
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок, проведен 
експертних грошових оцінок земельних діля:J 

прОдовження терміну укладання ' 
договору про продаж у власність земельних ділянок, 

надання ~о~волу на розстрочення виплати суми 
за земеЛЬНІ ДІЛЯНКИ юридичним особам та внесення 

зміни до рішення Броварської міської ради 

Розг.mmyвши подання земельного відділу від 15.05.2009 року Н!! 943 
щодо продажу земельних ділянок, проведення експертних rpошових оцінок 
земельних діЗDIНОК, продовження терміну укладання договору про продаж у 
власність земельних ділянок, надання дозволу на розстрочеННJI виплати суми за 
земельні ділянки юридичним особам, та BHeCeННJI зміни до рішеННJI Броварської 
міської ради, враховуючи відповідність розміщеННJI 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 Украіни, п. 34 
ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 
K~~iHeтy Міністрів України від 22.04.09р.Н!! 381 ,,про затверджеННJI .. П~РЯДКУ 
3Д1iiCHeННJI розрахунків з розстроченням платежу за прид?ання ~емелЬНОІ д~ 
державної та комунальної власності", враховуюч~ BI~CYТВICТЬ HopMa~BHO
оравової бази ДJIJI реалізації положень Закону УкраІНИ Про внесення ЗМІН дО 
деJlkИX законодавчих актів У країни щодо сприяння будівництв}'» від ~ 6.09.2008 р. 
N! S09-VI щодо змін внесених до cT.l28 Земельного кодексу УКРаІНИ, а Taк~~ 
Dpопозt.IТТ;.. . __.~ . ... питань розвU'МI'V та благоустрою терИТОрІИ, 

•• &.\&1 ПОСТ1ИНО1 KOМlCl1 З ~ • ..... J .... 

земельних відносив, архітектури, будівництва та інвестиц1И, МІська рада 

вирnпИЛА: 



000388 



. . ~ 
1.3. ВІДКРИТО аКЦІонерному 

площею 0,051" \ ДJUI ГОВува товариству "Броварський поб'"""'омбl·нат" 
1Rf.Z • ННя аВТОСТОJlН J .... 

вул.МeтaJIYВ !,I~ .43,25 гривень. ки - землі транспорту, по 
2. И 'И!4' ос 17 09 01 А).: ,? ,,(. /':, 1_ ОІ"' ч G 

& .', • \ зазначеним в n І ' о • 

28.06.2009 ~ ~.9~4'Г ~ о проnаж . дa~oгo РІшення в термін до 
.... -s - -' .... ~ земельних ДІЛянок 

З. П "'Ор. ~~"/них та ф. . . 
термінів по с ~\'~ ~ жниіі про~зичних ~Сlб, що у випадку порушення 
розмірі подвіЙНОI~6бifi'КбВої ставки НаЦТРІ. очении день буде сплачуватись пеня в 
.... оналЬНОГО банку Укра" . 

пеРІОд, за ВКИИ сплачується пеня ім' ІНИ, ЩО ДІЄ на 
ПРlfПинення права власності на землю. Іська рада ставитиме питання про 

4. ДОРУЧИТИ виконуючому обов"язки міського голови Са 
представником Броварської міської ради при Vtl'n • пожку І:В бути 

• •• J ..... аденнІ, в нотаРІальному 
ПОРJДКy, ДОГОВОРІВ кymВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок. 

? ~емельному відділу міської ради здіііснювати контроль за надходженням 
кошnв вІД про ельних ділянок. 

-а.'иа * 
~ _ rPошову оцінку земельної дimmки площею О 0211 га 

Тf'ifr~/rd. ~\ оптової торгівлі по вул. Красовського і9 ДJIJI 
ПOД8JIЬm .., О' ~~.. е ї ділянки приватному підприємству ,,Бе~ ПJJUIXом 
ВИІСупу. '''' ,.~ ОО. О, N':!// В!- &-7 -O~ &t о 'l "о f. 

По а# підприємство ,,Бест" про надании необхідних 
документів ~Cfготоfш експертної грошової оцішси земельної ділянки. 

