
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кИІВСЬКоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ДЇЛJlНОК, проведено І 
експертних грошових оцінок земельних ДЇЛJIнок, 

юридичним та фізичним особам та BHeCeHНJI 
змін до рішень Броварської міської ради 

РОЗГЛJIнувши поданНJI земельного відділу від 16.07.2009 року Н!! 1372 
щодо продажу земельних ділянок, проведеННJI експертних грошових оцінок 
земельних дїЛJIнок юридичним та фізичним особам та внесено змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи відповідність розміщено 
об'єктів генеральному плану забудови м. Бровари та керуючись ст.ст. 12, 
81,82, 127, 128,129 Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
caмoВPJlДYВaнНJI в Украіні», враховуючи відсутність нормативно-правової бази 
ДJIJI реалізації положень Закону Украіни "Про BHeCeHНJI змін до деJlКИХ 
законодавчих актів Украіни щодо спрИJIННJI будівництву» від 16.09.2008 р. Н!! 
509-VI щодо змін, внесених до cт.l28 Земельного кодексу України, а також 
пропозиціі 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 дiЛJlнку 

фізичній особі-підприємцю Красному Віктору Олександровичу площею 
0,0544 га ДЛJI обслуговуввнНJI станції технічного обслуговувВННJI автомобілів та 
мийки автотранспорту землі комерційного використвнНJI, по 
вул. l<иївській,326 вартістю 115 175, 68 гривень. 

2. Продати у власність із земель держ~ної власності земельну дiлJIнкy 
фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Кулику в~ерію ВІКТО~ОВИЧУ площ~ю 0,0608 .~ ДJIJI 
обcnyговувВННJI нежитлової будіВЛІ ( кафетеРІЮ) - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
використвно, по вул. ~ ова,18 вартістю 212800, ОО гривень. 

::.1.f. ра J 
3. Продати у 1l',:,~QJ" 1~~ 

фізИЧНій особі-пі,mЯ6tіJf4j~~~~ 
ДJIJ[ обслуговув 

СТОJUIpНИХ вироб 
404 898,00 гриве 
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4. Фізичним особам, зазначеним в • 

30.08.2009 року укласти угоду про проnаж п.l дa~o~ РІшення в термін до 
~ земелЬНОІ дUUlНКИ. 

s. Попередити фізичних осіб що 
СПJlаТЇ суми, за кожний ПРОстрочениЯ ден: б випадку порушення термінів по 
подвійної облікової ставки Національного ба:де ;nла~атись .пеня в р~змірі 
яКИЙ сnлаЧУЄТЬСJl пеНJI і міська рад ку краІНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за 

а ставитиме питання про пр ВJlBCHOCТЇ на зеМnIО. иnинення права 

6. Доручити виконуючому обов"JI3КИ міського голови Сапожку І В б 
представником Броварської міської ради при укладеННІ· •• утн . .. , в нотарІальному 
порядку, ДОГОВОРІВ КУШВnI-ПРОДажу земельних ділянок. 

7. 3eMenЬHO~ ~ідділу міської ради здійснювати контроль за 
надходженНJIМ КОШТІВ ВІД продажу земельних діnинок. 

8.Провести експертну грошову оцінку земельної дinинки площею 
0,0407 га ДJIJI обслуговуввнНJI нежилого приміщення по бульв. Незалежності,3 
ДJIJI подалЬШОГО продажу земельної діnинки товариству з обмеженою 
відповідальністю ,.книги" ПШJIXом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Книги" про 
H8ДВНВJI необхідних документів ДJIJI виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ДЇЛJIНКИ. 

9. ПрИЙВJIТИ пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю 
"І(виги" (лист від 06.07.2009 року Н!!8 ) щодо фінансування робіт з проведеННJI 
експертної грошової оцінки земельної дinинки за його рахунок. 

10.Провести експертну грошову оцінку земельної дinинки площею 
0,6006 га ДJIJI обслуговуввнНJI нежитлової будівлі ( приміщення цеху N!!1) по 
вул. Красовського, 16 ДJIJI подальшого продажу земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю "Пелікан" IПЛJIXом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальніС~ ,,пеліка~" . про 
ВВДа.НВЯ необхідних документів ДJIJI виготовлеННJI експеРТНОІ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ 

земельної дimIнки. 

