
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г l 
Про припинення права користування земельними 

діЛJlНIСами, надання в оренду земельних ділянок надання . ' 
ДОЗВОЛІВ на виготовлення проектів відведення земельних 

дimrнOK юридичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.07.05 Н!! 1484 щодо 

. припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 
земельних діЛЯНQlС, надання дозволів на виготовлення проектів відведення 
земельних ділянок IОридичним особам, а також враховуючи те, що розміри 
земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 
генеральним планом забудови м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 83, 
9З, 116, 120, 12З, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. З4 ст.26 Закону 

. України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 
зарахувати їх до земель міської ради в зв"язку З добровільною відМОВОIО: 

1.1. ЗаlСРИТОМУ акціонерному товариству "ЛlОмен" площею 1 ,0765 га 
по Вул.Чlсanова, 5 згідно листа від 12.01.05 Н!! 7; 

1.2. АІсціонерному товариству "Промарматура" площеlО 0,6З21 га 
. по вул.ЛісовіА,2 згідно листа від 17.05.05; 

J .З. І(азенному заводу порошкової металургії площею 0,64 га по 
вул.ЛісовіЙ згідно листа від 17.05.05 Н!! 02-1494. 
. "Б" 1.4. Підприємству теплових мереж роваритепломережа nлощеlО 

0,2465 га по вуn.l(ірова,96 згідно листа від 21.08.0З Не 01-1688. 
... . . 

2. І-Івдати D оренду за paxYHO~ земе~ь MIC~KOI ради ~емеЛЬ~1 ДІЛЯНКИ: 
.. 2.1. Товориству з обмежеНОIО ВІДПОВІД~ЬНІСТІО "ЕЛОІмпекс площеlO 

1,07.65. га, D тому числі О,182З ~a : .. зеМЛІ обмеженого використання -
jі .. )~(еНеРJiИf.i )соридор ~epe)К КОМ~НІКац~и, ДЛЯ Обслуг~вування .складС~КИХ 
приміщень. землі прОМИСЛОВОСТІ, по вул.Чкаловв,5 теРМІНОМ на 2 роки; 
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2.2. Товариству з обмеженОІО відповідальністю "Бровтек" площеlО 
0,6321 га, в "!ому числі 0,2328 га - землі обмеженого використання, з них 
0,1625 га - І~енерний коридор мереж комунікацій, та 0,0703 га - проїзд з 
приватним ПІдприємцем Приступою І.Ф., дЛЯ обслуговування цілісного 
майнового комплексу - землі промисловості, по вул.ЛісовіЙ,2, терміном на 5 
років; 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Брігус" площеlО 
0,6400 га, в тому числі 0,1895 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор комунікаційних мереж, для обслуговування будівлі 
водневої станції Н!! 2 - землі промисловості, по вул.ЛісовіЙ терміном на 2 
роки; 

2.4. Гарuсно-будівельному кооперативу "Залізничний" площею 0,2458 
га, в тому числі 0,0229 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для розширення території кооперативу - землі 
транспорту, по вул.Кірова,96 терміном на 2 роки; 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю ,.БроварськиЙ 
домобудівний комбінат "Меркурій" площею 0,8527 га, в тому числі 0,0386 га 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор комунікаційних 
мереж, ДЛЯ будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі 

житлової забудови, по вул.Грушевського, 19 терміном на 2 роки; 
2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вентмонтаж" площею 

0,50 га ДЛЯ будівництва виробничої бази - землі промисловотсі, по 
ВУЛ.ЩОЛІсівськіЙ,1 терміном на 2 роки; 

2.7. Приватному підприємцю Афіцькому Олександру Юрійовичу 
площею 122 КВ.М., для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання на Об"їзиій дорозі в районі МРЕВ терміном на 1 рік; 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Світлана" площею 
67 кв.м. для обслуговування літнього майданчика - землі комерційного 
використання, по вул.Декабристів,25, терміном на 5 років; 

2.9. Приватному підприємцю Лимар Юлії Михайлівні площею 
29 кв.м. - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
каналізаційної мережі, ДJIJI обслуговування магазину - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка,68, терміном на 1 рік. 

3. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних .. 
ДIЛJ1JJОК: . ... . 

