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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ J/) 'о 

РІШЕННЯ 

Про припинення права КОРИС1)'вання 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 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного ВІДДІЛ)' ВІД 10.11.06 NQ 3048 щодо 

припинення права користування земельними ДІлянками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання у постійне користування земельних ділянок, 

надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформлеюпо 

права КОРИС1)'вання земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, а також враховуючи те, що . .. . . . 
РОЗМІРИ земельних ДІЛЯнок ПІДтверджуються ВІДПОВІДними документами І 

генеральним планом забудови м.Бровари та керуючись СТ.ст. 12,41,42,83,93, 
116, 120, 123 , 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, СТ .. 8 Закону України "Про оренду 

землі", Постанови Кабінery Міністрів України від 11 .04 .02 NQ 502 "Про 

затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб", п . 34 СТ .26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної комісії 

з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітеК1)'рИ, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 

зарахувати їх до земель міської ради в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Твінс» площею 

0 ,0296га по вул.КиївськіЙ, 148, згідно з листом від 18.10.06 NQ 101; 
1 . 2 .Відкритому акціонерному товариству «Броварське 

автотранспортие підприємство13209» площею 0,0504 га по вул.Металургів,22, 
згідно з листом від 06.11.06 NQ 01/01-12/127; 

1.3 .приватиому підприємцю Іллєнко Наталії Миколаївні площею 
0,0045 га по вул.Черняховського, в районі розміщення теплиць, відповідно до 
поданої заяви від 17.10.06; 

1.4. Відкритому акціонерному товариству комбінат 
«Броварибудіндустрія» площею 1,7626 га по вул . Металургів ,4 , відповідно до 
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протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ комбінат «Броварибудіндустрія» 
від 02.04.2002р. NQ6; 

1.5. Казенному заводу порошкової металургії площею 0,1337 га в 

районі Промвузла, згідно з листом від 31.01 .06 NQ 02-217. 
2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 
2.1. Приватному підприємцю Корж Валентині Анатоліївні площею 

0,0275 га для обслуговування магазину-павільйону - землі комерщиного 

використання, по вул. Бєлінського, 1, терміном на 2 роки; 
2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дельта» загальною 

площею 0,1920 га, в тому числі, 0,1889 га - землі обмеженого використання -
інженерні коридори мережі ліній електропередач, зв»язку, водопостачання, для 

будівництва автозanравочної станції - землі комерційного використання, по 

вул. КиївськіЙ,2-а, терміном на 2 роки; 
2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАМІРУС», площею 

4,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, для 

розміщення виробничої бази - землі промисловості, на території Промвузла в 

районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій, терміном на 

2 роки; 
Затвердити розрахунок РОЗМІРУ 

виробництва, спричинених вилученням 

Товариству з обмеженою відповідальністю 

гривень. 

втрат СіЛьськогосподарського . . 
СІЛьськогосподарських УГІДь, 

«КАМІРУС» в розмірі 144143,00 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

2.4. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі «М-ЕКО» 

площею 0,3900 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення -
рілля, для будівництва ресторанного комплексу - землі комерційного 

використання, по вул.Черняховського в районі розміщення фабрики ТОВ 

«Євро Фудс ГБ Україна», терміном на 2 роки. 
Затвердити розрахунок розміру втрат СіЛьськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 

приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі «М-ЕКО» в розмірі 14054,00 
гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" 
площею 3,5200 га під будівництво багатоквартирної та індивідуальної 

блокованої забудови - землі житлової забудови, на розі вул.Б.Чорновола та 

вул.Б.Симоненка на території ІУ житлового району, терміном на 2 роки; 
2.6. Приватному підприємцю Савицькому Сергію Володимировичу 

площею 0,0045 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мережі водопостачання, для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського в районі розміщення теплиць, терміном 

на 1 рік; 
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2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвироби» загальною площею 1 ,7626 га, в тому числі, 0,0013 га -
землі обмеженого використання - спільний проїзд з ТОВ «Будінвестпроект», 

для обслуговування майнового комплексу земЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

вул. Металургів, 4, терміном на 2 роки ; 
2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вілар» загальною 

площею 0,2275га, в тому числі 0,0936 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва автостоянки для 

відвідувачів комплексу громадського харчування кафе «У лісі» - землі 

комерційного використання, по вул .М. Драгоманова,2, терміном на 2 роки. 
2.9. Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 

будівельний поїзд N22" площею 1 ,4617га , в тому числі, 0,4905 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

розміщення багатоквартирної житлової забудови- землі житлової забудови, на 

території 2-го мікрорайону ІУ житлового району по вул.КиївськіЙ терміном на 

2 роки; 
2.10. Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 

будівельний поїзд N22" площею 1 ,5700га, в тому ЧИСЛІ, 0,2707 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

розміщення багатоквартирної житлової забудови- землі житлової забудови, на 

території І-го мікрорайону ІУ житлового району в районі розміщення бази 

виробничого управління комунального господарства терміном на 2 роки; 
2.11 . Товариству з обмеженою відповідальністю «Управління 

