
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г . Про припиненНJI права користування земельними l 
ДIJIJIНKaм~, Haд!lННJI в оренду земельнщс ділянок, надання 

ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними діJUlНКами 

юридичним і фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.03.05 Н!! 458 щодо 
припинення права користування земельними дїJUlнками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленшо права користування земельними діJUlНКами юридичним і 
фізичним особам, а також враховуючи те, що розміри земельних діJUlНОК 
підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 
м.Бровари та керуючись ст.ст. 12,93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Постанови Кабінету Мі·ністрів Украіни від· 11.04.02 Н!! 502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають 
у власності громадян і юридичних осіб" п. 34 ст.26 Закону України "Про 

'." ••• • w •• 

місцеве самоврядування ~ Украіш та враховую~ ПРОПОЗИЦll П~СТ1ИНОl 
комісії з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, 

архітектури, будівництва та екології, міська рада . 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою та зарахувати 

іх до земель міської ради: В r фl·V'С Інкорпорейтед" 
1 1 ... итого типу естерн ра ао 
· . Корпорацll закр ОВ ЗО з;ідно листа від 02.12.04Н!! 02/12/04; 

площею 0,2440 га по ВУЛ.ДимитР а, , у. сал" площею 0,2050 га по 
1.2. Акціонерному. товариствУ " H1Вe~ • 

вул.Димитрова, 119, згідно листа від 01.11.0~ NL 123. 
І •• • • 

. ок земель міської ради земельНІ ДШЯНКИ: 
2. . Надати в ope~ за рахун Апрітек" площею 0,2440 ra, В тому 
2.1. Дочірньому ПІДПРИЄМС~У.~' В Л ДимиТРова, ДJIJI обслуговування 

Числі 0,0442 га - в межах черво~ Л1~~е~ комерційного використання, по 
сrладських та побутових ~ИМ1щень. . . 
вул.Димитрова, ЗО, терміном на 5 роК1В, 
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. ~ lIol't, 
2.2. ГРОМ8ДJIнину Бреmo Оле ст · 

тоМУ числі 0,0303 га - землі об~ aиtславовичу площею 0,2050 ra, в 
корИДОР мережі лініі електропередач ежен~ro ВикористанJUI - інженерний 
оо землі комерційного використання ':ля о слуговувавJUI нежитлової будівлі 

ІСІ·в. ' о вул.ДимИтрова, 119 терміном на 5 
ро , 

2.3. Товариству з обмеженою відпові ал · ." 
О 0500 га, в тому числі О 0039 . д ЬНІСТЮ ,,ясеНІ площею 
'w ,га - зеМЛІ обмеженого використанJUI _ 
інженернии коридо~ ~ережі лініі електропередач та мереж зв"язку для 
оБСЛУГОВУВан~я БУДI~ магазину' по продажу продовольчих товарів з' кафе
баром -.зеМЛI комеРЦIИНО~О використання, по вул.Короленка,64-в, терміном 
ва5 роюв; • 

2.4. Акціонерному TOBap~cтвy "Українська автомобільна корпорація" 
площею 10,6603 га, в тому. ЧИСЛІ 0,4220 га - землі обмеженого використання 
- інженерний коридор· лінії електропередач, для будівництва та 
обслуговування заводу швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по 
вул.Красовського, 18-а, терміном на 1 рік; 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Баггі" площею 
0,0266 ra, в тому числі 0,0022 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лівії електропередач, для розширення території 
ДJJJI обслуговування автозаправної станції - землі комерційного 
використання, по вул.Кіров&, 57, терміном на 1 рік; 

2.6. Приватному підприємцю Гапону Євгену Михайловичу 
площею 0,3083 га, в тому числі 0,0519 га -землі обмеженого використання 
- інженерний коридор мережі лінії електропередач, для будівництва та 
обслуговування автостоЯНКИ .. землі транспорту, по вул.Димитрова в районі 
залізничного шляхопроводу терміном на 1 рік; . 

2.7. ПриватномУ підприємцю Гуз~ку ВІКТору Івановичу 
ІШощею О 3072 га в тому Числі 0,0314 га - зеМЛІ обмеженого використання 
- івжене~ний ко~идор мережі лівії електропередач, для обслуго~!вання 
иежитлового приміщення'" землі ~ОМИСЛОВОСТІ~ по вул.БОГУНСЬКІИ, 26-б 
терміном на 5 років; .. , 

2 8 Т обмеженою відПОВІдалЬНІСТЮ "Астро ЛТД: площею .. овариству з '" . 
0,30 га для будівництва та обслуг?вув~ня ставцll теХНІЧНОГО 
б ... омобілів - зеМЛІ транспорту, за рахунок земель 

о. сnyговування та мииКИ авт ачення _ рілля, на розі вул.Щолківської та 
СІЛЬськогосподарського призн . 

. ' .' бульв.Незалежності терміном на 1 рІК;. Кураж" площею О 3999 га для 
. 2 9 П увному цирку .. шап1ТО "І ' ; .. ерес '. і тr аж" оо землі комерційного використанJUl, в 

ВставовлеННJl ЦИРІсу-Ш8ПІТО ,tA"YP 5 10 04 05· 
. . n . n " іном з 04 04.0 по · . , . . арку" еремога терм . · мцю зотову ЄвгеніІО Олександровичу 
; . . . 2.10. Приватному .ПІДПРИЄ ня комплексу атракціонів "ЛУН0-парк" оо 
:. :. nЛо~ею 0,39?: га для встаиовnен в парку "Перем,?га" терміном з 25.04.05 

зеМЛІ комеРЦIИНОro ВИІСОРИСТания, . 
. ,. " .дО 15.05.05; 



2.11. Приватному підпри 
IJJIощею 0,0932 га Д1IJI Обслуговув:: б ~caнOB~, Яні Леонідівні 
використання, по вул.Красовського 19 авl:npалЬНl - землі комерційного 

2.12. Приватному піДПрИr:'U'~ -Оа, TepМiH0t.J на 1 рік; 
_ .. ~ ксютенко Q • В .. 

