
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж земельних ділянок 
юридичним особам та внесення 

змін до рішень Броварської міської ради 

РозгJIJJНyВШИ подання земельного відділу від 12.08.2009 року Н! 1537 
щодо продажу земельних дiJJJJНOK юридичним особам та BHeceНWI змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи відповідність розміщеННJI 
об'єктів генеральному плаву забудови м. Бровари та керуючись ст. ст. 12, 
81,82, 127, 128 Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних положень 
Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядувaННJI в Украіні», Постановою Кабінету Міиіctpів Украіни від 
22 квiТВJI2009p. Н! 381 "Про затверджеНWI Порядку здійсиеНWI розрахунків з 
розстрочеИИJIМ платежу за придбання земельної дinяики державної та 
комунальної власності", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 

. питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Продати у впасність із земель державної впасності земельні дimппcи: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідanьиіС'ПО ,Дeniкaв" площею 

0,6006 га ДПJI обслуговування нежитловоі будівлі ( приміщеИИJI цеху Н!I) -
землі промисловості, по вул. Красовського,16 вартіС'ПО 913092,18 гривень; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальиіС'ПО "Орієнтир" площею 
0,6932 га ДПJI будівництва та обcnyrовувaвиJI об"єкту незавершеного 
будівництва (підприємство з виробництва дрібно розмірних стінових 
будівельних матеріалів) - землі промисловості, по бульв.Незanежності,28-а 
вартістю 992 315,80 гривень; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,гyтra" площею 0,0513 га 
ДПJI обсnyroвуваиви нежитлової будівлі (павільйон-магазин з кафетерієм та 
літнім майданчиком) - землі комерційного викориcтaниJl, по вул. 1<иівськоі,92 
вартістю 108915,03 гривень; 

1.4.Товариству з обмеженою відп~в~anьністю ~~yтra" пn?щею 0,1~06 га 
ДПJI- обcnyrовуваиви нежитлової будm:m (кафетерш) - зеМЛІ. комерційного · 
використаииа, по вул. Гагаріна, бlн варпстю 292 504,24 гривень, 

2. Юридичним особам, зазначеним в п.l дaнo~ рimеНИJl, в термін до 
27.09.2009 року укласти угоди про продаж земельних ДШJIИок. 
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з. Попередити юридичних осіб, що у випадку порушенНJI термінів по 
сплаті суми, за кожний прострочений день буде сплачуватись пеНJI в розмірі 
подвійної обліковоі ставки Національного банку Украіни, що діє на період, за 
який СІШаЧУЄТЬСJl пеНJI і міська рада ставитиме питанНJI про припинеННJI права 
власностї на землю. 

4. Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В бути 
представником Броварської міської ради при укладенні, в нотаріальному 
порядку, договорів купівлі-продажу земельних діnянок. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за 
нвдходжеННJIМ коштів від продажу земельних ділянок. 

-
..!)Jl і ~&6 6. &тр\ ЗМtp;; рішеННJI Броварської міської ради від 30.07.2009 

~ ~O~.::Д~~ земельних ділянок ... ", п.3 цього рішеННJI відносно 
Ш~~ ЦІ! Зінченха Григорія Андрійовича доповнити 
,'- ~~ .10 Р_" ~60i- 8-1- Os: ..... t.J 

. m· ... ~ it, фізичній особі-підприємцю ~інченку Гр~рію 
Андр' f'озq: чеННJI виплати суми за земельну ДUJJJНКY в РОЗМІРІ: 
- 182 20 , йів 'f, ерміном до 27.08.201 О року щоміCJIЧИО пропорційно з 
ypaxyвaннJIМ ІНдексу іНфЛJIЦії. .. . . 

СІШатити протJIГOМ ЗО календарних ДНІВ ПІСnЯ нотаРІального ПОСВ1ДЧеННJI 

договору купівлі-продажу 222 693,90 гривень, з них 40 489,80 гривень до 
державного бюджету та 182 204,10 гривень до місцевого бюджету." 