3.1. Відкритому акціонерному товариству "ПОСТІИНО-ДІІОЧ~Й 
будівельний поїзд Н!!2" ДЛJI будівництва ~агато~а~тирн~х жилих БУДИНКІВ 
з підземним паркінгом по вул.М.ЛаГУНОВОI в раНОНІ РОЗМІщення буд.N!! 15/1, 

15/7 та l(иівської,306-а." . 
Проектування та будівництво об ... єпу ПРОВОДИТИ ПрИ УМОВІ 

. n бvдівництва навчальних манстерень Навчально-виробничого 
. ерwочергового ~, МЛ·· 17 
' центру творчості молоді за адреСОІО вул. · агуНОВОІ, -а; .... . ... 
" . . 3 2 В· итоUV аІсціонерному товариству "ПОСТІИНО-ДIІОЧ1lИ 

· · ІДКР .... ~ б· б 
будівельний поїзд N!!2" га ДЛЯ УДІвництва агатоквартирного жилого 



будинку з вбудовано-прибудованим дошкільним закладом та підземним 
паркінгом на перетині вул.Київської та вул.Короленка; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ірина" для 
розширення території для будівництва та обслуговування автозаправної 
станції "Баггі" по вул.КиївськіЙ,227. 

4. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2 даного 
рішеннв, про необхідність укладенНJI до 04.09.05 договорів оренди землі. У 
випадку неоформленНJI договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питаннв про припиненнв права користування землею. 

5. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 3 про 
необхідність виготовленНJI відповідної документації по оформленню права 
користуваннв земельними ділвнками. ДО OCBOЄHНJI земельних ділянок 
приступати після отримaнНJJ правовстановлюючих документів на землю та 
встановлеННJI меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 

використовувати за цільовим призначенНJlМ. 

Міський голо 

м.Бровари 

Від "~"::-.-.....!~~~~~~ 
Ни $~q- ~-

рішеННJI покласти на першого 

В.О.Антоненко 



·tnnnчої .. б t язки заВlfV·-
поДAЮ-lЯ: ВиконytОЧОІ.О ~B _ roЛОВНИЯ 

земельниМ ВІДДІЛОМ . іл 
спеціаліст земельноГО ВІдд у 

погоДЖЕНО: 

• Секретар ради 

Перший заступник міськоro 
голови 

- - .. . . 

