
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про припинеННJI права Користування земельними l 
ділянкам~, надання в оренду земельних ділянок, надання 

ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 25.01.05 Н!! 164 щодо 
: припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 
земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам, а також враховуючи те, що розміри земельних ділянок 
підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 
~1.БроваРи та керуючись ст.ст. 12,93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
~. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве с~оврядування в Україні" та 
враховуючи пропозиції постійноі комісіі з питань розвитку та благоустрою 

, територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та еколоriї, міська 

: paд~ " І 

ВИРІШИЛА; 

~,,,, 1. Припинити право корис:rYВання' зем~льною ділянкою та зарахувати 
, ~ ДО земель міської ради:', ... 

11 В· :аІЩ1·0нерному товариству "Броварськии побут-, .. 1ДК:ритому . 28. . 
, КОМбінат" площею 0,4968 га по бульв.Незanежносп, ,ЗГІДНо листа вщ 
: 05.05.04 Н!! 141. ,і 

; , 2 : ахунок земель міської ради земельні ділянки: 
, . Надати в оренду за р . ,ІІМС Ата . . 
,;; 2.1. Товариству з' обмеженою В~О~іg:;m:ю_, землі' Обме::: 

:" ICp~a" площею 0,4968 га,:в т.ому ЧИСЛІ .. ' кної мережі водопровідної 
;., ~И1(ористaинJI - іlDКенерний коридор канan~зацl"язТl'V для ~бcnyгoвVRання 
,Мер'· ...'. та мереЖІ зв 6'J ,J-

;. :~, газОПРОВ1ДИОl мереЖІ . комерційного використання, по 
!~еЖИтлового приміщенвя _О, зе~l, .. 
,:~.~~~В:Незалежності, 28 Te~~~OM на 5 h~eнкy в~лоДИМИРу Григоровичу 
:~, ~', ,.':' 2.2. Приватно~ DІДПР~Є:~ 1 га _ зеliШЇ обмеженого використання -
і'; ~ощею 0,0853 га, в тому ЧИ~l • '... ктропередач, для будівництва та 
:1{ '~~~~ерний коридор Mepe~ ,: т~ll, еле , . ' . 

. ': 
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обcлyroвува~ прир.ельсового складу _ . 
8УЛ.ВОКЗ8ЛЬНІИ, 1 теРМІНОМ на 2 роки; зеМЛІ промисловості, по 

2.3. Товариству з обмеженою' . . 
б ВІДПОВІДалЬНІСТЮ р " 

0,0932 га для о слуговування цілісного май "ОСЬ площею 
землі комерційного використання ПО вул К' нового ко~nлексу (магазину)-

2.4. Товариству з Обмежев~ю Bi~o Ірова, ~, теРМІНОМ на 1 рік; 
О 4415 га ДЛJI обслуговування б . . ВlдалЬНIСТЮ ,,Елоімпекс" площею 
, УДІВЛl гаражу - землі n . 
вул.Чкалова, 5, терміном ва 1 рік; РОМИСЛОВОСТ1, по 

2.5. Приватному підприємцю Х 'й а . 
29 КВ.м. в тому числі 13 60 aYC~OBI іЛеН1 Юріївні площею 
• ' w '. • ~.M. - зеМЛІ обмеженого використання -
IІlЖенервии коридор мереЖІ ЛІВll елекtpопередач для б . 
• землі комерційного використання J о слуговування К1ОСКУ 
б '11: 54 . 1 . ,по вул.Короленка в районі розміщення 
уд.",!! теРМІНОМ на РІК. 