11. ПрИЙВJIТИ пропозицію товариства з обмеженою в~повідальністю 
.делікан" (лист від 21.07.2009 року) щодо Фін~сув8ННJI роБІТ З проведеННJI 
експертної грошової оцінки земельної ділянки за иого рахунок. 

12.Провести експертну грошову оцінку зе~~ної ~ площею 
0.0513 га ДJIJI обcnyгoвув8ННJI нежитЛОВОЇ БУДІВЛІ (пввшьион-мaraзин з 
JCaФетерієм та літнім майданчиком) по ВУЛ. Київсь~ої,92. ~і=альшоГ?, 
npодажу земельної діЛJIВКИ товариству з обмеженою В1ДПОВІДаль ,,гyna 
lUJrцoM викупу. . . ,гупа" про 
в Попередити товариство . з обмеженою віДПО:Х~::С;Огр~шової oцiНlOl 
ВДaIIНJI необхідних докумеНТІВ Д1UI виготовnеВВJI 

зеМельної • дuuIНКИ. 
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13. ПрийlUlТИ пропозиціlО товариств б • 

r~" (лист від 14.07.2009 а з о межен~ю ВІдповідальністю 
," J •• - •• року Не 64) щодо ФІнансуванНJI робіт з 
проведенWJ експеРТНОІ rpошової оцінки земельної діJ1JlRКИ за його рахунок. 

14.Провести експертиу грошову оцінку земел .. • 
ЬНОІ Д1JUlНКИ площею 

0,1406 га. для обслуговуваННJI нежитлової будівлі (кафетерій) по 
вул. ГагаРІНВ: б/Н. ДJUI ?одanьшого продажу земельної дimrнки товариству з 
обмежеНОIО ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Гyтra" ШJUlXОМ викупу. 

Попереди!и товариство. з обмеженою відповідanьніСТІО "Гума" про 
H8ДВННJI .. н~оБХ1ДНИХ докумеНТІВ ДJIJI ВИготовлеННJI експертної грошової оцінки 
земелЬНОІ ДІЛJIНКИ. 

15. ПРИЙWJти пропозицію товариства з обмеженою відповідальнісТfО 
"Гупа" (лист від 14.07.2009 року Не 65) щодо ФінансуванНJI робіт з 
npоведенИJJ експертної rpошовоі оцінки земельної дimrнки за його рахунок. 

16.Провести експертну грошову оцінку земельної діnинlСН пnощеlО 
0,6932 га ДJIJI будівництва та обсnyrовуванНJI об"єкту незавершеного 
будівництва (підприємство з виробництва дрібно розмірних стінових 
будівельних матеріалів) по бульв.Незалежності,28-а ДJUI подальшого продажу 
земельної дimmxи товариству з обмеженою відповідальністю "Орієнтир" 
IПJUIXОМ викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідальні~ "Opi~" . про 
H8Д8ННJ1 необхідних документів ДJUI виготовлеННJI експеРТНОІ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ 

земельної ДЇЛJIнки. 

17. ПРИЙНJlти пропозицію товариства з обмеженою Ві~овідальНіСТЮ 
"Орієнтир" (nист від 28.08.2009 року) щодо фінансуванНJI роБІТ з проведеННJI 
експертної rpошової оцінки земельної дimrнхи за його рахунок. 

18. Земельному відділу міської ради забезпечити укладенНJI та реалізацію 
договорів на ВИlCОН8ННJI експертно-оціночних поcnyr. 

19. Доручити заступнику міського голови. Андрєєв! в.о бути 
npедставнихом Броварської міської ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ на ВИКОНaннJI 
експертно-оціночних поcnyr. 