о 0274 га ДЛЯ оБСЛУГОВVDаuu.r каф пет аСИЛІВНl площею 
, ~ 6ІІПQA е-магазину . . 
використання, по вул. І-го TpaвНJI 27-а. - зе~1 комеРЦІЙНОГО 

3 П ' теРМІНОМ на 5 рОЮВ· 2.1. риватному підприємцю пан ' 
площею 37 кв.м., В тому числі 23 асю~ Олександру Васильовичу 

КВ.м. - зеМЛІ обмежено інЖенерний коридор водопровідн ... го використання 
• .. 01 мереЖІ, Д1IJI обслуговування кіоску - землі 

хомеРЦIИНОГО використання, по вул Короленка в ... . 
терміном на 1 рік. . раИОНI РОЗМІщення буд .. N!!70 

3. Продовжити терміни користування земельними дшя· . . .. нками ІЗ земель 
МIСЬКОI ради: 

3.1. Приватному підприємцю Іллєнко Наталії Миколаівні площею 
45 КВ.М. ДЛЯ обслуговувaннJI павільйону - землі комерційного використання 
по вул.Черняховського в p~oнi розміщення теплиць терміном на 5 років; , 

З.2. Приватному ПІДприємцю Восколовичу Сергію Михайловичу 
площею 19 кв.м. для ,обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, на перетині. вул.М.Лагунової-Гагаріна терміном на 1 рік; 

'3.3. Приватному підприємцю Войні Олексію Авакумовичу площею 
30 КВ.М. для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N2 14 терміном до 01.09.05; 

З.4. Приватному підприємцю ХристииіІенко майї Анатоліївні 
площею 19 кв.м. для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Шевченка в районі розміщеНШІ буд.N2 27 
терміном на 1 рік; . 

З.5. Приватному підприємцю Іваницькому ~ОЛl ~риroро~:. .. 
_ площею 20 КВ.М. ,для обслуговування юоску ~ скл8Д1 павшь~о~ 

очікування _ землі комерційного використання, ЧО вул .. Короленка в раною . \ 

РОЗм!щеННJI буд.N!!64; .. ... 
22 nncr обслугоВVRання юоску - земm комерц1ИНОГО 

- площею КВ.М. /At'-" .~-. б ~roI68. 
во У •• ':..,n ькій В районі розмпцевня уд .. ",:,. , 

ористання, по ВУЛ • .1U'UD
G кіоску В складі павільйону 

- площею 20 кв.м. . для обслуговування ... . 
. .... використання. по вул.Гагарша в раноН1 

, ОЧ1Хування - зеМЛІ комерц1ИИОГО 

Роз . б ~r. 1 іном до 01.05.05; М1ЩеВIUI уд.",!! ,Tep~., . К янчуку ВолодимиРУ Степановичу 
З.6. Приватному mДПРИЄМЦЮ ас ільйону _ землі комерційного 

ПЛощею 61 кв.м. для обслуговув~ВJI . П:міщеВВJI буд.N2 294 терміном до 
Використання, по вул.Київській В раноН1 Р 
01.05.05; сантал" ШІощею 13,5 КВ.М. ДJDI 

З 7 yy~ nnnиємству " тr . . Приватному ~: ійвоro використання, по вул.n.ороленка 
оБCJIyroвV1IанюІ кіоску - зеМЛІ комерц 01 09 05· . . ./- 8 М1ВОМ ДО • • , 
~ районі розміщення буд.N!! 6 тер • 

, ' , ,. 
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3.8. Приватно~ підприЄМЦю Орел Ларисі мих ... . 
111111 обслуговування КІОСКУ - землі КОм ... 8ИЛІВНІ ПЛощею 19 кв М 
11І"-. • б"'r. еРЦІИНОГо ВИКОр . .. 
раіІОНІ РОЗМІЩ~ННЯ уд ... ,!! 88 терміном до 01 0405. истанвя, по ВУЛ.Кlрова в 

3.9. АКЦІонерному товариству від .., 
- площею 19 КВ.М. по ву.л ЧернихRpИТОГО типу ,,Бровари,,,молоко": 

· Овськоro в ... . 
терміном на 1 рік; ранОНІ РОЗМІщення буд.К!!9 

- площею 19 кв.м. по ВУЛ.ОлімпіЙськіЙ ... . 
терміном на 1 рік; в ранОНІ РОЗМІщення буд.К!!I-а 

- площею 19 кв.м. по вул Київ ... ... 
терміном до 01.05.05; . СЬКlи в ранОНІ розміщення буд.К!! 168 

- площею 19 КВ.М. по вул М Лагун·· ... . . 1· ... ОВОl В ранОНІ РОЗМІщення буд 7-а 
теРМІНОМ на рІК; .. 