. . ~: Продовжити терміни користування земельними ділянками із земель 
МlСЬКОI ради: 

З.1 .. Приватному підприємцю Носок Наталіі Анатоліівні площею 
.. ' 19 КО.м. для обс~в~~ кіоску - землі комерційного використання, по 
. ВУJI.~ороленка в раИОНl РО~МlщеШUI буд . .N'g 51 терміном до 01.04.2005 року; 

, З.2. Приватному ПІДприємцю Басараб Ірині Миколаївні площею 
19 КО.м. ДJUI обслуговуваиня кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Чкалова В районі розміщевня буд.N!! 12 терміном на 1 рік; 
· З.З. Приватному підприємцю Хлипі Тамарі Іванівні площею 40 КВ.м. 
ДJIJI обсnyговувaннJI кіоску - землі комерційного використання, по 
ВУJI.ОлімпійськіЙВ районі розміщеНВJI буд . .N'g 4 терміном на 5 років; 

'.' " ' 'З.4. Приватному підприємцю Селівановій Любові Миколаївні площею 
, .19 ІСВ.М. ДЛJI обслуговуваиня кіоску - землі комерційного використання, по 

) ВУJI.ЧерниховсьІСОГО, в районі розміщення буд.,N'g13-15 терміном до 
. 01.04.2005року; . . . . 

· З.5. Приватному підприємцю Денисенко Лесі Дмитрівні площею 
: 20 КВ:М. для обслуговування кіоску - землі к~мерційного використання, по 

.~': вуп.І<ірова, в районі розміщеНВJI буд.N!! 88 тep~IHOM до 01.04.2005 року; 
~. :';: . ". 3.6. Приватному підприємцю Даценку Сергію .Станіславовичу площею 
/,: ~З КВ:М• Д1IJI обслуговування кіоску - землі к~меРЦІЙНОГО використання, по 
~~ .. ,,, В~Л.І<ірова в районі розміщення буд.Ng 88 терМІНОМ .до 01.04.2005 року; 
~,{ ",.' . 3.7. Приватному підприємцю Фесику МИКОЛІ Миколайовичу площею 
і:': . !~,з: КВ.м.. для обслуговування павільйОНУ ,- землі комерційного 
і':', ~. по вул.Кірова, в районі розміщенВІІ будJ'ё 36 терміном до 
: ',;: , . 1.04.2005 року· '. 
{: : :;.:. ~ 3.8. Прив~твому підприємцю' Шарап~віЙ Ha~iї Михайлівні площею 

.: ./. 19 b.a.k nnlr б ~Ir ю'осvv - зеМЛІ комеРЦІЙНОГО використання, по 
J: "'. ' .~Ч. ~и& О слyroвувапп- .... ./ · Сі(!·.;~~JI:І<иівськіЙ в районі розміщення буд.Ng168 теРМІН?М до 01.04.2005 року; 
.,1', . \ ' • А.. ·10 ВІКТОРОВИЧУ' 
'f.j~":>::, 3.9. Приватному підприємцю БугеРІ nnДР~. . ~~, -, }' .:.і :-',';' пл 19 V:JJ ГагаРІ'на В райОНІ РОЗМІщення буд . .N'g 11; 
i!S:;';'. ~.,. " ощею JCВ.M. по В,/' • 

;y.,.:~ .. -' r,: ,і :" . , 
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- площеlO 19 КВ.М. по вул.Короленка в раЙОНІ' . б 
" . РОЗМІщення уд.Хо 64 для 

б"nvrовуваННJI КІОСКІв - зеМЛІ комерційного - ~ 
о Ш1'-. використання, теРМІНОМ 
на J РІК; 

3.10. Приватному піДПРИЄМЦJО І(отенку Володимиру Григоровичу 
площею 19 КВ.М. для .. Об~~гову~ан~я кіоску - землі комерційного 
Вlfкористання, по вул.КИІВСЬК1И в раИОНІ розміщення буд. 1 68 терміном до 
01.04.2005 року; 

З.ll. Приватному підприємцю Мусієнку Володимиру Івановичу 
площею 20 КВ.М. дЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВIIКОРИСТання, по вуп.Кірова в районі розміщення буд.N!! 88 терміном до 
01.04.2005 року; 

3.12. Приватному підприємцю Кушпіль Любові Михайлівні площеJO 
46 КВ.М. ДЗDI обслуговувaннJI павільйону - землі комерційного використання, 
по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд.N!!6-а терміном 
ДО О 1.04.2005 року; 

З.13. Приватному підприємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
17 КВ.М. ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

, вул. Чкалова в районі розміщення буд.N!!1 О терміном на 1 рік; 
,3.14. Приватному підприємцю Бесарабі Володимиру Миколайовичу 

площеіо 25 кв.м. ДJIJI обслуговування IсіОСIСУ в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі 
розміщення буд . .N'!!21 терміном ДО О 1.04.2005 року; 
, 3.15. Приватному піДПРИЄМЦfО Пїкож IB~НН~ Мико~аівні площе~ 
49 КВ.М. дЛЯ обслуговування кіоску в складі павшьиону ОЧllсування - зеМЛІ 
к~мерціЙІіОГО використання, в районі перетину вул.Шевченка та 
вул.Київськоі терміном на 1 рік; . 