:)1 УІ"-": 
-'0 -=-.o_~ 

7. ПрИЙВJ1ТИ пропозицію приватного підприємства ,,Бест" (JlИст від 
14.05.2009 року N!!7З) щодо фінансування робіт з проведеRНJI експертної 
ГРОШової оцінки земельної дЇJIJJИКИ за його рахунок. 

8.Провести експертну грошову оцінку земельної дїJIJIВКИ площею 1,8736 га 
ДJIJI обслуговування комплексу по вул. Будьонного,14 Д1UI ПОД8JJJaШОro продажу 
земельної дimIики товариству з обмеженою відповідальністю "Дарницьке 
ремОНТНО-будівельне управліННJI" IПJIJIXом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповід~НіСТЮ "Дap~Ke 
ремОНТНО-будівельне управління" про надання неоБХІДНИХ докумеНТІВ ДJIJI 
ВIIro .. • ТОВJIеВШІ експертної грошової оцінки земельнОI дtmПlКИ. 

9. ПрИЙВJIТИ пропозицію товариства з обм~женою відповідальніС11О 

ф'~Juщы(e ремонтно-будівельне управ.пїння" (лист ~1Д ~0.OS.2009 po~). щодо за в:аcyJшнвg робіт з проведення експертної гроШОВО1 оЦ1ИКИ земеиьвО1 ДU1I1ВК1I 
ого рахунок. 

10Л отовУ оцінку земельної дiJuппcи площею 
0736 ровести експертну гр бництву МeтaJlопластикових та 
, 8 га ДЛJJ. б ания цеху по виро 8JIror.d • о C~BYВ металургів,32 Д1IJI подальшого продажу 

3eMfI~ ~о~их. констрyкцtЙ ПО вул. підпРиємству ,,Атлавт-ПJПOС" ПШRXОМ 
в -Цlц І дuIJIНКИ малому приватному 
1f1cyny. 



!10псрсдrпи мале приватне підприємство А 
. " тлант-nлюс" про над 

неоБХідНИХ докумеНТІВ для ВИготовлення експертн .. ... &ННЯ 
'дinJНХИ. 01 ГРОШОВОI ОЦІНКИ земельної 

11. ПрийИJ1ТИ пропозицію малого приватного підnри А " 
(ЛІІСТ від 20.05.2009 року Н!! 109) щодо фінансуванuа ємствб.а., тлант-nлюс 

•• ••• •• • ПА ро lТ З проведення 
експертнОI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ за його рахун 

ок. 

1~. Земельному відділу MiCЬK~Ї ради забезпечити укладення та реалізацію 
доroВОРІВ на виконання експертно-оЦlНОЧНИХ послуг. 

13. Доручити застpt~ику .. міського голови Андрєєву в.о бути 
представнико.м БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради при укладенні договорів на виконанJUI 
ехcnеРТИО-ОЦІНОЧВИХ послуг. 

14. ПРОДОВЖИТИ термін укладання договору про продаж у власність із 
земель державної власності земельних ділянок юридичним та фізичним особам 
ДО 28.06.2009 року: 

14.1. Спільному Українсько-Французькому підприємству з іноземними 
інвестиціями «Основа-Солсиф» у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю площею 0,8921 ra, ДJIJI обслуговування виробничої бази
землі промисловості, по вул.Будьонного,14-а, вартістю 1 449038,00 гривень. 

14.2. Приватному підприємству «Феско» площею 0,0735 га, ДJIJI 
обcnyroвуваиня об»єкту незавершеного будівництва - землі комерційноro 
ВИІСОристанвя, по вул.Гагаріна,28-в, вартістю 159127,50 rpивень; 

14.3. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Камірус» rшощею 
3,3590 ra, для обcлyroвуванНJI об»єкту незаверше~ого будів~ (виробнича 
база) - землі промисловості, по бульв.НезалежнОСТl,28-б, ваpnС'ПО 4 604 517,20 
rpивень. 

15. Відмовити у розстроченні платежу за придбання земельних дimmок 
lОридиЧним та фізичним особам: . . 