. анни jЦИ про продаж земельної дimппcи 
20.Продовжити теРМІН YКn~ • уго d<aмЇ с» на земельну дimппcy 

ТОвариству з обмеженою ВідпОВlДалЬНІ~ ~ :~авершеного будівництва 
ПnОщею 3,3590 га, для обcnyroвув~ О» 30 09 2009 року. 
(ВИРОбнича база) по буnьв.НезалеЖНОСТ1,28-б до • • 

21 В . . Б оварської міської ради : ." . нести зм1ИИ до РІшень р аж земельних ДШJIНок. •. 
21.1. від 25.12.2008 Не 969-52-05 ~,про ПРО~вариства з обмеженою 

С~СУВати пунхти 1.5, 1.6 рішення, ВІДНОСНО 2 цього рішеННJI, а 
:1д1ІОВідшніCnO "Давар" , в зв'язку з неВИІСонан:о~станОВJIениіі термін; 
lt.Ie: не УІОІадання угод про продаж земельнИХ Д 



21.2.від 28.05.2009 N!! 1132-63-05 " Про продаж земenьних дinинок ... " в 
n)'Икт 6 Uboro рішенИА та в пункт 1 рішенНJt від 25.06.2009 N!! 1158-64-05 " 
І1ро продаж земельної ділянки ... ", відносно np~Bam~ro. п~приємства "Бест" , 
спова: "... ДJUI обсnyrовуванlUI магазину onтoBo1 ТорПвЛ1.... читати: "... ДJUI 
обcлyroвуваиНJI комплексу (магазину оптової Topгiвni) ... ". 

24. Контроль за виконанням цього рішенНJt покласти на заступника 
міськоГО голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від зо ЛИПНJI 2009 року 
N2 -НІ] - 61 -OJ-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

зеМeJlЬНОro відділу. за пропозицїЄJО 
постіRної комісії з питанЬ ... 
Р03ВIПКУ та блaroустро~ теРИТс;:'IИ, 
зеМeJlЬНlfX віДНОСIІН. арХ1тектур • 
будівництва та інвестиці~ -. 
наЧDJIЬНlfка земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

І 

Заступник MicLKOro roлови 

НаЧ8JIЬНИК ЮРИДичного відцілу 

НаЧ8JIЬник управлінни 
міСТОбудУВaнюr та архітеraypи _ 
головний архітектор міста 

Нач8JJЬНИХ фінансового YDP8ВJIiнни 

ГОлова ПОстійної комісії з ПИтань 
розвитку та ~naroустроlO теРИТОрій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 
будівНИЦтва та інвеСТИЦій J 

Л.М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

С.П.Коврига 

H.I.ГaaТJOK 

С.В.ІІіддУБSЯJC 



r,-=:..:-I-t"fZ.-:-If~Q efVJ,/~"4 f 
,о Виконyrочому обов'JlЗКИ міського 

J,P, ()ІІ.&.7 голови - секретарю ради 

;f/ І !J :'! 2, 
Сапожку І.В. 

"'J (~.o"· ио!) ПОДАННЯ 

Просимо РОЗГJJJlНУТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
~aнНJI щодо пр?дажу земельних ДЇnянок, проведенНJI експертних грошових 
ОЦІнок земельних ДІJJJlНОК юридичним та фізичним особам та BHeCeННJI змін до 
рішень Броварської міської ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельну ділянку 
фізичній особі-підприємцю Красному Віктору Олександровичу nnощею 0,0544 
га ДJJJI обслуговування станції технічного обслуговуванни автомобілів та мийки 
автотранспорту - землі комерційного використаННJI, по вул. Київській,326 

вартістю 115 175, 68 гривень. 

2. Продати у власність із земель державної власності земельну дїJJJIHКY 
фізичній особі-підприємцю Кулику Вanерію Вікторовичу nnощею 0,0608 га ДJJJI 
обсnyrовуванНJI нежитлової будівлі ( кафетерію) - землі комерційного 
використaRНJI, по вул. Димитрова,18 вартістю 131 461,76 гривень. 

3. Продати у власність із земель державної власності земельну ДЇJJJIнкy 
фізичній особі-підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу nnощею 0,2600 ra ДJJJI 
обcnyroвувaнНJI об'єкту незавершеного будівництва ( цеху по виробництву 
стопирних виробів) - землі промисловості, по вул.Кутузова,6/12 вартістю 
404 898,00 гривень. 

4. Фізичним особам, зазначеним в п.l даного рішеННJI в термін до 
30.08.2009 року укласти угоду про продаж земельної дїJJJIHIOI. 