, ' " 3.1 б. Приватному піДПРИЄМЦIО Га~че~ку Серnю. Альбер~~вичу 
t;" ~ощеlО 90 КВ.М. ДJIJI обслуговування ~аВl~ЬИО~ - зеМЛІ комеРЦIИ~ОГО 
; ~икористання, по вуп.ЧерВJIXОВСЬКОГО в раИОНІ РОЗМlщеlПUl теплиць теРМІНОМ 
" II~ S років; , 

.1 " 3 17 П му підприємЦlО Москаленку Олександр~ 
',і І, " риватно ня павільйону - земЛІ 
.' Во~одимировичу ІШощею 90 кв.М. для обслуговуван • . 
. І; Ко,. 'й ул Черняховського в райОНІ РОЗl\l1щення . ' щерщ ного використання, по в.. 
··'теп · 5'· :':', , nиць теРМІНОМ на РОЮВ, Ю оо Васильовичу площею 
", і' 3 18 Пиватному підприємцtО Радченку Р 
:: 17' • • Р • _ землі комерційного використання. по 
d " ' ІСВ.М. ДЛЯ обслуговування КІоску .N! 168 ерміном до О 1.04.2005 року; 
:;:",:;.'~~~.І<ИЇDСЬКіЙ в районі роз~іщеИНJI буд.!! ТОlnексаНДРі Василівні площеlО 
-, - ,.; " З 1 пп' ИЄМЦІО Даценко ". , 
?~' .: '.'s; ."7. риватному ПJДПР. _ землі комерційного ВІІКОРИСТ~ННЯ, 
~~i':' ~ ;"в.м. дnя обслуговування ~аВ1ЛЬ~Оl1У озміщення буД.N!58 Tept.t1HOM 
~::.\ '~n~" вул.l(оропенка' в раЙОНІ Р 
~fi:.i: Д~ 01.04.2005 року;' ом lОрію Григоровичу площеlО 
fl:\;,~s'.' 3.20. Приватному підпр~ЄМЦfО_~nі ~омерціЙН~ГО ВИКОРllстаШIJl, по 
f~"" ~ КО.М. для обслугов~ання КІоску б,N'р 45 теРМІНОМ до 15.04.2005 
t;";!;', ЬУJ~.О60nОfiськіЙ в районі розміщеlll1Jl УД. - . 
ri!i~;, f,:: Р'Оку' ' " 
tt!;Li ''\1. " , • 
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3.21. Приватному підприємцю Ющенку Віктору Ан '" 
б лугову' ДРІИОВИЧУ площею 

2S кв.М. Д1I~ о с .. . BaH~ КІоску - землі комерційного використання по 
.ул.челЮСКІна в раИОНl РОЗМІщення буд.N! 90 терміном до 01.04.2005 рок;,. 

4. Надати в постійне Користування за рахунок міської ради Відкритому 
акціонерному товариству "Державний ощадний банк Украіни" земельну 
ділJlНКУ площею 0,0682 га ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул.Петровського, 2. 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками: 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" для 
обcnуговування будівлі магазину "Все ДJIJI дому" по вул.Короленка,60-д; 

5.2. Спільному Українсько-Австрійському підприємству з іноземними 
інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Бітунова 
Україна" ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі по вул.Кутузова, 139; 

5.3. Громадинці Гавенко Тетяні Володимирівні ДJUI обслуговування 
нежитлового приміщення по вул.КиївськіЙ,139; 

5.4. Громадянці Лазарєвій Валентині Павлівні ДJUI обслуговування 
нежитлового приміщення по вул.КиївськіЙ,139; 

