
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельної ділянки, проведенlUI І 
експертних грошових оцінок земельних діЛJJНОК, 

юридичним та фізичним особам 

Розгmmyвmи поданlUl земельного відділу від 12.06.2009 року Н!! 1123 
щодо продажу земельної ДЇЛJJНКИ, проведеНIUI експертних грошових оцінок 
земельних дimmOK юридичним та фізичним особам, враховуючи відповідність 
розміщеНIUI об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись 

ст.ст. 12, 81,82, 127, 128,129 Земельного кодексу Украіни, п.l2 Перехідних 
попожень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні», враховуючи відсутність нормативно-правової бази 
ДJU1 реалізації положень Закону Украіни ''Про внесенlUI змін до деJПCИX 
заховодавчих актів Украіни щодо спрИJIНШI будівництву» від 16.09.2008 р. Н! 
S09-VI щодо змін, внесених до ст.128 Земельного кодексу Украіни, а також 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земenьвих відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

авної власноСТЇ земельну дiJIJппcy 
:-., ...... 11 га для обслуговування магазину 
ВiJ".истаиня, по вул. КраСОВСЬКОГО,19 

.D1.09 #.1I1'З-Є1-0'S",,,. 2./. [. 

з. Попередити юриДИЧНИХ осіб, що У випадку порушення термінів ~~ 
Cl1JJaтi СVUп .. прострочений день буде сплачуватись пеВJI в РОЗМІРІ 

",І .......... ' за КОЖНИИ У.... 
подвійної облікової ставки Національного банку І<рmни, що ДІЄ на пеРІОД, за 
Jbadi СDЗIачуєrьСJI пеlUl і міська рада ставитиме ПИТaНRJl про припинеНВJI права 
ВnВCBOcтi ва землю. ' 

4 Д му обов"язки міського голови Сапожку І.В бути · Оручити виконуючо .. 
Предм.а ... UDи Б .. МІ·СЬКОЇ ради при укладеНН1, в нотарІальвому 
ПО ' .... ІЦІиаАОм роваРСЬКОl . нок 

PJlДtcy, договорів купівлі-продажу земельних ДШЯ • 
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~. 3.емельному відділу місь.кої ради здійснювати контроль за надходжеННJIМ 
KoDJТ1B ВІД продажу земельних Д1ЛJ!нок. 

6.Провести експертну .. ~оmо~у оцінку земельної ділянки площею 0,0544 га 
ДJII обcлyroвувaнвJI ставцІІ теХНІЧНОГО обслуговування автомобілів та мийки 
автотр~спор~ ~o вул. Київській,326 ~ подалЬШОГО продажу земельної ділянки 
фізИЧНІИ особl-ПІДПР~ЄМЦЮ KpaCHO~ ВllСТОРУ Олександровичу lWUlXом викупу. 

Попередити фlЗ~НУ особу-п1Д~ИЄМЦJI Красного Віктора Олександровича 
про надання .. н~оБХ1ДНИХ докуменnв для виготовлення експертної грошової 
о~земельНОІД~КИ. 

7. ПрИЙИJ1ТИ пропозицію фізичної особи-підприємци Красного Віктора 
Олександровича (лист від 10.06.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки за його рахунок. 

8. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0608 га 
ДІІІ обcлyroвувaнвJI не житлової будівлі ( кафетерію) по вул. Димитрова, 18 ДЛJI 
подшшого продажу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Кулику 

Вanерію Вікторовичу IПЛJIXом викупу. 
Попередити фізичну особу-підприємци Кулика Валерія Вікторовича про 

вaцaВНJI необхідних документів для виготовлеННJI експертної грошової оцінки 
земельної дi.mппm. 

9. ПрИЙИJ1ТИ пропозицію фізичної особи-підприЄМЦJI Кулика Валерія 
Вікторовича (лист від 18.06.2009 року Н!! 37) щодо фінансування робіт з 
проведеВRJI експертної грошової оцінки земельної дimmки за його рахунок. 

