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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ[ 

РІШЕННЯ 

Про припинення права користування 

земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 

надання у постійне користування земельних ділянок, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень БроваРСЬКОl місько'.! ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.10.06 NQ 2629 щодо 

припинення права користування земельними щлянками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання у постійне користування земельних ділянок, 

надання дозволів на виготовлення технічно'[ документації по оформленню 

права користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, а також враховуючи те} що 
. .. . . . 

рОЗМірИ земельних ДІЛянок ПІдтверджуються ВJДповJДНИМИ документами І 

генеральним планом забудови м.Бровари та керуючись СТ.ст. 12,41,42,83,93, 
І ] 6, J 20, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, СТ,.8 Закону України "Про оренду 

землі", Гlостанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 Nt: 502 "Про 

затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб", п. 34 СТ.26 Закону Укра'J'ни "Про 

місиеве самоврядування в Укра'І'ні" та враховуючи пропозицїl постійної комісії 

з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1, Припинити право користування земельними ДJЛянками та 

'jарахувати їх до земель міської ради: 

] .1 Відкритому акціонерному товариству «Броварський 

райагропостач» площею 1 ,7440 га по вул.Кутузова, 127-а, згідно з листом від 

08.09,06 N2 78; 
r .2. Підприємству Укоопспілки «Броварський завод торговею.)ного 

машинобудуванню> площею 0,0264 га по вул. Красовського, 16, згідно з листом 
від 19,04.06 NQ 32/202; 

] .3, Відкритому aKuiOHepHOMY товариству «Теплицьтехмонтаж» 

площею 0,9253 га по вул. Гагаріна,22 та площею 2,60 12ra по вул. Кутузова,8-б, 
'Згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 24.06.03 
N~ 309 «Про скасування державної реєстрації відкритого акціонерноro 

товариства «Теплицьтехмонтаж». 

Державні акти на право постійного користування землею серія Іl-КВ 

N~ 002797, виданий Броварською міською радою за реєстраційним номером 15 
від 04,07, j 996р., та серія І-КВ NQ 000592, виданий Броварською міською 
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радою за реєстраційним номером 83 вїд 09.07.1998р., визнати таКJ1МИ, ІЦО 

втратили ЧИННІСТЬ. 

Попередити власників майнових комплексів по вул. farapiHa,22 та по 

вул. Кутузова,86 про необхідність в місячний термін замовити виготовлення 

документів на оформлення права користування землею та в термін до 

() [.0 1.2007р. укласти з МІСЬКОЮ радою угоди про оренду земельних ділянок для 
обслуговування майнових комплексів. 

у випадку не оформлення документів на право користування землею, 

і\·lіська ради ставитиме питання про звільнення саМОВlЛЬНО зайнятих земельних 

ДІЛЯНОК. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 

2.і. Товариству з обмеженою відповідальністю "Анкад') площею 

0,4920 га для будівництва адмінбудинку та складських ПРИМІщень - землі 
промисловості, по вул. Радистів терміном на 2 роки; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ «Захист» 

загал ьною ПЛОІцею 0,1971 га, в тому ч~слі 0,0602 ra - землі оомеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

будівництва багатоквартирних житлових будинків - землі житлової забудови, 

на території 11 черги кварталу Олімпійський терміном на 2 роки; 
2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ «ЗаХJ1СТ» 

загальною площею 0,4961 ra, в тому числі 0,0954 га - зеМ:lj об-меженого 
.. . 

використання Н-Іженерн! коридори мереЖІ ЛlНJl електропередач та 

к()налізування, для будівництва багатоквартирних житлових будинків - землі 

житлової забудови, на території ІІ черги кварталу Олімпійський терміном на 

:2 роки; 
2.4. Приватному підприємцю),Jзюбі J-І_;з.т~їlЛ~~ді~ні площею 

0,0 J 72 га, в тому числі, 0,0] 18 га - землі обмеженого використання -
і нжснсрний коридор мереж комунікацій, для встановлення павільйонів та 

КІОсків в складі зупинки очікування - землі комерційного використання, по 

вул. Шевченка (біля центральної лікарні) терміном на 1 piK~ 
2.5. Приватному підприємству «Дека-Інвес:л> загальнОЮ площею 