5. Попередити фізичних осіб, що У випадку порymеННJI термінів по спnаті 
суми, за кожний прострочений день буде спnа;уватись п~ни в розм.ірі подвійно! 
облікової ставlOl HВЦЇOHВJIЬHOГO банку УкрatНИ, що ДІЄ на пеРІОД, за JIКИИ 
сnnачується пеНJI і міська рада ставитиме питанви про приnинеННJI права 

масності на землю. 

6. Доручити виконуючому обов"изки міського голови. Сапожку І:В бути 
представником Броварської міської ради пр~ укладеННІ, в нотарІальному 
порядку, договорів ку'півnі-продажу земельних Д1JIJIНOK. 

7. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходжеJIНJIМ 
коштів від продажу земельних діnинок. 
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8. Провести експертну грош • 

0.2053 ra ДJUI обслуговуванНJI KOM~BY ОЦІНКУ земельної дiтlнки площею 
поДВnЬШОro продажу земельної дimrнК:КСУ по бульв. Незanежності.S3/S ДJIJI 
ПавловИЧУ lWIЯXом викупу. ГРОМaдRнину Канади Федончуку Павлу 

Попередити ГРОМaдJlнина Канади Ф 
необхідних документів дnJl в едончука Павла Павловича про HaдaнНJI 
дimlнки. иготовлеННJI експертної грошової оцінки земельної 

9. ПриЙНJIТИ пропозицію громадя К І • 03 07 2009 . нина анади Федончука Павла Павловича 
\ЛИСТ BI~ :. po~.) . щодо фlНансуванНJI робіт з проведеННJI експертної 
ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земелЬНОI ДІЛJlНКИ за ііого рахун ок. 

10.Провести експертну грошову оцінку земельної дinпки площею 
0.0407 ra ДJ1JI обслуговуваННJI нежипоro приміщенНJI по бульв. Незanежності 3 ДЛJI 
подanь~оro продажу земельної дinJlНКИ товариству з обмеженою відповiдan~ніС'ПО 
,,І<ниги ПШJIXОМ викупу. 

Попередm:и товариство ~ обмеженою відповідanьнісТlO "Книги" про 
B8ДaRНJI .. н~оБXlДНИХ докумеНТІВ ДJIJI виготовленНJI експертної грошової оцінки 
земельНОI ДШJIнки. 

11. ПРИЙНJIТи пропозицію товариства з обмеженою відповідanьніС'ПО 
"Книги" (лист від 06.07.2009 року N!!8 ) щодо фінансуваННJI робіт з проведенНJI 
експертної грошової оцінки земельної дїЛJIНКИ за його рахунок. 

12.Провести експертну грошову оцінку земельної дimmки площею 0.6006 
га ДЛJI обcnyговуванНJI нежитлової будівлі ( приміщенНJI цеху N!!l) по 
вул. Красовського.16 ДJIJI подальшого продажу земельної діЛJIНКИ товариству з 
обмеженою відповідальністю .,пелікан" ШJIJlXОМ викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відповідanьніспо ,,пелікан" про 
BaдaнНJI необхідних документів Д1IJI виготовлеННJI експертної грошової оцінки 

земельної дinянки. 

13. ПрИЙНJ1ТИ пропозицію товариства з обмеженою відповідanьніС'ПО 
,Дeniкан" (лист від 21.07.2009 року) щодо фінансувaнIOl робіт з проведеlllUl 
експертної rpошової оцінки земельної дїJIJПIКИ за ЙОГО рахунок. 

14.Провести експертну грошову оцінку земельної дiЛJlНки площею 
0.0513 га для обcnyrовуванни нежитлоВОЇ будівлі (павinьЙОН-МагазlПf з 
кафетерієм та літнім майданчиком) по вул. Киівської.92 Д1IJI подальшого продажу 
земельної дimппcи товариству з обмеженою відповідальніспо ,,гyтra" ШJIJIXОМ 
ВИІСупу. • • • r." . 

Попередити товариство з обмеженою ВIДПОВ1ДanьНI~ ,t& упа.. . про 
BвдaнJuI необхідних документів ДJIJI виготовлення експеРТНОI ГРОШОВОІ оцІНКИ 

земельної ДЇJIJlRКИ. 