15.l.Спільному Українсько-Французькому ПІдприємству з lнбоземними · Ф формі товариства з о меженою 
І~ecтицinm «Основа-Солси» У б вув8НШІ виробничої бази по 
ВІДповідальністю площею 0,8921 га для о с.пуго 
вул.Будьонного,14-а; . овідальністю <<Камірус» площею 
3 З 15.2. Товариству з обмеженою :ершеного будівництва (виробнича 

І 590 га ДЛJI обcnyговувaииJI об»ЄІ<ТУ н 
база) по бульв.Незалежності,28-б; КОМУ Олександру Володимировичу 

lS.3.Приватному підприЄМЦЮ Двo~c~ незавершеного будівництва по 
ItJIОЩею 0,0971 га ДJDI оБСЛУГОВУВання о » 
ВУn.Гагаріна,22_б. ... оо • 

. . о ЇDIeнВJI БроваРСЬКОl МІСЬJCOl ради ВІД 
16. Відмовити у внесеИН1 ЗМІНИ Д ~ дозволу на розстрочення ВИJШати 

26.03.2009 року К!! 1073-59-05 ,,про H~ обничо-комерційному підприємству ra за земельні ділянки ... " приватнОМУ :l'иr на розстрочення платежу. 
" eJ!мOIlТ-CIO" відносно встановленого тер 
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17. контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

И АндРєєва В.О. ronОВ 

,",",чий обов'язки міського 
ВЯ1(Ор/--

roПОВИ - секретар ради 

м.Бровари 
від 28 травм 2009 року 
N! ((JJ ~ 1.1-РГ 

.В.Сапожко 



ПОДAlПlЯ: 

•. а пропозицією земельного ВІДЦlпу, з 

постійної комісії з питань . u 

розвитку та благоустро~ терИТОрІИ, 

земельних відносин, аР~I;ектури, 
будівництва та інвеСТИЦІИ -
виконуюча обов 'оки начanьн..ика 

земет.иоro відділу - ~OB~ ~ 
спеціаліст земельного вlДДtny С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНого відцiny 

Начальник УПРаВЛіННЯ 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начальник фінансового ynpавлінНJI 

, 

В.О.Андрєєв 

J 

----..,~ (" d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

С.П.Коврига 

~ () НачanьНИk-Вагаль-во-г-о-вJДЦшy·:- 7_ і· ~ І Н.І.Гиатюв: 

Голова постіЙJIої Комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустроІО територій, 
зем~вих В1ДВ~сив, аРхітеІ<Тури, 
БУДІВНИЦтва та ІнвеСТИЦій 

L 

С.В.ПіддУБНJIIC 



ВИКОнуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

1V9~З 
ПОДАННЯ 

1,1· 05'· ИJО.!) 

Просимо розглянути на чергов~му засіданні Броварської міської ради 
JJJIТ8IUUI щодо ~ОДажу земельних д1ЛJlнок, проведення експертних грошових 
оЦінОК ~емельних Д1JUIН~K, продовження терміну укладання договору про продаж 
у ВІІаСНІСТЬ земельних ДІЛЯНОК, надання дозволу на розстрочення виплати суми за 

земельні ділянки юридичним особам, та внесення зміни до рішення Броварської 
міськоі ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельні ділянки: 
1.1.Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікаціі 

J(иiвоблгаз" площею 0,3518 га для обслуговування газонаповнювального 
Jiyнктy - землі технічної інфраструктури, по вул. Ялинковій,75 вартістю 
511657,92 гривень; 

1.2.3акритому акціонерному товариству "Броварський ме~левиі! комбінат': 
ПJIощею 0,2921 га для обслуговування медпункту та 1ДальНІ - зеМЛІ 

ПРОМИСЛОВОСТі по вул.Кутузова 61 вартістю 449 804,79 гривень; . 
, , Б кий БVТll'омБшат" 1.3. Відкритому акціонерному товариству "роварсь . по J ••• 

ПJIощею 0,0515 га для обслуговування автостоянки - зеМЛІ транспорту, по 

ВУпМеталургів,2 вартістю 84743,25 гривень. 
1 ого рЬпення в термін до 

2. Юридичним особам, зазначеним в П. д~ ок 
28.06.2009 року укласти угоду про продаж земельНИХ ДlЛЯВ • 

. осіб що у випадку порушення 
•. 3. Попередити юриДИЧНИХ та фІЗИЧНИХ.. e~ буде сплачуватись пеВJI в 

Yep~B по сплаті суми, за коЖНИЙ прострочевии Д б України, що діє на 
PDзМіРІ подвійної облікової ставки НацІОНальноГО aнкycтaв.~e питання про 
~pi . . а p~ п~~ 

од. за ЯКИй сплачується пеня І МІСЬК 

ОрИlnntеНІІЯ права власності на зеМЛЮ. І В бути 
4 . кого голови СапоЖКУ . 