будівництва «3акордонмонтажспецбуд» загальною площею 0,1337 га, в тому 
числі , 0,0201 га - землі обмеженого використання - інженерні коридори мережі 
ЛlН1и електропередач та газопроводу, для обслуговування цеху по 

виробництву нестандартиого обладнання - землі промисловості, в районі 

Промвузла терміном на 2 роки. 
3. Продовжити терМІНИ користування земельними ДllIЯНками, що 

~ перебувають в оренді: 

3.1. Приватному підприємцю Кореняку Анатолію Васильовичу площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування кафетерію з полегшених 

конструкцій з літнім майданчиком по вул . Шолом Алейхема,62, терміном на 

1 рік. ; 

3.2. Приватному підприємцю Герасимову Миколі Іллічу площею 0,0100 
га для обслуговування павільйону по вул. Красовського,2, зона 14, район 46, 
терміном на 1 рік; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Цеоліт» площею 

0,0200 га для будівництва та обслуговування адміністративно-виставочного 

комплексу по вул . Єсеніна 1/1, терміном на 3 роки; 
3.4. Приватному підприємцю Олійнику Олегу Віталійовичу площею 

0,0066 га для обслуговування павільйону по вул. Короленка в районі 

розміщення буд. N2 58, терміном на 1 рік; 
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3.5. Приватному підприємцю Зайцеву Сергію Олександровичу площею 
0,0025 га для обслутовування кіоску, який знаходиться по вул . Короленка,54, 

терміном на 1 рік; 
4 3.6. Приватному підприємцю Писаренку Олександру Миколайовичу 

площею 0,0020 га для обслутовування кіоску, який знаходиться по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N2 15-а, терміном на 1 рік; 

3.7. Приватному підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 

площею 0,0020 га для обслуговування кіоску, який знаходиться по 

вул. Возз'єднаННЯ,9, терміном на 1 рік; 
3.8. Спеціалізованій монтажно-експлуатаційній дільниці управління 

Державтоінспекції головного управління МВС України в Київській області 

площею 0,1362 га для обслутовування існуючих споруд по вул. Фрунзе, 2-а, 

зона-2 , район-9, терміном на 2 роки; 
3.9. Приватному підприємцю Зубцю Олександру Володимировичу 

площею 0,0154 га ДflЯ обслутовування павільйону по вул . Короленка,64-г, 

зона 8, район 30, терміном на 2 роки; 
4. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними ДUlЯнками : 

4.1 . Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Імпульс-Т» 

ОРІЄИТОВНОЮ площею 1,57 га для обслутовування комплексу по 

вул .ЗалізничніЙ,4 ; 

4.2. Громадянину Кадькаленку Миколі Миколайовичу орієнтовною 

площею 0,2102 га для обслутовування комплексу по вул .. Кутузова,2 ; 

4.3. Приватному підприємству «Єдність» орієнтовною площею 

0,2130 га ДflЯ обслутовування нежитлової будівлі по вул.Чкалова, 3; 

4.4. Товариству з обмеженою відповідальніс11О Броварське 

деревообробне підприємство «Явір» орієнтовною площею 0,1544 га для 

обслутовування комплексу по вул. Щолківській,2; 

4.5. Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Ірина» орієнтовною 

площею 0,0157 га для обслуговування для обслутовування автозаправної 

станції по вул. Кірова,57. 

5. Надати дозвіл на виготовлення проектІВ ВІДведення земельних 

ДUlЯНок : 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальніcno «Перспектива-К» 

орієнтовною площею 3,2 га для розміщення виробничо-складського комплексу 
на території Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних 

конструкцій. 
5.2. Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Біном-С» 

орієнтовною площею 0,188 га для розміщення сервісного центру по установці 
та обслутовуванню газобалонного обладнання для автомобілів по 
бульв . Незалежності,47 в охоронній зоні АГНКС; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Техно-ойл-J]](» 

орієнтовною площею 0,4 га для розміщення складських ПРИМІщень по 
бульв . Незалежності в районі розміщення ТОВ «Астро ЛТД»; 
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5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Монобуд» 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва адміністративного будинку та 
складського приміщення по вул . Черняховського в районі розміщення 
комунального ПІдприємства; 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Соббон» орієнтовною 
площею 0,45га для будівництва виробничої бази по вул . Кутузова, в районі 
запроектованого кладовища; 

5.6. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе «Віктор» 
орієнтовною площею 0,03 га для розширення території для будівництва 
ресторанного комплексу по вул. Гагаріна в районі парку Перемоги; 

5.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кондитер-Інвест» 
орієнтовною площею ] ,8 га для будівництва багатоквартирної житлової 

забудови з інфраструктурою на частині території ІУ житлового району; 
5.8. Приватному підприємцю Лесику Васиmo Дмитровичу 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,04 га для будівництва станції технічного 
обслуговування легкового автотранспорту на РОЗІ вул. Металургів та 

бульв . Незалежності ; 

5.9. Товариству з обмеженою відповідальністю Автоцентр «Панавто» 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва станції технічного 