7. Контроль за вИІСОН8ННJIМ цього рішеННJI покnасти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
rолови - секретар ради 

м.Бровари 
від 27 серПНJJ 2009 року 
Н! ~-h-,fР-а= 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного ВІЧJ· ~. ~_-

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управліивв 
містобудуваиви та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник фінансового управліНВJI 
о 

. 
Виконуюча обов'язкИ начальника 
ЗВl'aJIЬного відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
РОЗВИТКУ та благоустроlO територій 
зем~вих Відносин, архітеnypи, ' 
БУДІВНИЦТва та інвеСТИЦій 

Л.М.ГудимеНkО 

В.В.Руденко 

А.В.Баба-МірзOЄВl 

r л.є.РибакоВ8 

& с.п.коврвга 

J(.t!lt,..I л.мШиnо 
V:"7/ 

С.В.Пі,цдуб1fJlJC 
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tpJiP. r1J 
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,{. Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгJUIВyТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
ПИТ8ННJI щодо продажу земельних діЛJIНОК юридичним особам та BHeCeННJI 
змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Продати у власність із земель державної власності земельні дiЛJIНки: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,Делікан" площею 0,6006 

га ДJIJI обслуговувaННJI нежитлової будівлі ( приміщення цеху Н!! 1) - землі 
промисловості, по вул. Красовського,16 вартістю 913092,18 гривень; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Орієнтир" площею 
0,6932 га ДJIJI будівництва та обслуговуваННJI об"єкту незавершеного 
будівництва (підприємство з виробництва дрібно розмірних стінових будівельних 
матеріалів) - землі промисловості, по бульв.Незалежності,28-а вартістю 
992·315,80 гривень; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,гyтra" площею 0,0513 га ДЛJI 
обcлyroвувaННJI нежитлової будівлі (павільйон-магазин з кафетерієм та ліmім 
майданчиком) - землі комерційного використання, по вул. Киівської,92 вартістю 
108915,03 гривень; 

1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,гyтra" площею 0,1406 гаДЛJI 
обcлyroвувaННJI нежитлової будівлі (кафетерій) - землі комерційного 
використання, по вул. Гагаріна, бlн вартістю 292 504,24 гривень; 

2. Юридичним особам, зазначеним в п.l дан?го рішення, в термін до 
27.09.2009 року укласти угоди про продаж земельних ДШJIНОК. 

3. Попередити юридичних осіб, що у випадку порушення термінів ~~ 
СПJIаті суми, за кожний прострочений день буде сnл~чуватись. пеня в ~ОЗМ1РІ 
ПОдвійної облікової ставки Національного банку Украши, що ДІЄ на пеРІОД, за 
ІІСИЙ сnпачуєrьСJl пенв і міська рада ставитиме питання про припинення права 

ВJIaCHOCтi на зем.mo. 

4 Д нуючоuv обов"взки міського голови Сапожку І.В бути . оручити вико .-" .. 
представником Броварської міської ради ПР~ yкJIaдeНН1, в нотарІальному 
порядку, договорів купівлі-продажу земельних ДIJIJJНOK. 

5. Земельному відділу міської ради здійснювати контроль за надходженням 
k0IIl'riB від продажу земельНИХ ДЇJIJIНOK. 

. ВроваРСЬRИЙ МВІ( 
~RJfЙИе -5; 

" , () 9 200 -
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6.Вн~сти зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1.ВIД 28.0S.2~09 Н!! 1132-63-05 та від 26.04.2007 Н!! 306-20-05 "Про 

продаж земель~их ДlЛJIНок ... " скасувати пункти 1.3. та 1.2 цих рішень, відносно 
віДКРИТОГО акцІонерного товариства "Броварський побуткомбінат", в зв"JlЗку З . . .. . . 
віДМовою ВІД зеМС:ЛЬНОI ДlЛJlнки площею 0,0515 га по вул. Метanypпв,2, та 
повернути сплачеНІ кошти в розмірі 43 775,00 rpивень; 

6.2.від 30.07.2009 Н!! 1183-67-05 "Про продаж земельних ділянок ... " п.3 цього 
ріmеНИJI відносно фізичної особи-підприємЦІ Зінченка Григорія Андрійовича 
доповнити абзацом: 

"Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Зінченку Григорію 
АндрійОВИЧУ на РОЗС1роченНJI виплати суми за земельну ділянку в розмірі: 
- 182204,10 гривень терміном до 27.08.2010 року щомісJIЧКО пропорційно з 
урахувlШИJlМ індексу інфmщії. 

Сплатити протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчеННJI 
договору купівлі-продажу 222693,90 rpивень, з них 40489,80 rpивень до 
державного бюджету та 182 204,10 rpивень до місцевого бюджету. 

7. Матеріали щодо продажу земельних ділянок, заяви та клопотання 
підприємств та громадин, а також інша технічна документація знаходиться В 

земельному Відділі. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 

--_.------
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