15. ПрийНJ1ТИ пропозиціЮ товариства фз. обмеженою Вбі~овідальніС'ПО 
,.гyтra" (лист від 14.07.2009 року N!! 64) щодо IНансування ро ІТ з проведенНJI 
експертної ІрОШОВОЇ оцінки земельної дїJIJIНКИ за його рахунок. 

16.Провести експертну грошову .. oцi~КY. земель~~і дimuпc:и пло~ею 
0.1406 га ДJIJI обcnyroвування неЖИТЛОВОI БУДІВЛІ (кафетерlИ) по вул. ГагарІНІ, 



б!н ~ п?дanьшгого ,~родажу земельної дїJulнки товариству 3 обмеженою 
ВIДПОВlдanЬН1СТ10" упа WnJIXом викупу. 

Поперед~ товариство з обмеженою відповідальніС'ПО Гyтra" про 
aHНJI необхІДНИХ до . " Над ••• кумеНТІВ ДІІJ1 виготовnенНJI експертної грошової оцінки 

земелЬНО1 ДІЛJlНКИ. 

!, 7. Пр~йНJIТИ пропозицію товариства з обмеженою відnовідальніС'ПО 
,.ryтra (~ист ВІД ~ 4.07 .2009 року Н! 65) щодо фінансуванНJI робіт з проведенНJI 
експеРТНО1 ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земельної ділянки за Яого рахунок. 

18.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,9000 га ДJIJI будівництва та обcnyrовуваННJI об"єкту незавершеного будівництва 
(підприємство з виробництва дрібно розмірних стінових будівельних матеріалів) 
по бульв.Незanежності,28-а Д1IJI подanьшого продажу земельноі ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "Орієнтир" ШЛJJXом викупу. 

Попередити товариство з обмеженою відnовідальніС'ПО "Орієнтир" про 
HВДaннJI необхідних документів Д1IJI виготовnенНJI експертної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

19. Прийняти пропозицію товариства з обмеженою відповідальніС'ПО 
"Орієнтир" (лист від 28.08.2009 року ) щодо фінансуванНJI робіт з проведенНJI 
експертної ГРОШОВОЇ оцінки земельноі ділянки за його рахунок. 

20. Земельному відділу міської ради забезпечити yкnaдeHНJI та реалізацію 
договорів на виконанНJI експертно-оціночних поспуг. 

21. Доручити заступнику міського голови. AнДPEEBr в.о буги 
представником Броварської міської ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ на виконанНJI 

експертно-оціночних послуг. 

22.ПроДовжити термін yкn~ання. угоди про. продаж земельної д~ 
товариству з обмеженою віДПОВ1ДanЬНІС'ПО <сК8М1рус» на земельну Д1JUlllКY 
площею 33590 ra, ДJIJI обслуговування об»єкту незавершеного будівництва 
(виробнич~ база) по бульв.Незanежності,28-б до 30.09. 2009 року. 

23.Ввести зміни до рішень Броварської міської ради : ." 
23.1. від 25.12.2008 р. Ни 969-52-05 .,про продаж зем~них ~~K ••• 

скасувати пункт 1.5. рішеJUIJI відносно товариства .з обмеженою ВІДПОВ1ДВJIЬШС'ПО 
.Давар", в зв'язку з невикон8ННJIМ пункту 2 цього Рlшенвя; ." 

23.2. від 25.12.2008 р. Ни 969-52-05 .,про продаж зем~них .дUUПI~К ••• 
1 6 . пuа вІДН· осно товариства з обмеженою в1ДПОВ1ДВJIЬШС'ПО 

скасувати пункт .. р1ШепПА .. 
Дав'" икон8ННJIМ ПУНКТУ 2 ЦЬОГО РІшення, 
• ар • в зв язку з нев оо ДЇJIJIВКИ проведеННJI експертних грошових оцінок 
щодо продажу земельНОl ф! им особам: 
земenьвих дinянок юридИЧНИМ та 1ЗИЧН 

. одажу земельних дinянок, заяви та кnопоТ8НВJI 
• 24. МатеРІали щодо пр . а технічна документація знаходиться в 

ПlДПpиємств та ГPOM8ДJIВ, а також ІНШ 

земenьному відділі. • ~ 
~-~-~ Л.М.Гудименко 

Начanьвикземельноro~ _. ~ __ 
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