- площею 19 КВ.М. по бу.'~в Незалежн· ... . 
• "Аа • ОСТІ В ранОНІ РОЗМІщення 

буд.Х! 10 теРМІНОМ до 09.05.05; 
~ площею 19 кв.м. по ву~.Королевка в районі розміщення буд.54 терміном 

на 1 РІК, для обслуговув~ IQОСК1В - землі комерційного використання; 
3.10. Приватному ПІДприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу: 
- площею 38 кв.м. по вул.Київській В районі розміщення буд.К!! 168 

терміном до 01.04.05; 
- ~ощею 19 кв.м. по вул.Кірова в районі розміщення буд.К!! 1 терміном на 

1 рік, для обслуговування кіосків - землі комерційного використання; 
3.11. Приватному підприємцю Щербаку Станіславу Володимировичу 

lDIощею 21 КВ.М. для обслуговування кіОСКУ - землі комерційного використання, 
ПО вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.К!! 94 терміном ва 1 рік; 

3.12. Приватному підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу 
lDIощею 19 КВ.М. для обслуговувaннJI кіОСКУ - землі комерційного використання, 
ПО вул.Димитрова в районі розміщення буд.Н! 18 терміном до 01.04.05. 

4. Змінити цільове призначення земельних ділянок: 
4.1. Приватному підприємцю ЧетверНі. Сергію . ~лександровичу площею 

0.0033 га із земель житлової забудови на зеМЛІ комеРЦlИВОГО ~икористанвя - ДJIJ[ 
Обсnyговування павільйону по продажу квітів по вул.Киівсьюи,164; . 

4 2 Г К му Biктop~ Олександровичу площею 0,0504 га ІЗ .. ромадянинУ расно J ••• 
зе ського господарства ва зеМЛІ ЖИТЛОВОІ 
Мель BeдeННJI особистого c~ аввя житлового будинку та 

забудови _ для будівництва 1 обcлyroвув 
roсподарських будівель по вул.Блока,17. 

ехвічної документації по оформленню 
5. Надати дозвіл на сКJIВД8ВИJI т 

Права власності на земельні дiлJпП<И: Травневий" для обслуговування 
_ 5.1. Гаражному кооперат~у. " 
колективних гаражів по вул.радиСТІВ,S,· . ..nud" ""cr обслуговування 

ЗалІЗНА "UU'.... І-У-. 

5.2. Гаражному кооперативУ '~ 
колективних гаражів по вул.постишевs:метапург" для обслуговувавWl 

:. 5.3. Гаражному коопераТИВУ. : 
: . '. КOJJективних гаражів по вул.МеталурГІВ, 



'. 

5.4. Гаражному коопера"І"У...... ~I: 
· Ч 'АПАУ ",р 1 дли б гар8Ж1в ПО вул. ерняховського. - о CJIyroBYВaнНJI колективних 

. 
6. Надати дозвіл на CКJIaдaннa • •• 

права користування земельними Ді~~ЧНОІ ДОкументації по оформленню 
6.1. Українській правослаВНI.И" Н. • •• • .. т ... " Б цеРКВІ КИІВСЬЮИ" ... Д ф. СВЯТОІ РОІЦІ м. рова ри у...... . єпарХll , ара 1Ї . АИІВСЬКОІ облаСТІ б 

неЖИТПОВОГО ~РИМlщенНJI по вул.Чапаєва,6; ДJIJI о сnyrовування 
6.2. ВІДКРИТОМУ акціонерному това нств .. . 

nna обслуговування комплексу рР. у ,,киlвспецсшьгоспмонтаж" ,.".-- . по вул. адиСТІВ,З ; 
6.3. У праВЛІННЮ івиробничо-технічн б . к.. ого • о слуговування Казенне 

ПІДприємство " Іровгеолопя" для обслуговування б iвni 
гостинного типу по вул.Геологів s. уд гуртожитку . ' , 
. 6.4. Управ~інню .в~~~ничо-технічного обслуговування Казенне 
п~иєм:тво "КlРОВгеолоГ1Я для обслуговування будівлі медико-
cmтapHOI частини по вул.l-го Травня,27-б; 

6.5. Управлінню 'виробничо-технічного обслуговування Казенне 
підприємство "Кіровгеологія" для обслуговування будівель та споруд по 
вул.горького, 1 ; 

6.6. Відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" для 
обслуговування контейнера з цифровою телефонною станцією для АТС 

"Квант" по вул.Г орькоro, 1; 
6.7. Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО "Фонтане" для 

обслуговування гаражу по вул.Радистів,3; • 
6.8. Приватному пlдприємцю Сергієнку Юрію Миколайовичу для 

обслуговування нежитлової будівлі по вул.Радистів,З; 
6.9. Київській міжобласній державній спеціалізованій лабораторії 

ветеринарної медицини по хворобах птиці ДJIJI обслуговування існуючих 
споруд по ву.л.Київська,2; 

Б " 6.10. Підприємству'. тепловИХ мереж "роваритепломережа для 
обслуговування адмінбудівлі - по вул.Грушевського,З/l та теплових 
nYНXТiB за адресами: 

- по вул.Груmевськоro,ll1; 
- по вул.Грymевськоro,17/2; 

по вул.Постишева,1І1; 
по вул.Червяховськоro,17/1; 
по вул.Червяховськоro,2З/l; 
по вул.Черняховоькоro,2SI1; 
по вул.Короленка,70/1; 

. - по вул.Кирпоноса, 17/1; 
по вул.Возз"єдн~,7(1; 
по бульв.НезалеЖНОСТ1,6/1; 
по бульв.Незалежност!,l O{~; 
по бульв.НезалеЖНОСТ1,21 , 

• 



- по вул.М.ЛагуиОВОі,9/1; 
по вул.КоролеВХI!,47/1; 

- по бульв.Незалежності,З/l; 
- по бульв.Незалежності,12Іl; 

по вул.М.Лагуновоі,lО/l; 
- по вул.Короленха,68/1; 
- по вул.ОлімпіЙсьЮЙ,6/2. 