ор • ДОРучити виконуючому оБО~:'ЯЗКИ МІСЬ и укладенні, в нотаріальноМУ 
во е.цСТавНИКом Броварської міСЬКОІ ради ~OK. 

PJlДtcy, ДОговорів купівлі-:продажу земельНИХ за надходжеННЯМ 
s .,. ійсsJOвати контрОЛЬ 

k0llrri~ З.емельному відділу МІСЬКОІ ради зд 
ВІД продажу земельних діЛЯНОК. .. . вки площею 0,0211 га 
БП' :UТI'\1 земелЬНОІ дiJIЯ кого 19 ДJIЯ 

JUbr • РОвести експертну грошову ОЦUU'J. • d-· ВУ1І;'- КрасовСЬ , 
ОБCJIyrОВУВання магаз оптової торnВЛ1 ПГ '5poвapCMU'~ ~~~. " ~. r 

ину , ~:,r. ~'~-r:rЯ ,,,,J. 
1,t"~ ~ .,.~:. ~.(- () ~_p~ 

... . 



і. 

10ДВJIЬШОГО продажу земельної ділянки пи. 
31fКYП'I. р ватному ПІДприємству "Вест" ШЛЯХОМ 

Попередити приватне підприємство ,Б , . , ест' про . 
AoJC)'МeНnB ДJUI виготовлення експертної о ... надання необхІДНИХ 

... гр ШОВОІ ОЦІнки земельної ділянки. 
7. ПриИНJIТИ пропозицію приватного . 

1405.2009 року N!!7З) щодо фінан П1~приємства "Вест" (лист від 
· ... .. . сування роБІТ з пров !рОМОВОІ ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛянки за його рахунок. едення експертної 

8.Провести експертну грошову оцінку зем оо. 
ДI1JI обслуговування комплексу по ву В еЛЬНОІ ДІЛЯНКИ площею 2,0073 га 

.. . л. УДЬОННОГО,14 для подальшого продяwv 
земeJIЬНОI ДlJIJlНКИ товариству з обмеженою від.. ""' .• J 

ремонтно-будівельне управління" шляхом викупу. ПОВІдалЬНІСТЮ "Дарницьке 
Попере~ товарист~о ~ обмеженою відповідальністю "Дарницьке 

ремонтно-будшельне управлІННЯ про надання необхідних документів для 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

9. ПрийИJIТИ пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю 
~рвицьке ремо~о-будівельне управління" (лист від 20.05.2009 року) щодо 
фшаисувавня роБІТ з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
за його рахунок. 

10.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки ІШощею 
0.7368 га ДJIJI обслуговування цеху по виробництву металОІШастикових та 
amoміиієвих конструкцій по вул. Металургів,32 для подальшого продажу 
земельної дimппcи малому приватному підприємству "Атлант-плюс" шляхом 
ВИКупу. 

Попередити мале приватне підприємство "Атлант-плюс" про H8ДaнвJI 
U~хідних документів Д1UI виготовлення експертної грошової оцінхи земельної 
AUIJпncи. 

11. ПрИЙНЯТИ пропозицію малого приватного підприємств.а ,,Атлант-плюс" 
(nИст від 20.05.2009 року Н!! 109) щодо ф~аисуванвя роБІТ з проведеНВJI 
еКспертної грошової ОЦінки земельної діJIЯНI(И за иого рахунок. 

12. Земельному відділу міської ради забезпечити укладення та реалізацію 
ДОГОворів на виконання експертно-оціНОЧНИХ послуг. 