5.5. Громадинину Поповичу Вадиму Сидоровичу ДJUI обслуговування 
нежитлової будівлі по вул.КиівськіЙ,139; 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Форум-Косметік" 
дnи обслуговування нежитлової будівлі по вул.Красовського,25; 

5.7. Редакції газети ,,вісті центральної спілки споживчи~ товариств 
Україии" ДJUI обслуговування складського ПРИМІщення по 

ВУJl.КраСОВського,16; 
5 8 n і mmиЄМЦЮ Вєтрову Дмитру Володимировичу ДJIJI . " риватному п~r І Г 3 

ОбcnуroВУВа&НЯ будівлі магазину "Зоряний" по вул. · ~НТИ'.; 
5 9 П 'дupИємЦІО Кулику ВалерІЮ ВІКТОРОВИЧУ ДJIJI 
" риватному m Д ова,18' 

Обcnуговування погреба-льодовика по вул. имитр .' Ан .... 
5 . ЦІО Корж ВалентИНІ аТОЛІIВНI для 
.10. Приватному пщприєм . l' 

обеп · йону по вул БenlНСЬКОГО, , 
уroвування магазину-павlЛЬ '" Jl'JI'II' обслуговування 

5 11 · ємству Композит ,.,._. 
П' " Малому п1дпрИ 'Й;~ГО використ8ННJI, по вул.Короленка. 
аВIJIьАону-кафетерію - землі комерЦl 

. ния проектів відведення земельних 
• б. Надати дозвіл на виготовnе . 

ДIJlИнок: Ж авель Світлані Кузьмінічні ДЛП 
б.l. Приватному. підприЄМЦlО ч:~ова в районі кінцевої ЗУПІІНКИ 

РО3ташуоаННJI автостоJIНКИ по вул . 
. ~ІаРШРУТIІОГО автобусу Н!!411; ідповідальністю "БроваРСЬ1ClIЙ 
",' б 2 Товариству з обмежеtlОl0 в зташування садибної забудови 
::~ОIМО6удіЬ;іИі{ комбінат ,,меркуріЙ" ~~ п::ул Київській; 
~: ~O. nуп'В.Сllмоненка в районі радіостВНЦl1 · 
, ... 
:--. 



5 

6.3. Товарис.~ву з обмеженою відповідальністю "Баггі" 
розширення терИТОрl1 автозаправної станції по вул.Кірова,57. 

для 

7. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 16.07.04 Н2 
588-28-24 "Про припи.нення права користуванНJI земельними ділянками ... " 
відносно приватного ПІДПРИЄМЦЯ Сирічева Олександра Родіоновича в п.3.3. 
слова " . .19.КВ.М ... " замінити словами " ... 26 кв.м .... ". 

8. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 2, 3 даного 
рішенНJI, про необхідність укладення до 03.03.05 договорів оренди землі. У 
.ВИnадку неоформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користуванНJI землею. 

9. Попередити керівників підприємств про необхідність виготовnенНJI 
відповідної документації по оформленню права користУванНJI земельними 
дiлmками. До освоєння земельних ділянок приступати піCЛJI отриманНJI 
. правовстановлюючих ентів на землю та BcтaнOвneHНJI меж земельних 

""'л_· ..... '#. ~aмeR . використовувати за цільовим 
'І о і 11 

* 'о'" 0D"* 

~ський roл • .а І Е: 
м.Бровари (}~ 

Від" ().d "~~~~~III-~~ 5 року 
N! ~-a~-" 

В.О.Антоненко 



оо мельииМ 
поДАННЯ: завіДУЮЧО1 зе 

відділом 

ПОГОД>КЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник міського 
ГОЛОВІ! 