7. Надати дозвіл на виroТОвлеВНJI npоеКТI·В ВІ.ДВ 
діляНОК: ; • еденни земельних 

. 7 .1. Прива~но~ Під~иємцю Головач Надії Анатоліівні ДJDI 
БУДІВництва П~~ХІДНОІ та. навІСУ над зоною складуванни бетонних виробів 
по вул.БОГУНСЬКlи,26; 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Влліс" ДJDI 
будівництва магазину-кафе ДJIJI торгівлі продовольчими товарами та 
товарами народного споживанни по вул.Короленка в районі розміщеНRJI 
буд .. .N!!23; 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Біпар" під 
розширення території ДJIJI обслуговувaНRJI комплексу rpOMaдCLKOГO 
харчування по вул.Драгоманова,2 .. 

8. Надати дозвіл на виготовлеRНR проекту BiдвeдeНRJI земельних 

ділянок із зміною цільового призначеRНR: 
8.1. Приватному підприємцю КотелевЦІО Юрію Олександровичу ДJDI 

будівництва та обcлyroвувaвнJI станції технічного обcnyroвувaннJI 
автомобілів з мийкою по вул .. КиівськіЙ,90-а; 

8.2. Громадянину Прусу Валерію ~OB~ під реконструкцію 
житлового приміщення під магазин по вул.Кірова,S4~ . . ... 

8 3 О ..... оті Ха 1 окремого батальиону М1Л1Цll особливого .. перативн1И р. - Міні· нyтpimнix справ 
призначення Беркут" головного управліиИJI стерства в оо •• 

У •. '~...... б · ДJIJI об~mrrnвуванвя неЖИТЛОВОІ БУДІВЛІ по ІСраши в Київсьюи о ласТІ _6./ 6_ 

вул.Постишева,l. 

· · Броварської міської ради: 
9. Внести ЗМІНИ дО РІшень 4 &сп припииеИИJI.права користуванRJI 
9.1. Від 03.02.05 Н! 630-3.1-0 Р~тиого підприємци Дутого Юрія 

земельними ділянками ••• " відносно ПРИ::ступиій редакції: ,,приватному 
ГРИГоровича п.3.20. ,викласти в площею S2 кв.м. ДJIJI обслуговув8ВИJI 
ПlДПpиємцю Дутому Юрію григоровичу тання ПО вул.Оболонській В районі 
павinьйону _ землі комерційнОГО викорис". ' 
Р • '. .... на 3 роки , " .. ОЗМ1щеlUUI буд .. N! 45 тep~O~Y& о ипивеВИJI права користувaнRJI ... 

. 9.2 Від 1111.04 Н! 569-26-29 ,,пр ~ відмінити згідно з поданою 
. П.З.12 Bi~OCHO fuлєнко Наталії МиколatвНИ, 
. 3aJIвою. 
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1 о. Попереди~ ~ридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 2, 3 даного 
.U1e}UUl, про неоБХІДНІСТЬ укл~еННJI до 10.04.05 договорів оренди землі. У 
~~11aдкY неоформлення ДОГОВОРІВ. оренди землі, міська рада буде розгмдати 
xurraJIНЯ про припинення права користуваиии землею . 

• , 
11. Попередити керівників підприємств про необхідність 

иroтовпення відповідної документації по оформленню права користування 
в .. m..ними ділянками. ДО ОСВОЄИИJI земельних ділянок приступати піCJIJI 
зеМ~U" • 

имаиня праВОВСТ~!:І2.В~ЮЧИХ ДО~~ИТІВ на земmo та BcтaHOВJ1e~ меж 
отр .. m..них діляно~ :'В',:іml:':~"мелЬНl Д1JIJППCИ використовувати за ЦІЛЬОВИМ 
зеМ~U" /:" .~ ~61 11 ёі ~ 
призначенням. /,: * (': ~.~~ а-* 

І ' г- о' ,і tr1 l1'~1 ~:- t 
Місьхий roлч~~ '; l \ t~· "о ~a.,,!., ~ ::!.: 
м.Бровари ,\,~~ ... _ ь 

В. "А,,, ~.. .\ 4Q 5 року 
ІД :L!L- ~~. 

N!! Ifo~ - .,,_ .. ,,-,,'" 

В.О.Антоненко 

, 



~-
ПОДАННЯ: завіДУЮЧОЇ земель~~ним:::~~~., , 

відділом '.-/ 
Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради ~ __ oН_B~_~~ 

Перший заступник міського 

голови 

Завідуюча юридичним відділом 

Головний архітектор міста 

с d І.Г.Лавер 

К.Л.Телеmева 

Начальник ynравліШUI економіки~~~ ___ ......... С.М.Вознп 

3авідуючазагальиим Bi~ ~'.. . н.І.Гнапок 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою т~риторій, 
. земельних відносин, архітектури, 

" 'буді~ництва та екології 

. . 

Н.Б.МихaйJIова 



Мі 190 
. Ському голові Антоненку в.о. 

ПОДAНвg ptJL tl.2 ~tP · 
Просимо РОЗГJIJIНyТи на засіданні Б .. . 

припинення. права користуваиНJI земель роваРСЬКОІ м итанНJI про 
зеМeJlЬНИХ ДІЛJIВОК, надання ДОЗВОJIЇв на Нkами~ HВДВННJI в оренду 
оформпевшо права користуваиНJI земель ви ~еНИJI теХНІЧНОЇ документації по 
особам: ними дuDlНkами юридичним і фізичним 

1. Припинити право користуван . 
• •• НJI земельною Д1JIJIНkою та зарахувати іх 

до земель МlСЬК01 ради: 

1.1. Корпорації закритого типу В . 
О 2440 димитр " естерн ГрафІКС Інкорпорейтед" 

DJ10щею, ~ по вул. ова, ЗО, згідно листа від 02.12.04 Н!! 02112/04; 
1.2. Aкц10Hep~oмy 'товариству "Універсм" площею 0,2050 га по 

вул.Димитрова, 119, ЗГІДНО листа від 01.11.04 Н!! 123 . 
. 