О, ] 249 га, в іЬМУ -числі, 0,0286 га - землі обмеженого використання -
інженерні коридори мережі ліній електропередач, зв»язку, газопроводу та 

канаЛІзування, для розширення території для будівництва та 

обслуговування кафе-магазину - землі комерційного використання, по 

вул. К ИЇВС ькій)82 терміном на 2 роки;' 
2.6. Малому підприємству «Аліса» площею 0,0016 га для 

встановлення кlоёку - землі комерцjйного використання, по вул. Димитрова 
8 районі залізничного вокзалу терміном на 1 рік; 

2.7. ГІринатному підприємцю. Завадському В'ячеслав)' Віталійовичу 

загал ьною площ~-ю 0,1405 "га, в тому числі, 0,0609 га інженерн і КОРИДОР}! 
мережі лінії електропередачі та тепломережі, для розширення існуючої 

автостоянки - землj транспорту, по вул. Чкалова терміном на 2 роки; 
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2.8. Товариству з обм~.tJiQю ~яjдпов+-д·альн-істю _фір.ма-~«-Вея:ж}> 

загальною площею(У,О80з га, в тому числі, 0,0063 га lнженерний коридор 
мереж] лінії електропередачі, для будівництва салону краси - землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення 

буд. N~2 терм іном на 5 років; 
2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ulaha-С~віс)}_ 

загальною площею 0,0600 га, в тому числі, 0,0165 га інженерн і коридори 

мереж лінїІ' електропередачі та зв'язку, для будівництва автомобільного 

газозаправного пункту - землі комерційного використання, по вул. Київській 

на в"lзді в м. Бровари з боку м. Чернігова терміном на 2 роки; 
2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шана-Сервіс}} 

загальною площею 0,0600 га, в тому числі: 0,0029 га інженерний коридор ЛІнії 
зв'язку, 0,0079 га інженерний коридор мереж лінії електропередач та 0,0 130га 
інженерний коридор мережі каналізування, для БУДlВництва автомобільного 

газозаправного пункту - землі комерційного використання, по Об'їзній дорозі 

терміном на 2 роки; 
2 [1. Закритому акціонерному товариству «Планета-буд» загальною 

площею 2,8837 га , в тому числі 0,6462 га інженерні коридори мереж ЛlНll 
електропередачі, зв'язку, та каналізування для будівництва багатоквартирної 

житлово'l забудови - землі житлової забудови, в 5 мікрорайоні ІУ житлового 
району, терміном на 5 років; 

2 12. Товариству з обмеженою відповідальністю AпЇ~ плошею 

0,6000 га для будівництва багатоквартирної житлово!' забудови - землі 

житлово!' забудови, в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, терміном на 2 роки; 
2.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Елітб'у~ площею 

О, І 500 га для будівництва багатоквартирно'l житлової забудови - землі 

житлової забудови, в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, терміном на 2 роки. 

3 Продовжити терміни користування земельними ділянками, шо 

перебувають в оренді: 

3.1. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Іваницькому Миколі Григоровичу 

плошею 0,0022 га для обслуговування кіоску, який знаходиться по 

вул.київська в районі розміщення буд. NQI68, терміном до 09.02.2007р; 
3.2. Приватному підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу 

площею 0,0018 га для обслуговування кіоску в складі павільйону 

очікування, який знаходиться по вул.КиївськіЙ, 149, терміном на І рік; 

3.3. Товариству 3 обмеженою відповідальністю «Елітбуд» площею 

0,5900 га для будівництва багатоквартирного жилого будинку по 

вул.Постишева, І-в, терміном на 2 роки; 
3.4.Колективному підприємству «Гастроном N2 34» площею 0,027 [ 

га для обслуговування вбудованого приміщення перукарні та кафетерію з 

л ітнім майданчиком, яка знаходиться по бульв. Незалежності, 11, терміном 
на 2 роки; 
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3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гутта» площею 

0,1437 га для обслуговування кафетерію по вул. Гагаріна, зона-5, район-

24, термі ном на 2 роки; 
3.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» площею 

0,0190 га для обслуговування павільйону по вул.. Возз'єднання,4, 

термі ном на 2 роки; 
3.7. Приватному підприємцю Полатовській Любові Василівні 

площею 0,0242 га для обслуговування магазину «Квіти», який знаходиться 
по вул. Гагаріна) ] терміном на 3 роки. 