Завідуюча юридичним відділом 

ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

Начальник ynравлівня екоиоміки 

Завідуюча загальним відділом 

Голова постійноі комісіі з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 

о о ; зем~иих ВІДНосин, архітеnypи 

о будівництва та екології ' 
, о 

ТоВ.Гордієнхо 
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ОО О 

с.м.возняк 

Н.ІІНатюК 

" 

о НоБ.миxaйJIова 
-і 

ОО 
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І/'(ь'! 
ПОДАННЯ 

\МL Q..Q~O 
Міському голові ~;;::~~~ 

Просимо РОЗГJUlнути на засіданні Броварської міської ради питання про 
припинення права користуванНJI земельни . . . ми ДІлянками, надання в оренду 

. земельних ДIJUIнок, HaдaHНJI ДОЗВОЛІВ на виготовлення теХІІічної документації по 
оформленню права користуванНJI земельними діЛЯlІками JOридичним і фізичним 
оробам : 

. 1. Припи.~ити праВQ користуванНЯ земеЛЬНОІО діЛЯНІ(ОIО та зарахувати їх 
до земель М1СЬКОl ради: 

. . 1.1. Відкритому аl(ціонерному товариству "Броварський ообут- комбінат" 
ПJlощею 0,4968 га по бульв. Незалежності, 28, згідно листа від 05.05.04 Н!! 141. 

2. Надати в оренду за рахунок земель місы�оїї роди земельні ділянки: 
2.1. . Товариству з обмеженою відоовідальніСТIО "пмс АлJOмініум

Україна" площею 0,4968 га, в тому числі 0,0869 га - землі обмеженого 
використ8ННJI - інженерний коридор каналізаційної мережі, водопровідної 
мережі, тазоnpовідної мережі та мережі зв"язку, для обслуговування нежитлового 
приміщеННJI - землі І(омерційного використання, по бульв.Незалежності, 28 
терміном на 5 років; 

2.2. Приватному підприємцю ПавлучеНlСУ Володимиру Григоровичу 
.lIJIощею 0,0853 га, в тому числі 0,0011 га - землі обмеженого використання -
~~еиерRИЙ коридор мережі лінії електрооереДnLI, ДЛЯ будівництва та 
Обcnyговування прирельсового складу - землі промисловості, по вул.ВокзальніЙ, 
·1 терміном 'на 2 роки; 

2.3. Товариству 3 обмеженоJO відповідальніСТIО "Рось" площеJO 0,0932 га 
ДJJя обслуговування цілісного майнового комплексу (магазину) - землі 

. ІСом~рційного ВИI(ористання, по вул.Кіров~, 2, T~pMiII~M Jln 1 ріІ(;. " 
. ' :2.4.' Товариству 3 обмеженою BIдooBIдвJIыl1TIoo ,.ЕпОlмоекс олощеlО 

: ; ~,4415 . га .' Д1IJI, обслуговування будівлі гара)IСУ - землі промисловості, оо 
: ВУл.ЧiauJова, 5, терміном ІІа 1 рік; '. ..... 
.. : . 2.5. ПриваТJJОМУ підприємцю Х~УСТОВІЙ Олеш 10PII01II площе!о 2~ 

: ІСВ.М., В тому числі 13,60 І(В.М. - зеМЛІ обмеженого IJIIKopIICTaHH~ - lН)J(енерни~ 
:: ~~p~op мережі ліllії електропередач, для оБСЛУl4QОУI10I1ШI. КІОСКУ - зеМ~1 
'~:'~Р~ерційноro ВИКОРИСТnIШSI, по вул.Короленка в 1)1\1\0111 розttl1щення буд.N9 ~4 
.;':~~~~~HbM· на 1 'рік. 
;~.' ' .. " 1:-і ;'! '. . 

-. і· _.. . . ." • • 

:;: ~:~'. ;:"~З,:"іПРОДОВ)J(.IТИ 1'ерміни користува,ННЯ земеnЬ1lllМІІ ДШЯІ,каМIі ІЗ земель 
:'. '1ІIсы(''l1 ради' . . ' , .... .' .. , .... І 19 ~\~.~:;: !:·.і:з.l.,При~аТIIОМУ пlдпрИЄМЦIО Носок На~аліі АIІО'ГОJllIDl1 площеJО 
;'.}~;~;M;l. ;ЦJIJI::i обспуговуоошш кіосІсу' - земn1 КОМ"I)Цtl\110ГО в1tкориста~ня, оо 
{i!~~~r.~~~oponeIЇKa D районІ розміщення буд.N!! 51 термІ1ІОМ до О 1.04.2005 року, 
... ,: ,оо .'. ."" ••• ' "1 ' ' • 
• , • ' .. , '. ~ ... '. ,ОО .... : •• : '. 