10.Провести експертну грошову оцінку земельної дimmки площею 0,2600 га 
ДПІ обcлyroвувавни об'єкту незавершеного будівництва ( цеху по вироБНицtв~ 
~JIJlpВИХ виробів) по вул.Кyryзова,6/12 для ПОДВJIЬ~ого пр~~ажу земельНОІ 
дuIJIвки фізичній особі-підприємцю Зінченку ГригорІЮ АндрlИОВИЧУ IПЛJIXОМ 
ВИКупу. • Андр .... 

Попередити фізичну особу-підприємци Зінченка ГРИГОРIJI.. 1Иов~а . про 
НаДаННЯ необхідних документів для виготовлеННJI експеРТНОІ ГРОШОВОI ОЦІНКИ 

3емепьної дi.mппm. 

11. ПрИЙИJ1ТИ пропозицію фізичної особ~-підприЄМЦJI Зіб~енка Григорія 
АндріЙовича (лист від 19.06.2009 року) щодо фІНансування ро lТ з проведеНИJI 
erccnepтнoї rpошової ОЦінки земельноЇ дїЛJIНКИ за ЙОГО рахунок. 

12. Земельному відділу міської ради забезпечити укладеВНJI та реалізацію 
AoroBopiв на виконaRНJI експертно-оціночних послуг. 

13 міського голови Андрєєву В.О бути 
bpeд~ Доручити зас~КУ .. ради при укладенні договорів на виконання 
~ НИКом БроваРСЬКОl МІсЬКОI 
Сnертно-оціночних послуг. 



3 

14. контроль за виконанням цього ріmеНИJI помасти ва заступника міськоro 
roповИ АндРєєва В.О. 

вmcоВУЮЧИЙ обов' язки міського 
ronови - секретар ради 

м.Бровари 
від 2S ~gJBВJI 29.99 року 
N! fI~r~оJt-а 

.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

• • за пропозицією земельноro ВІДДІЛУ, 
. ... питань постійної КОМІСІІ З ... 

розвитку та благоустро~ теРИТОРIИ, 
земельних відносин, ар~;ектури, 
будівництва та інвестиЦl~ -. 
начвnьНИК8 земельного ВIIАЩ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l')'ПНИК міСЬКОГО голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Начanьвик ЮРИДИЧНого відціпу с;.гг І.Г.Лавер 

НаIJanьник УПРавління 
МіСТОбудуВlIНRJI та архітектури _ 
ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

НаIJanьник фінансового YJIp8ВJIiнии 

Гоnова ПOCТiliиоі· ІСОМісії з пит 
РОЗВИТІсу та бnагоустрою тер: ... 
земельних ВЇДНосlOl а'І'\У: РІН, 
б • , !'lЧтеlQ'ypи УДІВНИЦтва та інвестицій ' 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнаТІОІС 



1J' ОС' оу 
ВИконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгmmyти на че~:о~ому засіданні Броварської міської ради 
~ щодо ~одажу земелЬНОl д1ЛJlН~, проведеННJI експертних грошових 

oЦ1ROK земельних Д1ЛJlНок юридичним та фІЗИЧНИМ особам: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку: 
1.I.Приватному підприємству "Бест" площею 0,0211 га ДJUI 

обcлyroвування магазину оптової торгівлі - землі комерційного використaННJI, по 
вуn.Красовського,19 вартістю 4S 878,00 гривень; 

2. Юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішеННJI в термін до 
25.07.2009 року укласти угоду про продаж земельних ділянок. 

3. Попередити юридичних та фізичних осіб, що у випадку порymеННJI 
термінів по сплаті суми, за кожний прострочений день буде сплачуватись пеНJI в 
Розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Украіни, що діє на 
період, за JIКИЙ сплачується пеНJI і міська рада ставитиме питaннJI про 

ПРИПИВеВНJI права власності на зеМJПO. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови. Сапожку І:В бути 
представником Броварської міської ради при yкJIaдeНН1, в нотарІальному 

порвдку, договорів купівлі-продажу земельних дiтmOK. 