4. Змінити ЦІльове призначення земельної ДІЛЯНКИ громаДЯНQI 

1. Шестерняк Ніні [ванівні, проживаючій по в С. Літки 

Броварського району, земельну ділянку площею 0,0181 га із земель для 

ведення особистого селянського господарства на землі житлово']' забудови - для 
будівниuтва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель; по 

вул.Ю рова, 78-а. 

5. Надати ДОЗВІЛ на виготовлення проеКТІВ Відведення земельних 
. .. , 

ДІЛЯНОК JЗ ЗМ1НОЮ Ц1льового призначення: 

5. І. Яхну Леоніду Григоровичу, проживаючому по 

орієнтовною площею 0,0060 га із земель житлово'і забудови на земЛl 

транспорту - ( для обслуговування гаражу) по вул. Гоголя,20; 
5.2. Сташко Тетяні Дмитрівні, проживаючій по в 

с.Княжичі, орієнтовною площею 0,0357 га із земель для ведення особистого 

селянського господарства на землі житлової забудови для 5удівниuтва і 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул .. 
Пархоменка,20-б. 

5.3. Гринюку Ігору Вадимовичу, проживаючому по 
. орієнтовною площею 1,0757 га ІЗ земель транспорту на земЛl 

промисловості по вул.Металургів,2; 

6. Надати дозвіл на складання технічної документаUlI по 

оформленню права користування земельними ділянками: 

6.] . Закритому aKQioHepHoMY товариству «А.Е.с. Київобленерго» 

орієнтовною площею 2,07 га для обслуговування ІСНУЮЧИХ споруд ПО 

вул. Вокзальній,10; 

6.2. Приватному ПІДПРИЄМUЮ Нікітіній Вікторії Геннадіївні 

орієнтовною площею 0,0264 га для обслуговування нежитлового приміщеНffЯ 

магазину «Господар» по вул .. Красовського, 16; 
6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київ-Петрош> 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 1,744 га для обслуговування комплексу по вул .. 
Кутузова,] 27-а; 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бiv1Б Компаунд» 

орієнтовною площею 0,218 га для обслуговування нежитлово'/' будівлі по пров. 

Тупому,6. 
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7. Надати до:звJЛ на виготовлення проект1В ВІдведення :земельних 

Дlлянок: 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Vкрбудмаш» 
~ .' . 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,5 га для будівництва виробничо-cюm:rttьких 

приміщень по вул. Красовського; 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Vкрпромтехенерго)) 
орієнтовною площею 0,63 га для будівництва авто:запр8:вочНО"гстанції на 
Об'їзній дорозі; 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «VKQ!lPQ~Te~HeprO)) 
орієнтовною площею 0,11 га для будівництва авто:заправочноі CTa~ц;ї по 
вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ ДБК «Меркурій»; 

7 А. Приватному підприємцю Мехед Валентині Данилівні 

орієнтовною площею 0,31 га для обслуговування складських примі щень по 

вул. Металургів; 

7,5. Трьохсвятительській парафі"і V'Sра"інс;ької Греко-католицько'і 
---..- --""""""""""""""" 

церкви орієнтовною площею 0,08 га для будівництва каплиЦІ по 

бульв. Незалежності в районі пішохідного бульвару; 

7.6 Приватному підприємству. «КоДА>l 

О,5000га для будівництва вироБНИЧОl' бюи по вул .. 
розміщення ВАТ «Броварська автобюа»; 

ОРІЄНТОВНОЮ плошею 

LЦолкjвській в районі 

7 7. Товариству з обмеженою відповідальністю ~QЛагросервіс» 

орієнтовною площею 0,57 га для розширення території під будівництво та 

обслуговування гіпермаркету ( торговельно-ро:зважального комплексу) на 

перетині вул .. Черняховського та Київської; 
7.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯJ20світ» орієнтовною - . 