;{-'illl~~{'';';': :~"; ' .... ~;'~' '. j ВрОВnРС"IСМВ МВК 
... -•• ~I~"'{-' .'. "ї' . 'і:І .. , ~ ~JЩ ·I·\~j"~t::.!:~· :;.,!. {І ' :.. • t BXIAI!~J~' ' • Ij. 

1:11-., •• -- •• • J ' .. ' t .. ' t ,1. І ., .11 .... t.J ••• ,:.; ~ •• і;, ;'. . .1' -.- -
~1r.~·'f1,;:·~.",,:1 ...... ·~ . . ',:.: ~i. • рі: І" ~~~Y.:;~~ .;~'1·Y·~ '. , . .;1 .' '" " QL O~p. 
NIч~':tt'.~·~,с.~ 'о', /; ": і :.", .. ~ - . 
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З.2. Приватному підприємцю Баса б . 

19 кв м. tItIcr обслуговування ю'ос p~ ІРИНІ Миколаївні площею · 1-'1'-. ку - зеМЛІ ко '" 
в"JI.ЧкВJIова в районі розміщення бvд ХО 12 . мерЦ1ИН~ГО використання, по 

'І' 3 П . ~, . - теРМІНОМ на 1 рІК' 
З.. риватному ПІДПРИЄМцю Хлипі Тамар' І · . ' '. І ванlВНІ площею 40 кв М для 

обcnyrовування КІоску - зеМЛІ комерційного вико . . ~ . о .. 
районі розміщення буд.N! 4 терміном на 5 років' ристанНJI, по вул.ОmМПIИСЬКIИВ 

З.4. Приватному підприємцю Селівано~ій Люб . М оо' 
19 

ДЛJI б . ОВІ иколаlВН1 площею 
'КВ.М. о слуговув~ КІ?СКУ - ~емлі комерційного використання, по 

ВУJlіЧерняховського, в раиОНІ РОЗМlщенНJI бvд Ко 13-15 . 
01.04.2005року; ~, . - теРМІНОМ ДО 

3.5. Приватному підприємЦlО Денисенко Лесі Дмитрівні площею 20 
КВ.М •• ДJIJ( Об~~Вув~ кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.КlРОВа, в раиоm роз~щенНJI буд.N! 88 терміном до О 1.04.2005 року; 

3.6. Приватному ПІДnPИ~ Даценку Сергію Станіславовичу площею 13 
КВ.М. : ДJIJ( обс~?вув~НJI КІоску - землі комерційного використання, по 
вул.І<ірова в раиош РОЗМ1щеННJI буд . .N! 88 терміном до О 1.04.2005 року; 

3.7. Приватному підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу площею 70,3 
В.М. ДmI обслуговув8ВНJI павільйону - землі комерційного використанНJI, по 
вул.І<ірова в районі розміщеННJI буд.N! 36 терміном до О 1.04.2005 року; 

3.8. Приватному підприємцю Шаршовій Наталіі Михайлівні площею 19 
В.М. ДJIJI обслуговув8ВНJI кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Киівській в'районі розміщеННJI буд.N!!168 терміном до 01.04.2005 року; 

3.9. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу: 
- площею 19 КВ.М. по вул.Гагаріна в районі розміщеННJJ буд.N!!11; 

;,' 'о:' площею ,19 КВ.М. по вул.Короленка в районі розміщеННJJ буд.N!! 64, ДЛJI 
,обслуговув8НШl "кіосків - землі комерційного використ8ННJI, терміном 
ва,I'рік; , 

, 3.10. Приватному підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу площею 
. 19 кв.м. для обслуговування кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
·~~.~івській В районі розміщеННJI буд. 168 терміном до 01.04.2005 року; 

