; 

1.8. ГромадяНЦІ Лазарєвій Валентині Павлівні площею 0,0035 га, для 
обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного використання, по 
вул.l<иївськіЙ,139, вартістю 8 922,20 гривень; 

1.9. Громадянину Поповичу Вадиму Сидоровичу площею 0,0049 га, для 
обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного використання, по 
вул.l<иївськіЙ,139, вартістю 12491,08 гривень; 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Камірус» площею 3,3590 га, 
для обслуговування об»єкту незавершеного будівництва (виробнича база) - землі 
промисловості, по бульв.Незалежності,28-б, вартістю 4 604 517,20 гривень. 

2. Юридичним та фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішення в термін 
до 16.05.2009 року укласти угоду про продаж земельних ділянок. 

3. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порушення тepмi~~ 
по сплаті суми, за кожний ПРОС1'рочений день буде .~пnачува:ись пе~ в РОЗМlР~ 
подвійної облікової ставки Національного банку УКРаІНИ, що ДІє на пеРІОД, за ~ 
СШІачується пеня і міська рада ставитиме питання про припинення права власносп 

наземшо. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського ~олови С~ожку І.В бути 
представником Броварської міської р~и при укладеННІ, в нотарІальному порядку, 

договорів купівлі-продажу земельних ДІЛЯнок. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати КОН1'рОЛЬ за надходженням 
коштів від продажу земельних ділянок. 

. земельної ділянки площею 0,3518 га для 
б.Провести експертну грошову ОЦІНКУ ПО В л. Ялинковій,75 для подальшого 

обслуговування газонаповню~ального ~ Hdмy товариству по газопостачанню 
продажу земельної ділянки ВІДКРИТОМУ аКЦІонер 

та газифікації ,,І(иївоблгаз" шляхом викупу. во по газопостачанню та газифікації 
. акціонерне товарист .. Попередити ВІДкрите. ів для виготовлення експерТН01 

,J<иївоблгаз" про надання неоБХІдних документ 

!'рОшової оцінки земельної ділянки. . вариства по 
. . итого аКЦІонерного то 

7. Прийняти .про~.озиц~~ б:~ (лист від 10.04.2009 року N!!18-1407) 
l'aзОпостачанвю та газИф1кацll ,,киІВО .. 
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щодо фінансуванНJI робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 
діJIJIНКИ за його рахунок. 

а реалізацію 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 16 квітня 2009 року 
Н!! ,~()~- б/-о!) 

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

. .лу за пропозиціЄЮ 
земельного ВІДДІ , 
постійної комісії з ПИТ:: територій, 
розвитку та благоустр . ктури 
земельних відносин, ap~;e , 
будівництва та інвесТИЦІИ - ка 
виконуюча обов'язки начальни 
земельного відділу - зас~~ик 
начальника земельного BIM~I~:::==;;';1t!~: 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов»язки начальника 

юридичного відділу - ~о~о~ний --' ~ // 
спеціаліст юридичного ВІДДІЛУ ~ 

.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 

" ~ с.п.Ковриra Начальник фінаіісового управЛіння У, 
• " • , • І 

: 1 . . ',; 
" . " , 

': .1 

Начальник управлішія} , , . .:. . ~ . ",:-: 
містобудування та архітектУРи _ 
головний архітектор міста 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лarоустрою теРиторій, 
земельних ВІДНОСИН, архітеkТypи 
,будівництва та інвестицій ' 

Л.Є.Рибакова 

С.В.ПіддУБНЯК 



АРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

400, М. БроваРII, вул. Гагаріllа,15, т.6-50-67 

Від (ЬР. ('~ ~g N~ v"..,JP~ 
HaN!! за ------ г 

8иконуJOЧОМУ обов'язки . 
МІСЬКОГО голови - заступнИІ(У . 
МІСЬКОГО голови 

Андрєєву 8.0. 

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

І.Про продаж земельних ділянок та проведення експертних грошових 
оцінок земельних ділянок; 

2. Про припинення права користування земельним ділянками, надання 
в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 

документації по оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради; 
4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання 

дозволів на складання технічної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками, HaдaнIUI дозволів на розроблення 
проектів відведення земельних ділянок та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради; 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 

і OPOJj_JCbXIfI,.~ f 
8хіР'/і .; i:z. . !); ,~ . 
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