13 міського голови Андрєєву В.О бути 
Ор • Доручити заступНИКУ енні договорів на ВИКОНання 
едС'1'аввиком Броварської міської ради при уклад 

еКспертно-оціночних послуг. . . 
. оговору про продаж у власИ1СТЬ 13 

зе 14. Продовжити терм1И УКЛад~ Д к юридичним та фізичним особам 
"ель державної власності земельних дiJIJПlО 

Ао 28.06.2009 року: підприємствУ з іноземними 
il!в 14.1. Спільному ykpaiHCbKO-ФРаиц)'Зф ь~oМY товариства з обмеженою 
Ві е~ЇJJми «Осиова-Сопсиф» у орМ1 обслyroвуваиия виробничої бази -
зеДn~В1ДальнісТlO площею 0,8921 га'l:': вартісТЮ 1 449038,00 гривень. 

t.UIi DpОмисповості, по вул.БудьонноГО, 



• . 
3 

14.2. Приватному підприємств 
oбc1JYfOвування об»єкту незаверwен~го «~ec~o» ПЛощею 0,0735 ra, для 
JlllCориCТВIШJI, по вул.Гагаріна,28_в, вартістю i~B~;цтвa - землі комерційного 

14.3. Товариству з обмеженою' . ,50 гривень; 
])590 га, ДJUI обслуговування об»є ВІДПОВІдальністю «Камірус» площею 
6rJ8) - землі промисловості по буль~енезаверwе~ого будіВництва (виробнича 
rpI(8еНЬ. '. залеЖНОСТI,28-б, вартістю 4 604 517,20 

15. Надати дозвіл на р 
озстроченНJI виплати суми за земельні ділянки 

юрпдичвим особам: 

15.l.Спільному УкраїНсько-Французькому п' · · о щприємству з іноземними 
~. « снова-Солсиф» у формі товариства з обмеженою 
ВJДПОВІДaJIЬН1СТЮ на розстрочення виплати суми: 

- 652 067,.10 rpив~иь Te~~iHOM до 28.05.2010 року щомісячно пропорціііно 
3 .ypaxyв~ ІНДексу ІИФ~Цl1, при умові сплати протягом ЗО календарних днів 
ШCJJJI нотаРІального ПОСВІДЧення договору купівлі-продажу суми в розмірі 
196970,90 гривень, з них 144 90З,80 гривень до державного бюджету та 
652067,10 гривень до місцевого бюджету; 

15.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Камірус» на 
розctpочеННJI виплати суми: 

. - 2072032,74 гривень терміном до 25.12.2009 року щомісячно 
пропорційно з урахуванням індексу інфтщії, при умові сплати nPОТJIГOМ ЗО 
КВJIевдарвих днів піС1Dl нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 

суми в розмірі 2532484,46 гривень, з них 460451,72 гривень до державного 
бюджету та 2 072 032,74 гривень до місцевого бюджету; 

15.3.Приватному підприємцю Дворському Олександру Володимировичу на 

РОЗctpочеННJI ВИІШати суми: •• .. 
- 94 119,03 гривень терміном до 28.05.2014 року ЩОМІсячно npопорЦ1ИНО. з 

>'p&XYвВВIUIМ індексу інфляції, при умові сплати !Ч'?тяroм ЗО календарних ~I~ 
IІ1CЛJI нотаріального посвідчеННSl договору кymвm-продажу суми в рОЗМІрІ 
l1S 034,37 rpивень, з них 20915,34 гривень до державного бюджету та 
94119,03 гривень до місцевого бюджету. 

16 В . . ННSI Броварської міської ради від 26.0З.2009 року 
1і 1073 5' 9 он5естид ЗМІНИ дО рlше волу на розстрочення виплати суми за земельні 
. - - , ро иаданНJl доз ... . 
Ainsнxи " • иватного виробничо-комерц1ИНОМУ ПІдприємства 
] '" В п. 1.2. В1ДНОСНО пр . 25 04 2009 року ... " замінити словами 

" eJ!м08Т-CIO" слова " ... терМІНОМ до .. 
", .. терМіном до 30.09.2009 року оо. ". 

мельНИХ дїЛJJИок, заяви та кnопотания 
п' 17. Матеріали щодо продажу. зе технічна документація знаходиться в 
зlДnpиємств та rpомадян, а також lИП1а 
eMeJIыlмy·. .. 

В1ДДШ1. 

~I!ІсО!lyIoча обов' JlЗКИ начальИИJ(8 
eMenыlro Відділу -головний 
СnеюUа~: • • 

-цст земельного BiДДUIY 

С.А.Мdборода 
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