, '3.11. ПрИватному підприємцю Мусієнку Володимиру Івановичу площею 20 
· ХВ.м. ; ДJIJI обслуговування. кіоску - землі комерційного використ8ННJI, по 
" ~л.Кірова в районі РО,зміщеННJI буд.N!! 88 терм.іНОМ до О 1 .. 04.2005 .?~кy~ 
, '.':,,: 3.12.'1 Приватному підприємцю Кушпшь ЛюБО~1 МихВИЛІВНІ площею 
" 4~ ,кВ.м: 'Для обслуговувания павільйону - землі КОМ~РЦІЙНОГО використанНJI, по 
'"ВУ~.ОЛімпіЙёькій в районі,розміщення буд.N!!6-а теРМІНОМ до 
І: :O~~o~.209~ року; . ~ " ", ' 
:::.;':." ,3.13.: :Приватному ~ідпр~ємцю Басар~бу Оле~ Івановичу площею 
: ' і ~'7 ~:'kВ.M~·' 'ДJIJI:'I обслуговування КІоску - зеМЛІ. комеРЦIИН.ОГО В.IКОРИСТ8ННJI, по 
.:':;,~~~.ЧкаЛО~а в р'аіоні'розміщення буд.N!!10 теРМІН?М на 1 рІК; , .. 
;?':';l'1'~!~:,;z~;1'4.: ::Прйватно~, ,підприємцю . Бесарабl ВО~О~ИРJ Ми~олаиовичу 
~JJ}:,ПnощеЮ,'25 ;ісв;МJ"ДЛЯ обслуговування І(ІОСКУ в складІ ~шьио~ ~Чtкyв~НШ1 -
!;:~~~~~t:;к~~ерційн~го використання, по бульв.НезалеЖНОСТІ в раИОНІ РОЗМlщеНШ1 
'~!'i;~r,~:~~~ l'~ep~iнOM, .'До О 1.04.2005 РОКУі:, . . .. . 
f4~іf!~~!:::у~,з~'~s~ .. ПриВатному піДПРИЄМЦIО ПІКОЖ Ів.аннl ~ОЛ81ВНІ ~лощею 49 
:':~\l~:М~":\)ЩJi~,':О'бr.!nvГоВування кіоску 'в складІ паВlЛЬИОНУ ОЧІкування - землі 
f,.ttt'· .!І". .:. .."'.~-. . .. . ~ .. .. . 
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комерціііНОro використання, в районі перетину Ш 
tePAfiSOM на 1 рік; вул. евченка та вул.Київської 

. 3.16. Приватному підприємцю Гайченку С . Ал б 
. .М. ДJIJI обслуговування павільйо _ . еРГІЮ '" ь ертовичу площею 90 
J(8 ... ну зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання по 
ВУJl.ЧерНJIXОВСЬКОГО в ранОНІ розміщення теплиць терміном 5 .. • 
о. 3 17 Приватному пі п и на РОКІв, 

• • Д р ЄМЦІО Москаленку Олександру Володимировичу 
; ПJlощею 90 КВ.м. ДJUI обслуговуванна пав' .. . .... п. lЛьиону - зеМЛІ комерцшного 
вико~истания, по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщення теплиць терміном на 
S РОКІв; 
.' 3.18. Приватному підПР~ЄМЦIО Радченку Юрію Васильовичу площею 17 
КВ.М. ~ .Об~ОВ~Вання. КІОСКУ - землі комерційного використання, по 
ВУJl.КИ1ВСЬКій в ранОНІ роз~щенНJI буд.N!!168 терміном до 01.04.2005 року; 
.. 3.19. Приватному mДПРИЄМЦIО Даценко Олександрі Василівні площею 56 

~.M. ДJUI. обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.К~роленка в районі розміщення буд.N!!58 терміном до 
01.04.2005 року; 

3.20. Приватному підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 52 
О.М. ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
Вул.ОБОлонській в районі розміщення буд.Н!! 45 терміном до 15.04.2005 року; 

:;. 3.21. Приватному підпрИЄМЦ10 Ющенку Віктору Андрійовичу площею 25 
. Кв.М.. ДЛJI 'обслуговування кіОСІСУ - землі комерційного використання, по 

. ~л.Челюскіна в районі розміщення буд.N!! 90 терміном до О 1.04.2005 року . 