2. Нада~и в оренду за рахунОК земель міської рвди земельні ділянки: 
2.1. ДОЧІрньому підприємству "Апрітек" ПJIощею 0,2440 ra, в тому числі 

0,0442 га - в межах че~воних ліній вул.Димитрова, для обслуговуванНJI 
складських та побутових приміщень - землі комерційного використаННJJ, по 
вул.Димщ.рова, ЗО, терміном на 5 років; 

2.2. Громaдmивy Бреmo Олегу С:r:анісравовичу площею 0,2050 ra, в тому 
числі 0,0303 га - землі обмеженого ВИІС~рй6тання - інженерний коридор мережі 
лінії електропередач, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул.Димитрова, 119 терміном на 5 років; 

2.3. Товариству З обмеженою відповідальністю ,,ясені" площею 0,0500 
ra, в тому числі 0,0039 Гр. - землі обмеженого. використання - інженерний 
КОРИДОР мережі лінії електропередач та мереж зв"язку, для обcлyroвуванНJI 
будівлі магазину по продажу продовольчих товарів з кафе-баром - землі 
комерційного використання, по вул.Королеm<a.:.64-в, терміном ~a 5 років; . " 

2.4. Акціонерному товариству "Ухрашсь~ автомобшьна корпорацІЯ 
~ощею 10,660З га, ~ тому числі 0,4220 га - зеМЛІ ?бмеженого викориCТВННJI -
1НЖевервий коридор лінії електропередач: Д1DI БУДlввиц:rва та обслуговуванНJI 

. заводу швидкомонтуємих будівель - зеМЛІ промисловоСТІ, по вул.Красовськоro, 

18-а, терміном на 2 роки; '..,Б." о 0266 
2 5 Т бмеженою відповІДальНІСТЮ, arrl Ш10щею, га, .. овариству з о . ний 

в тому числі 0,0022 га _ землі обмеженого використання .: ІНЖенер коридор 
Ме е· • ••• . 11 nnlf розширеНИJI теРИТОРl1 для обcлyroвув8ННJI 
Р ж1 лlВ11 електропереда '. ,..,,-- . u .... uvористанвя по вvл.КіРОВа, 57 

автОЗ8ПрЩlноі стаІЩії - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО рпк ,,,. , 

Т~міиом на 2 роки; .' підпрИЄМЦЮ Гап6ну Євгену Михайловичу 
2.6. Приватному. О 0519 га - землі обмеженого ВИІСориCТ8ННJI-

~ощею 0,З083 га, в тому ЧИ~І '. ... електропередач, ДЛJI будівництва та 
.. ' 1IDКеиервий коридор мер'еЖl ЛIИ!I транспорту, по вул.Димитрова в районі 
. О.бсJIyгoвуваиня автостоЯВКИ - зеМЛІ . 
. ЗD".· • міноМ на 2 роки, . 

IІоІIIЗНИЧноГС? IПЛJJXопроводУ тер підпрИ~ г~ьxy .~lКТOP!. IвaнOB~ 
:' . 2 .. 7. Приватно~. О ОЗ14 га - зеМЛІ Обмеr.Н\WЯJd!ffiRИJiТ-~Х + . . ПЛощ О 3072 uv ЧИСЛІ , ,. . . 84'.!:r .. ею, га, в то"у&.1 . І B1}JJr.I~ti~ .. ~i'~ L ~_ .. 



... 4:. 

івженернии коридор мережі лінії Ме 
житлового приміщенНJI '- земл· kТpопередач, ДJIJI обслуговування 

:рМіНОМ на 5 років; І ПРомисловості, по вул.БоryнськіЙ, 26-б 
2.8. Товариству з обмеженою віДІІО · . 

га для будівництва та ОБCJIyrОВУВанни ВІ~альн~:тю ,,~cтpo ЛТд" площею 0,30 
мийки автомобілів - землі тран танЦІІ теХНІЧНОГО обслуговування та 

значення - рілля на розі вvспщорту, ~a P~OK земель сільськогосподарського 
при , 'J л. ОЛК!ВСЬКОІ та бульв.Незалежності терміном на 
2 роки; 

2.9. Пересувно~ цирку - шапіто "Кураж" площею О 3999 га ДJIJI 
встановлення цирку-шаПІТО Кураж" з· ... ' " . " - еМЛІ комеРЦIИНОГО використання, в парку 
,,перемога теРМІНОМ з 04.04.05 по 10.04.05; 

2.10. Приватному п~иєМЦlO Зотову Євге!lію Олександровичу площею 
0,3999 .;а для встановлеННJI комплексу атракціонів "ЛУН0-парк" - землі 
комерЦ1ИНОro використання, в парку "Перемога" терміном з 25.04.05 до 15.05.05; 

2.11. Приватному. підприємцю Русанович Яні Леонідівні 
WIощею 0,0932 га ДJIJI обслуговування бані-пральні - землі комерційного 
ВИКОРИСТання, по вул.Красовського, І9-а, терміном на 1 рік; 

2.12. Приватному піЩІРИЄМЦЮ Оксютенко Олені Василівні площею 0,0274 
га ДJIJI обслуговування кафе-магазину - землі комерційного використання, по 
вул.І-го Травня,27-а терміном на 5 років; 

2.13. Приватному підприємцю Панасюку Олександру Васильовичу площею 
37 кв.м., в тому числі 23 кв.м. - землі обмеженого використання інженерний 
коридор водопровідної мережі, ДJDI обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка в районі розміщеВНJI буд .. N!!70 терміном на 1 
рік. 