Л.М.Гудименко 

О.А.Кияниця 

Завідуюча юридичним Відділом 

, с;::::> 

~ d І.Г.Лавер 

Головний архітектор міста 

Начальник управліННJI економіки 

Виконуюча обов"язки завідуючої 
загальним відділом 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітеICrypИ, 
будівництва та екології 

~~~~~~~ К.Л.Телеmева 

С.М.Возняк 

Л.О.Чижевська 

Н.Б.Михайлова 
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ПОДАННЯ 

Міському голові Антоненку в.о. 

Просимо рОЗглянути на заСІ'даННІ' Б ... .. роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради питання про 

припинення . права користування земельними ділянками надання в оренду 
земельних ДІЛЯНОК наданив' '. . 

• ' ПІІ ДОЗВОЛІВ на виготовлення проеКТІВ ВІдведення 
земельних ДІЛЯНОК юридичним особам: 

1. Припи~ити прав?, користування земельними ділянками та зарахувати їх 
до земель МІСЬКОІ ради в зв язку з добровільною відмовою: 

1.1. 3aКP~TOМY акціонерному товариству "Люмен" площею 1,0765 га по 
вул.Чкалова,5 ЗГІДНО листа від 12.01.05 Н!! 7; 

1.2. Акціонерному товариству "Промарматура" площею 0,6321 га по 
вул.mсовіЙ,2 згідно листа від 17.05.05; 

1.3. Казенному заводу порошкової металургії площею 0,64 га по 
вул.ЛісовіЙ згідно листа від 17.05.05 Н!! 02-1494. 

1.4. mдприємству теплових мереж "Броваритепломережа" площею 
0,2465 га по вул.Кірова,96 згідно листа від 21.08.03 Н!! 01-1688. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс" площею 

1,0765 га, в тому числі 0,1823 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування складських приміщень - землі 
промисловості, по вул.Чкалова,5 терміном на 2 роки; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бровтек" площеlО 0,6321 
га" в тому числі 0,2328 га - землі обмеженого використання, з них 0,1625 га -
інженерний коридор мереж комунікацій, та 0,0703 га - проїзд з приватним 
підприємцем Приступою І.Ф., для обслуговування цілісного майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул.ЛісовіЙ,2, терміном на 5 років; 

2.3. Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Брігус" площеlО 0,6400 га, 
в тому числі 0,1895 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
комунікаційних мереж, для обслуговування будівлі водневої станції Н!! 2 - землі 
промисловості, по вул.ЛісовіЙ терміном на 2 роки; 

2.4. Гаражно-будівельному І(ооперативу "Залізничний" площеlО 0,2458 га, 
в тому числі О 0229 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор , .н· 
мереж комунікацій, для розширення терИТОрІІ кооперативу - зеМЛІ транспорту, 

по вул.Кірова,96 терміном на 2 РОІ(И; 
2.5. Товариству з обмежеНОІО відповідальністю "БроварськиА домобудівний 

. комбінат "Меркурій" площеІО 0,8527 га, в тому чи~лі .~,0386 га - землі 
обмеженого використання - інженерниА коридор КОМУJI1.каЦІИНИХ .. мереж, для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку - зеМЛІ ЖИТЛОВО І забудови, по 
вуn.Грушевського,19 терміном на 2 pOK~;.. " 

2.6. Товариству з обмежеНОIО ВІДПО~lдалЬНІСТIО "В~нтмонтаж пл?щеlО 
0,50' га для будівництва вироБНИЧОI бази - зеМЛІ ПРОМИСІI0ВОТСІ, по 

вуn.ЩОnІ(івськіЙ,1 терміном на 2 рОI(И; . -~-"!:.--------
. . . 2.7. Приватному підпрИЄМЦlо АфІЦЬКОМУ ,?neКCBнpfY ~.IH:A JМ.ф]:; 
, ,122 КВ.М., дЛЯ обслуговування паDіn~ИОНУ - зе~~1 KOMept\IWВjflill\fOJP~~~" і 

. ;.О~'~ізнН~ дорозі в раАоні МРЕВ теРМІНОМ на 1 рІК, .~ (ll ~-p. 
1. • ... , оо ••• 



J. 

2.8. Товариству з обмежеНОIО відповідальніСТIО "Світлана" площеlО 67 
кв.М. ДЛЯ обслуговування літнього майданчика _ землі комерційного 
використання, по вул.Д~lсабристів,2S, терміном на 5 років; 

2.9. ПриваТIІОМУ ПІДПРИЄМЦю Лимар 10ліі Михайлівні площею 29 КВ.м. 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор каналізаційної мережі, 
дnя обслуговування магазину - землі комерційного використання, по 
в)'л.Короленка,68, терміном на 1 рік. 

З. Надати дозвіл на ВИГотовлення проектів відведення земельних ділянок: 
З.l. Відкритому аlсціонерному товариству "Постійно-діІОЧИЙ будівельний 

поїзд Н!!2" дЛЯ будівництва багатоквартирних жилих будинків з підземним 
паРІсінгом по вул.М.Лагунової в районі розміщеllllЯ буд.N!!15/1, 1517 та 
Кнївськоі,ЗО6-а. 

Проектування та будівництво об"єкту проводити при умові першочергового 
будівництва навчальних майстерень Навчально-виробllИЧОГО центру творчості 
молоді за адреСОIО вул.М.Лагунової,17-а; 

3.2. ВіДIСРИТОМУ аlсціонерному товариству "Постійно-діючий будівельн .. іі 
поїзд N!!2" га для будівництва багатоквартирного жилого будинку з вбудоваllО
прибудованим ДОШlсільним закладом та підземним паркінгом на переТИІІі 
вул.київсы�оіi та вул.J(оролеюса; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністlО "Ірина" для розширення 
території для будівництва та обслуговування автозаправної станції "Баггі" по 
вул.КиіВСЬІсіЙ,227. 

4. Попереди'ги Jоридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2 даного 
рішення, про необхідність у!сладенНJI дО 04.~9.0S .Договорів оренди землі. У 
випадку неоформлеиия договорів оренди зеМЛІ, МІська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землеl0. 

S. Попередити Jоридичиі та фізичні особи, зазначені в п. З про 
необхідність ВИГО'ГОВnСl1J1Я відповідної документації по 0~ормленн1О права 
Ісористування земеЛЬJlИМИ діЛЯНІсами. ДО ОСВОЄНІ~Я земельних ДІЛЯНОК приступати 
після отримання прооовста110ВЛJОІ0ЧИХ ~O~MeHTIB }ІВ земЛlО та встановле~ня меж 
земельних діnЯIІОIС D натурі. ЗемеЛЬНІ ДІЛЯНІСИ ВИlсористовувати за ЦІЛЬОВИМ 

призначенням. 

. .. 
ВИlСОНУ101.Іn 060В"Я31(И заВІДУІО:Оl 

. земелы1мM uідділом .. ro~ов~ии 
спеціміст ЗDМDЛЬІJОГО ВІДДІЛУ 

Л.М.ГудимеНJСО 
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