. 4 .. Надати в постійне користування за рахунок міської ради Відкритому 
. ~i~HepHOМY товариству "Державний ощадний банк України" земельну ділянку 
: :~ощею 0,0682 га для обслуговування нехситлової будівлі - землі комерційного 
: Використання, по вул.Петровського, 2. 
І ' 

'J •• : . 5. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
, ,'.пр.вва користувaииJI земельними ділянками: . ., " 
::--;'. :, 5.1. Товариству з обмеженоlO ВІДПОВІДальНІСТЮ "Анти для 
. ; .~бсny~овування будівлі магазину "Все ДЛЯ !,:ому" ПО ~л.Короленка,60-~; 

;::':'.:. . ~.2. Спільному vкраїнсы�о • .АвстрІиському ш:цпри~ству. з 1Ноз~мними 
~:, ~НВ~:иціями у формі товариства з ~~ме)~ен~ю ВІДПОВІДалЬН1СТЮ :,БІтунова 
:i.·;:'~Kpa~Ha" ДJIJl обслуговування неЖИТnОD?J БУДІВЛІ ПО .ву~.Кутузова, 139. 
~.:.,: ... : ; 5.3. Громадянці ГавеНІСО ТетяНІ ВоЛОДИМИРІВНІ для обслуговування 
~}:~~~~OBOro приміщення по вул.~иївськіh, 13~; .. 
11.. .: '. .: .S.4~ Гром8ДJIИЦЇ Лаза~ЄВІЙ .~але.нтиН1. ПавлІВНІ для обслуговування 
~·-it~!»ІС~Лово'ro приміщення по вул.КИІВСЬКlh,І39, 
~~~ ::'.'; .:;', . " s s" Грома 1Тavт.lHY ПОПОВИ'ІУ Вадиму сидоровичу ДJUI обслуговування 
.~.~ . о·... •• ~ •••• 
r~~?~e?К~T~PBOЇ будівлі по вул.київсы�іn,11 39: • . . " 
~~~:~::i':).:":~:6. Товариству з обмеЖСНОIО ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ,,~opyм-KOCMeTIK для 
~і;j~~яnY~ов вання нежитлової будівлі ПО Byn.I(pac~~CLK?roI2S, 
~~j!i.i·:,:~~::, .. ~S 1У. Р '" ети Bic1·j централЬНОІ СПlJП(И споживчих товариств 
fi",o}I.:.'1 .... (, о •• еДаІСЦll газ " • І( 16 
1~~У!Сраіни" ДJIJl обслуговування СІСЛОДСЬJСОГО ПРИМДмиlщення П~ вул. расовського. ; 
"~~1,~~~,i'~~:,~.S"~8 : П' підпрИЄМЦІО Вєтрову тру ОЛОДИМИРОВ1іЧУ дЛЯ 

'-~', .. ,1;, ." риватному N" л І ГОНТИ 3' 
~~~f.і~~в8НИJI будівлі магазИI1У "Зоряни по ву . . , , 
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5.9. Приватному підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу 

обcnyroвуванИJI погреба-льо~овика по вул.Димитрова, 18; 
для 

для 5.10. Приватному ПІДПРИЄМцю Корж Валентині Анатоліївні 
оБCJIYГовування магазину-павinьйону по вул.БеліНСЬКОго,1 ; 

5.11. Малому підприємству "Композит" для обслуговування павільйону
кафетерію - землі KOMepцi~HOГO використання, по вул.Короленка. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних ділянок: 
6.1. Приватному підприємцю Журавель Світлані Кузьмінічні для 

розташування автостоянки по вул.Чкалова в районі кінцевої зупинки 
маршрутного автобусу N!411; 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальніс11О "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" для розташування садибної забудови по 
вуп.В.Симоненка в районі радіостанції по вул.КиївськіЙ; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Баггі" для розширення 
території автозаправної станції по вул.І<ірова,57. 

7. Внести зміни до ріmеНИJI Броварської міської ради від 16.07.04 Н!! 588-
. " . 28-24 "Про припииеИНJI права користування земепьн~ ДІЛJIНКами... ВІДНОСНО 

приватного підприємця Сирічева Олександра РОі}rо~овича в п.З.З. слова 
· " .. 19.кв.м ... " замінити словами " ... 26 кв.м .... ". 

t ' 

. '. Завідуюча земельним відділом c:::::::::~~~? Т.В.Гордієнко 

.' . 

'.' . : . 
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