• 
3. Продовжити терміни КОРИСТУВання земельними ділянками із земель 

міської ради: . 
3 1 П ому П1ПnnИЄМЦЮ Іллєнко Наталії МиколаїВНІ площею .. риватн .,...··r .. .. 

4S кв.м. для обслуговува.ннЯ павільйону - зеМЛІ коме~ц1ИНОГ~ вик?ристання, по 

вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщеННJI теплиць тсеРМ1~ОММихна ~оюв; 
3 2 П . ИЄМЦЮ Восколовнчу ерruo aиnовичу площею 
.. риватному mдпp . .... ористаUtY~ на 19 б кіОСКУ - зеМЛІ комерц1ИНОГО вик QППn, 

кв.м. для ослуговування . І . . 
перетині вул.М.Лагунової-Гагаріна тe~M~oOM H~ :акум' ОВНЧУ площею 30 

3 3 П ·дприємцю ВОИН1 пекс 
.. риватному m . _ землі комерційного використання, по 

ХВ.М. ДJIJI обслуговування юоску · до 01 0905· 
'в r .. ННJI буд Ха 14 терМІНОМ .., 
~n. агаріна в райоН1 РОЗМ1Ще. .. - христинченко Майї Анатоліївні 

. 3.4.. Приватному mдпpи~ ку _ землі комерційного використання, 
!щОщею 19 кв.м. для оБС~ОВ~ання :ос Ха 27· терміном на 1 рік; 
по ВУл.Шевченка в районі розмпцення УД. :ouv Миколі Григоровичу: 

3 · ємцю Іваницьа "W6'J • • ... 
. 5. Приватному mдпpи тr"CI' оБСЛУГОВУВання кіоску в складІ пав1ЛЬ~О~ 

. ІШощею 20 кв.М. P'f'_. тавНя по вул .. Короленка в раною 
',ОчікувaнНJI _ землі комерційноГО викор~с , 

"Р~3~еИНJI буд.N!!64; об овувавня кіоску : зе:ті комерційного 
: ,- площею 22 кв.М. ~ :і розміщення буд .. N!.168, 
, В~ОРистання, по вул.КиївСЬК1И вр. 
. . .. 



'нженерниіі коридор мережі ліні \ І .... ~ ~ 
.. .1'1), 

~е)ІСИТnОВОro приміщеННJI - землі ~ектропер~дач, ДJIJI обслуговування 
терМіном ва 5 років; . rмислоВOf:n, по . вул.Богуиській, 26-6 

2.8. Товариству з обмеженою відпові .• 
ra Д1IJI будівництва та обслуговування д8JIЬн~:по ,,~cтpo ЛТд" площею 0,30 
МIfЙJCИ автомобілів - землі транспорту ставЦІІ теХН1ЧНОГО обслуговування та 
призначення - рілля, на розі вул Щол' ~a PaxptOK земель сільськогосподарського 

· ЮВСЬКОІ та бульв.Незалежності терміном на 
2роІСИ; 

2.9. Пересувному Щ{рку - шапіто Yryp " 
.' " ,~" аж площею 0,3999 га ДJIJI 

встановлення цирку-шаПІТО "Кураж - землі коме ійн 
,,перемога" терміном з 28.03.05 по 30.03.05; рц ого використання, в парку 

2.1 О. Приватному підпри~uтnn З Є· _ .. ~" отову вгеН1Ю Олександровичу площею 

о,3999.;а ДЛJI встановленlUI комплексу атракціонів "ЛУН0-парк" _ землі 
комерц1ИНОГО використанlUI, в па~ку ,Деремога" терміном з 25.04.05 до 15.05.05; 

2.11. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Русанович Яні Леонідівні 
площею 0,0932 га ДJIJI обслуговування баві .. пральні - землі комерційного 
використання, по вул.Красовського, 19-а, терміном .на 1 рік; 

2.12. Приватному підприємцю Оксютевко Олені Василівні площею 0,0274 
га для обслуговуванНJI кафе-магазину - землі комерційного використання, по 
вул.1-го TpaвНJI,27-a терміном на 5 років; 

2.13. Приватному підripиємцю Павасюку Олександру Васильовичу площею 
37 кв.м., в тому числі 23 кв.м. - землі обмеженого використання інженерний 
коридор водопровідної мережі, для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка в районі розміщеВВJI буд .. N!!70 терміном на 1 
рік. 

3. Продовжити терміни користування земельними ділянками із земель 
міської ради: 

3.1. Приватному підприємцю ІллЄНКО. НaT~... Миколаївні площею 
45 КВ.М. ДJIJI обслуговування павinьйону .. зеМЛІ к~ме~ц1ИВОГО вик?ристанВJI, по 

Ч ....:. · Tel"l'nUТn:' терМІНОМ на 5 рокш· 
вул. epНJIXOBCЬKoro в раноН1 РОЗМ1ІЦеННJJ &и&~ • ..' 

3 2 П . иємцю Восколовичу Серmo Михайловичу площею 

19 ' .. риватному mдпp ·оску _ землі комерційного використaВВJI, на 
КВ.М. ДJIJI обслуговування ю . 