площею 0,495 га для будівництва аДМІНІстративного ПРИМІщення, 

майстерні по ремонту та пошиву взуття із складськими приміщеннями по 

вул .. Металургів в районі розміщення торговельно-розважального комплексу; 
7,9. Головному управлінню розвідкиМlli~ства оборони Vкра'їни 

орієнтовною площею 0,37 га для будівництва багатоквартирного житлового. 

будинку в межах 4 мікрорайону ІУ житлового району; 
7.1 О, Товариству з обмеженою відповідальністю «Тех~о~~~_поf2.Т» 

орієнтовною площею 0,17 га для будівництва складського приміщення по 

вул. Щолківській,2; 

7.1]. Товариству з обмеженою відповідальністю «Шлях-Юп> орієнтовною 
площею 0,26 га для розміщення офісу та виробничо') 6юи по вул-:--Кутузова в 

районj розміщення буд. N2 59; 
7.12. Приватному ПlДприємству «Р~аб.ілітаціЙно-оздоровчиЙ центр 

«[ТТ А» орієнтовною площею 0,22 га для розміщеНІ'ІЯ реабілітаційно
оздоровчого центру по вул .. Шевченка в районі розміщення басейну «КупаВ(j»; 

j 
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8. Надати ДОЗВІЛ корпораЦlI Nuway lпс на передачу В суборенду 

земельної ділянки площею 5,600 га для обслуговування складського 

комплексу по вул. ЩолківськіЙ,8 товариству з обмеженою відповідальністю 

«Бровар Сторідж Термінал», без зміни Їх цільового призначення. 

Попередити корпорацію Nuway Іпс про необхідність встановлення 

плати за земельну ділянку, що передаються Б суборенду, не вище від 

орендноУ плати, що передбачена договором оренди земельно'[ ділянки від 

09.11.01 N22C2. 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3 даного 
рі шення, про необхідність укладення до 26.11.06 договорів оренди землі, У 
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

[О. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.4 про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності та постійного 

користування землею. До освоєння земельних ділянок приступати після 

отримання правовстановлюючих документІВ на землю та встановлення меж 

земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки використовувати за ЦІльовим 

призначенням. 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 5,6) 7 про 
необхідність виготовлення відповіДНОl' документації по оформленню права 

користування земельними ділянками. До освоєння земельних ділянок 
. . 

приступати Пlсля отримання правовстановлюючих докумеНТlВ на землю та 

встановлення меж земельних Дlлянок в натурі. Земельні ДІЛЯНКИ 

ви користовувати за ЦІЛЬОВИМ призначенням. 

12. ВнеСПI зміни до рішень Броварської місько'і ради: 
12.] . від 2 [.09.06 NQ ] 12-08-05 "Про прип инення права користування ... ", 

П.39 ВІДНОСНО приватного підприємця Кулаги Петра Володимировича, 

слово «оо .Калузі .. оо» замінити словом « ... Кулазі ... »; 
12.2. від 21,09.06 N2 І] 2-08-05 "Про припинення права користування ... ", 

П.2. [5 викласти в наступній редакції: « Громадянину Паламарчуку Миколі 
Ми колайовичу для будівництва та обслуговування стаНЦll технічного 

обслуговування легкових автомобілів - землі комерційного використання, 

площею 0,С540га, в тому числі 0,0084 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереЖІ ЛІНІ] електропередач, по вул .. Кірова,96, 
терміном на 2 рокю>; 

12.3. ВІД 21.09.06 N2 1 t 2-08-05 "Про припинення права 

користування ... ", в П.7.2. відносно приватного підприємства «Макра», слова 
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«.о.ОРіЄнтовною площею 0,0500 га ... » замІНИТИ словами « ... ОРіЄНТОВНОЮ 

площею 0,3500га ... »; 
12.4 від 21.09.06 N2 [12-08-05 "Про припинення права 

користування ... ", в П.5.4. відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
"Бровсервіс", слова « ... орієнтовною площею 1,5 га ... » зам інити словами <<. .. 

орієнтовною площею! ,6125 га ... »; 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського ГОЛОЮ'! Возняка с.м 

Секретар ради І.В.Сапожко 

\. \ о 

"" м.Бровари 

від" "~k_СД_Щ __ ,,-,--____ 'іQQб 29.Ку 
N~ /1.(1- 10 - O~ 

-------------------
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