обслуговування автомобілів по вул . Металургів ; 
5.10. Відкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька 

фабрика» орієнтовною площею ] ,6 га для будівництва стрічкоткацької 

фабрики по вул . Кутузова, в районі запроектованого кладовища; 

5.] 1. Приватному підприємству «Ікспі Інженерінг» орієнтовною 

площею 0,5 га для будівництва виробничо-складських приміщень по 

вул. Красовського, в районі буд. N~ 18 ; 
5.12. Приватному підприємцю Ступіну Валерію Миколайовичу 

орієнтовною площею 0,02 га для розташування майстерні шиномонтажу по 
вул. Димитрова в районі розміщення будинку N~ 4-а; 

5.13. Приватному підприємству «Домінант» орієнтовною площею 

0,3446 га для будівництва станції технічного обслуговування по Об'їзній 

ДОРОЗІ ; 

5.14. Приватному підприємству «Теплоенергоспецбуд» орієнтовною 
площею 0,35 га для розміщення виробничого комплексу по вул . Кірова в 

районі розміщення буд . N~ 96 ; 
5.15 . Приватному ПІдприємству «Приватна фірма «Силует» 

орієнтовною площею 2,0 га для розміщення виробничого комплексу по 

виготовленюо металевих дверей та металоконструкцій в районі 

запроектованого кладовища; 

5.16 . Товариству з обмеженою відповідальністю «Лагрітос» 

орієнтовною площею 2,4 га для розміщення багатоквартирної житлової 

забудови по вул. В . Чорновола; 
5.17. Приватному підприємству «Бровари бу дінвесп> ОРІЄНТОВНОЮ 

площею 0,85 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку на 

території ІІ черги кварталу Олімпійський , згідно з рішенням виконавчого 
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КОМІТету ВІД 24.10.06 N2 490 «Про передачу функції замовника та 

забудовника» ; 
5.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Італгаз» орієнтовною 

rшощею 1.2 га для розташування виробничої бази по вул. Кyryзова в районі 
розміщення виробничої бази ТОВ «Леман-Україна»; 

5.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ност Ойл» 
орієнтовною rшощею 5,0 га для будівництва цілісного майнового комплексу по 
Об'їзній дорозі; 

5.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Три ведмеді» 

орієнтовною площею 3,0 га для розміщення виробничого комrшексу по 

бульв. Незалежності в районі розміщення ТОВ «Євро Фудс ГБ Україна»; 

5.21 . Навчально-виробничому центру творчості молоді Броварської 

міської ради орієнтовною площею 0,25 га для будівництва навчальних 
майстерень по вул. Лагунової,17-а; 

5.22. Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» 

орієнтовною rшощею 0,70 га для розширення тернторії виробничої бази по 
вул. Красовського в районі розміщення СПМК. 

6. Надати дозвіл приватному підприємцю Дашинімаєвій Ларисі 

Володимирівні на передачу в суборенду земельної ділянки rшощею 1,1705 га, 
в тому числі 0,0485 га - землі обмеженого використання - санітарно-захисна 

зона водонапірної башти та артсвердловини, для обслутовування садівничо

господарського комrшексу по вул. Андреєва,2 товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ортанія», без зміни їх цільового призначення . 

Попередити приватного підприємця Дашинімаєву Ларису 
Володимирівну про необхідність встановлення rшати за земельну ділянку, що 

передаються в суборенду, не вище від орендної rшати, що передбачена 

договором оренди земельної ділянки від 20.02 .04 N2514. 
7. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п . 2, 3 даного 

рішення , про необхідність укладення до 23.12.06 договорів оренди землі . У 

випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

8. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в пл. 4,5 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками в термін до 23 .02.2007. До освоєння 
земельних ДUIЯнок приступати ПІсля отримання правовстановmoючих . . 
докуменпв на земmo та встановлення меж земельних ДUIЯНОК в натурІ . 

Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 
9. Внести зміни до рішень Броварської міської ради : 

9.1. від 21.09.06 N2 112-08-05 "Про припинення права користування ... ", 
П . 5 . 2 . викласти в наступній редакції: «Товариству з обмеженою 

відповідальністю "Лемар" орієнтовною площею 0,38 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку на території ІІ черги кварталу 

Олімпійський» ; 
9.2. від 01 .11.05 NQ 829-38-04 "Про затвердження матеРІалІВ 

попереднього погодження ... " п. 1.4 відносно товариства з обмеженою 
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відповідальністю «Укрпромметгорг» відмінити, в зв'язку з невиконанням п. 3 
даного рішення ( не проведені проектно- вишукувальні роботи). 

10. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Овал» у 

продовженні терміну користування земельною ділянкою площею 0,2210 га, 
для обслутовування торгівельного майданчика по вул. Гагаріна,16, в зв'язку з 

розширенням вулиці Возз'єднання. 

11. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

від" 23" ~~ 
.N~ IS9-(I-os 

, . . . 
-~ 

2006 року 

В.О.Антоненко 

' . 
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