перетині вул.М.Лагунової-f.агаріна тep~HoOM H~ 1 ~aкyм. овичу площею 
3 3 П шдпр' ИЄМЦЮ ВОЙНІ ~екс1Ю 30 
" риватному . _ землі комерційного викориcтaввJl, по 

n,м. ДJUI обслуговування .. юоску а те міном до 01.09.05; . 
ВУл.Гагаріна в районі розміще~ буд.N!. 14 х~истивчевко майї Анатоліївні 

3.4. Приватному ПІДПРИ~ ку _ землі комерційного використ8НВJI, 
IIJIОщею 19 КВ.М. для оБСлyroв~ання :ос Ха 27 терміном на 1 рік; 
по ВУл.Шевченка в районі розМ1ЩеННJI ;уд. ~М)' Миколі Григоровичу: 

3.5. Приватному підприЄМЦЮ Іваницьк анНІ кіоску. в СІСЛаді павільйову 
площею 20 кв.м. ДJIJI .0БCJ1)'Г~В)'В ання по в;ул .. Королевка в районі 

. ОчіКУВання _ землі комерційНОГО використ , • 
РО3МЇщеННJI буд.N!!64; . \ б в)'ВаИня . кіоску - землі комерційного 

- площею 22 кв.М. ~ о ~ розміщеННІ б;уд .. N!!168; 
8I1kОРИСтавия, по вул.Київс~К1И в ~~o '. . 



- площею 20 КВ.м. .) 
очікування - землі комерційного ви:М ОБCJIyrовування кіоску в складі павільйону 
буд . .N'!! 1, терміном до 01.05.05; ОристанНJI по вул.Гагаріна в районі розміщення 

З.6. Приватному підприємцю К 
кв.М. ДJUI обслуговуванНJI павїЛьй аСJlНЧУКУ Во~одимиру Степановичу площею 61 
вул.КиївськіЙ в районі розміщенНJI б;~D 2~ зеМЛІ. комерційного використання, по 

З.7. Приватному підприєм д. - 4 теРМІНОМ до 01.05.05; 
. ству Сантал" обcnyговуванНJI КІоску - землі ком .... " площею 13,5 кв.м. для 

районі розміщеННJI буд.N!! 68 терміно:РЦIИ;10ГО09 в~користання, по вул.Короленка в 
З 8 Пр . до . .05 
.. иватному ПІДприємцю О ел · ' ..... обcnyrовуванНJI кіоску _ землі коме ~... ЛаРИСІ МихаИnIВНІ площею 19 кв.м. для 

розміщеННJI б~д.N!! 88 терміном до or.ri:'~~~o використанНJI, по вул.Кірова в районі 
З.9. АкЦІонерному товариству відкрит Б _ площею 19 кв м ого типу" ровари-молоко": 

· 1 . . · по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщення буд.N!!9 
теРМІНОМ на рІК; 

- площею 19 кв.м. по вvл Олі .... ... ... . · 1 . J'. МПІИСЬКІИ В ранОНІ РОЗМІщення буд.N!! І-а 
термшом на рІК; 

до 01.~~~~ею 19 КВ.М. по вул.І<иівській в районі розміЩСННJI буд.Ng 168 терміном 

~ площею 19 кв.м. по вул .. М.Лагунової В районі розміщенНJI буд .. 7-а терміном 
на 1 рІК; 

· - площею 19 кв.м. по бульв.Незалежності в районі розміщенНJI 
теРМІном до 09.05.05; 

буд.N!! 10 

. - площею 19 кв.м. по вул.Короленка в районі розміщенНJI буд.54 терміном на І 
РІК, ДJIJI обслуговування кіосків - землі комерційного використанНJI; 

З.І0. Приватному підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу: 
- площею 38 кв.м. по вул.Київській В районі розміщеННJI буд.N!! 168 терміном 

ДО 01.04.05; 
. _ площею 19 кв.м. по вул.Кірова в районі розміщеННJI буд.N!!1 терміном на 1 

РІК, ДЛJI обслуговуваННJI кіосків - землі комерційного використання; 
3.11. Приватному підприємцю Щербаку Станіславу Володимировичу площею 

21 кв.м. для обслуговування кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
ВУл.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N!! 94 терміном на 1 рік; 

З.12. Приватному підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 
19 кв.м. для обслуговування кіоску - землі комерційного використ8ННJI, по 
вул.Димитрова в районі розміщення буд.N!! 18 Te~мiнOM до 01.04.05. 

4. Змінити цільове призначення земельних ДUUlнок: 
. 4.1. Приватному підприємцю Четверні ~ергію О~:ксандровичу площею 0,0033 

га ІЗ земель житлової забудови ва з~~1 KOMepЦI~HOГ~ ... використанНJI - ДJUI 
оБCJJyrОВУВання павільйону по продажу КВІТІВ по вул.l<Иlвсьюи,164; 

4.2. Громадинину КрасноМУ Віктору Олександровичу. площею .~,0504 га із 
Земель BeдeHНJI особистого селявського господарства на зеМЛІ ЖИТЛОВОІ за~удови -
ДпJI будівництва і обcлyroвуванВJI житлового будинку та господарських БУДІВель по 
Вул.Блока, 17. .... .. 

5 Н · складaнВJI теХНІЧНОІ документацll по оформnеННIО права 
. адати дозвш ва 

ВJIacHocтi на земельні діJIJlНКИ: 
5.1. Гаражвому коопера~в~ 

І(олективних гаражів по вул.радИСТІв,5, 

"Травневий" ДnJI обcnyrовування 
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5.2. Гap~oмy кооперативу "Залізничний" 

колективних гарaжtв по вул.Постишева. 
5.3. Гаражному кооперативу , М ' 

· " еталург' колективних гар8Ж1В по вул.Металурпв . 