. S.3емельно'UV в;пmттv міської ради здійснювати контроль за надходжеННJIМ 
kOпrri' .'.J ~.J 

В ВІД продажу земельних дїJIJJНOK. 

6'nровести експертну грошову оцінку земельної ДЇJDПIКИ пло~ею 0,OS4~ га 
AIbr об~nv-.вVD ... теХН1·ЧНОГО обcлyroвувaRНJI автомоб1Л1В та миики 
brn-_:&.J&uJ-aRНJI cтalЩll •• • 
ФЬVI.~спорту по вул. l<иївській,326 ДJJJI подальшого продажу земельНОl Д1JIJIНКИ 

lІЧаіА ОСОбі-підприємцю Красному ВіКТОРУ Олександро~ичу ПIJIJlXом викупу. 
Попер ф' б ідприЄМЦJI Красного ВІктора Олександровича 

ьро I�Ana-=~И 13б ~ осо у-п НТ1В' ДJJJI виготовлеННJI експертної грошової 
Оцbucи ~ нео Х1ДНих докуме 

земельної дiлmки. 

7 П .. . ф' ИЧRоі особи-підпрИЄМЦЯ Красного Віктора 
OnеlСс~ов:ЧИВНJrrиа ( ~ОПІ00ЗоИЦ1Ю6 20091Зроку) щодо фівавсувaRНJI робіт з проведеННJI 
ekcn~ ЛИСТ вІД • . .. ахувок 

-~&lSoi ГРошової оцінки земельної ДЇJIJIНКИ за иого р. , 
8 n . ку земельної дїJUlНКИ площею 0,0608 га 

.IUbr 06 • РОвести експертну грошову. O~IH • 18 ДЛJI 
CJ1yrОВУВанни не житлової буДІВЛІ ( каФl UlJ~;: ~~I:.I:'/.Г:~~ · "2 { 

BXSI-!-2~~?, ,Г оо 
.1''(.. vG._ ~_ 09 р. • 
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одanьшОro продажу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Ку,JПlТnl 
:8ІІерію BiКТOPOB~ IПJIЯXом ви~. ---.... J 

попередт:и фІЗИЧНУ ОСО~У-ПIДnPИЄМЦJl Кулика Валерія Вікторовича про 
Jt8Д8IUUI оо н~оБХ1ДНИХ докумеНТІВ ДJIJI виготовлення експертної грошової оцінки 
_епьНО1 дiJIJПlКИ. 

9. ПрИЙНJIТИ. пропозицію фізичної особи-підприємця Кулика Валерія 
ВіктОровича (лист B~ 18.06.2~09. року Н!! 3 7~. ~oдo фінансування робіт з 
проведеННJI експерТНОІ ГРОШОВОI ОЦІНКИ земеЛЬНОl Д1JIJJнки за його рахунок. 

10.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки ІШощею 0,2600 га 
ДІІІ обслуговування об"єкту незавршеного будівництва ( цеху по виробництву 
CТOJUIPВИХ виробів) по вул.Кутузова,6/12 ДJIJI подальшого продажу земельної 
дiumcи фізичній особі-підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу ШJIJlXом 
викупу. 

Попередити фізичну особу-підприємця Зінченка Григорія Андрійовича про 
JI8Д8ВНI необхідних документів ДJIJI виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної дimmки. 

11. ПрИЙНJ1ТИ пропозицію фізичної особи-підприємця Зінченка Григорія 
Андрійовича (лист від 19.06.2009 року) щодо фінансування робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної дimmки за його рахунок. 

12. Земельному відділу міської ради забезпечити укладення та реалізацію 
доroворів ва виконання експертно-оціночних послуг. 

13. Доручити заступнику міського голови . Aндpє~ В.О бути 
представником Броварської міської ради при укладенm договорІВ на виконання 

експертво-оцівочних послуг. 

14. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, З8JJВ~ та клопотання 
підприємств та ГPOM8ДJIН, а також інша технічна документацш знаходиться в 
земeJlЬИОму відділі. 

8ач8JП.RИк земельного відділу Л.М.Гудименко 
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