ДnJl обслуговуваННJI 

ДJIJI обслуговуваННJI 

. 5.4. Гаражному кооперативу Н!! 1 
raр8ЖІВ по вул. ЧерWIXОВСЬКОГО. ДJIJI обслуговування колективних 

б. Надати дозвіл на cКJIaдaнНJI техн· .. . .. lЧНОl документацll по оформленню 
права користувaннJI земельними дітmками: 

б.l. Украінській np,вославній церкві Київські" ... П ф'" С .. ... ,. Б у..... . и єпаРХll " ара 11 ВJlTOl 
ТРОЩl м. ровари АИ.ІВСЬКОЇ області ДJIJI обслуговування нежитлового 
приміщення по вул. Чапаєва,б; 

б.2. Відкритому акціонерному товариству "Київспецсільгоспмонтаж" ДЛJl 
обслуговування комплексу 'по вул.Радистів,3; 

б.3. Управлінmo виробничо-технічного обслуговування Казенне 
підприємство "КіровгеОЛQгiJI" ДJIJI обслуговування будівлі гуртожитку 
гостинного типу по вул.Геологів,5; 

б.4. Управлінmo виробничо-технічного обслуговуванНJI Казенне 
підприємство "КіровгеологiJI" для обслуговуванНJI будівлі медико-санітарної 
частини по вул. І-го TpabHJI,27-б; 

б.5. Управлінmo виробничо-технічного обслуговуванНJI Казенне 
підприємство ,,І<іровгеологiJI" для обслуговувaнНJI будівель та споруд по 

вул.Горького,1 ; 
б.б. Відкритому' акціонерному товариству "Укртелеком" ДJIJI 

обслуговування контейнера з цифровою телефонною станцією для АТС ,,квант" 

по вул.Горького, 1; 
б.7. Товариству з ~ обмеженою відповідальністю "Фонтане" ДJIJI 

обслуговувa.ннJI гаражу по вул.Радистів,3; 
б.8. Приватному підприємцю Сергієнку Юрію Миколайовичу ДJIJI 

обслуговувa.ннJI нежитлової будівлі по вул.Радистів,3; 
б.9. Київській міжобласній державній спеціалізованій лабораторії 

ветеринарної медицини по хворобах птиці Д1UI обcлyroвув8ННJI існуючих 
споруд по вул.Київська,2; " 

б.l0. Підприємству теплових мереж ,,Броваритепломережа . для 
обслуговування адмінбудівлі - .п~ вул.Грушевського,3/1 :а теплових пунктш за 
адресами: 

- по вул.ГрymеВСЬ~t!ro,1/1; • 
- по вул.Грymевськоro,17/2; 
- по вул.постишева,1/1; 
- . по вул.ЧеРНJIXовськоro,l7/1; 
- по вул.ЧеРНJIXовськоro,23/1; 

по вул.ЧеРНJIXовськоro,2511; 
- по вул.Короленка, 70/1; 

по вул.Кирпоноса,1711; 
_ по вул.Возз"ЄДНaIUIJI, 7 ~1; 
- по бульв.НезалеЖНОСТ1,бl1; 

по бульв.Незалежності,l 0/1; 



- по бульв.НезалежНості 2/1' , , 
по вул.М.ЛагунОВОї,9/1; 

- по вул.Короленка,47/1; 
по бульв.Незалежності,3/1; 

- по бульв.Незалежності,12/1; 
по вул.М.Лагунової,1 0/1; 

- по вул.Короленка,б8/1; 
- по вул.ОлімпійськіЙ,6/2. 

7. Надати дозвіл на ВИГОтовлення " . . проеКТІВ ВІдведення земельних ДІЛЯНОК: 
7.1. Приватному ПІДПриємцю Го'"овач Н '" Ан .... б' .... "... адll аТОЛІІВНІ ДJIJI УДІвництва 

прОХ1ДНОІ T~.... навІСУ над зоною складування бетонних виробів по 
вул.Богунсьюи,26; 

7.2. Товариству з ~б~еженою відповідальніС'ПО "Елліс" ДJIJI будівництва 
магазину-кафе ДJIJI TopnВnl ПРОдовольчими товарами та товарами народного 
споживання по вул.Короленка в районі розміщеННJI буд .. N!!23; 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вілар" під розширення 
території ДJIJI обслуговування комплексу громадського харчування по 
вул.Драгоманова,2 .. 

8. Надати дозвіл на виготовлеННJI проекту BiдвeдeННJI земельних ділянок із 
зміною цільового призначеННJI: 

8.1. Приватному підприємцю Котenевцю Юрію Олександровичу ДJIJI 
будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів з 
мийкою по вул .. Киівській,90-а; 

8.2. Громадянину Прусу Валерію Дмитровичу під реконструкцію 
житлового приміщення під магазин по вул.Кірова,S4; 

8.3. Оперативній pdтi Н! 1 окремого батальйону міліції особливого 
призначення ,Беркут" головного управління Міністерства внутрішніх справ 
Украіни в Юпвській обларті ДJIJI обслyroвувaННJI нежитлової будівлі по 
вул.Постишева,l. 

9. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.1. Від 03.02.05 N! 630-31-04 "Про пр~еННJI права користув~ 

земельними ділянками ... " відносно приватного .. ~иЄМЦJI Дyт~гo ЮрІЯ 
Григоровича п.3.20. викласти в наступній реДаІЩ1I: "Приватному ПІ~~ЄМЦЮ 
Дуто"" Ю' Г вчу площею 52 КВ.М. Д1JJI обcnyговувaННJI пав1ЛЬиону -

.... J р1Ю ригоров ..... ..... . 
землі комерційного використання, по вул.Оболонсьюи в ранОНІ РОЗМ1ЩеННJI 

буд.N! 4S терміном на 3 роки"; . Д ~ННJI ·права користування ... " 
9 2 В· 11 11 04 't.ro 569-26-29, ро пр 
:. ІД • • "1:" ••• •• Bi~ згідно з поданою заявою. 

п.3.12 ВІДНосно Іллєнко Нaтpl1 МикОЛа1ВНИ, ; 
оо 

Завідуюча земельним відділОG-_~ 
Т.В.Гордієнко 

• о 
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