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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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 дшянками 

юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 27.11.06 NQ 3329 щодо 
припинення права користування земельними Дшянками, 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, а також враховуючи те, що 
. .. . . . 

РОЗМІРИ земельних ДUIянок ruдтверджуються 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 Кабінету 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 розвнтку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури , 
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 . I . Коржу Григорію Миколайовичу площею 0,1155 га по 
вул. Фрунзе,2-а, відповідно до поданої заяви від 03.08.2006р. 

1.2. Броварському виробничому управлінню комунального господарства 
площею 1,1438 га, згідно з листом від 21 .09 .06 NQ 194; 
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] .3 . Сташенко Марії Петрівні та Вітенко Вірі Ігнатіївні площею 

0,0168 га по вул. Бєлінського,l, відповідно до поданих заяв від 29.08 . 2006р.; 

].4 . Товариству з обмеженою відповідальністю «Парксервіс» площею 
] ,0 га по вул. Красовського, згідно з листом від] 6.] ] .06 N!! ] ] 2; 

] .5. Київському обласному державному підприємству по племінній 

справі в тваринництві площею 2,092] га, згідно з листом від] 8.08.06 N!! ] 22 . 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 
2.1. Громадянці Крошко Анні Григорівні загальною площею 0,1155 га, 

в тому числі, 0,0245 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для обслутовування нежитлового приміщення 

землі транспорту, по вул . Фрунзе,2-а терміном на 5 років ; 

2.2. Приватному підприємцю Катруші Григорію Петровичу, загальною 

площею 0,4374 га, в тому числі, 0,0407 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікаЦlИ , за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення - рілля, для будівництва цеху по 

виготовленню металопластикових і алюМІНІЄВИХ конструкцій земЛІ 

промисловості , по вул. Щолківській терміном на 2 роки ; 

Затвердити розрахунок розміру втрат СІЛьськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням СІЛьськогосподарських УГІДь, 

приватному ПІдприємцю Катруші Григорію Петровичу в рОЗМІрІ 

15762,00 гривень. 
Договір оренди земельної ДІЛЯНКИ укласти ПІСЛЯ сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 
2.3. Приватному підприємцю Астахову Сергію Олеговичу загальною 

площею 0,0322 га, в тому числі, 0,0215 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій , для будівництва кафе з 
влаштуванням кімнати для комш>ютерних ігор - землі комерційного 
використання, по вул .Короленка в районі розміщення буд . N!! 60/1 терміном на 

2 роки; 
2.4.Відкритому акціонерному товариству «Торговий дім Ліза» площею 

0,0062 га для розширення території для обслутовування торгового дому «Ліза» 
_ землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 16 терміном на 2 роки ; 

2.5 . Релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви «Пресвятої Діви 
Марії Неустанної Допомоги» площею 0,7000 га для будівництва церкви з 
адміністративними будинками та господарськими спорудами - земЛІ 
громадського призначення, по вул . Черняховського в районі розміщення кп 
«Бровари - Флора» терміном на 2 роки ; . . . 

2.6. Приватному підприємцю Титовій РуслаНІ ВОЛОДИМИРІВНІ площею 
О ] 604 га для встановлення пересувного цирку-шапіто «Круїз» - земЛІ , . . 
комерційного використання, на території парку культури І ВІДПОЧИНКУ 
«Перемога» терміном з 28.1] .06 по 03.12.06 р .; . 

2 .7.приватному підприємству «KAl-СеРВІС» площею 2,0921 га, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення рІЛЛЯ, для 
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будівництва виробничо-складських приміщень землі промисловості, по 

вул. Кугузова в районі запроектованого кладовища терміном на 2 роки. 
Затвердити розрахунок розміру втрат сmьськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських УГІДь, 

приватному підприємству «КАІ-Сервіс» в розмірі 75390,00 гривень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти тсля сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

3. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 

перебувають в оренді приватному виробничо-комерційному підприємству 

«Наталка» площею 0,0238 га для обслуговування павільйону та літнього 

майданчика по вул. Короленка,54 терміном на 2 роки; 

4. Надати у постійне користування земельну ділянку Броварській 
районній державній насінневій інспекції площею 0,1725 га, в тому числі 

0.0089 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікац1И, для обслуговування нежитлових ПРИМІщень по 

вул. Декабристів,3 . 

5. Надати дозвіл на складання техні'ІНОЇ документації по оформленню 

права користування земельними ДІЛЯнками : 

5.1. Броварському виробничому 

господарства орієнтовною площею 0,3741 га 

ритуального цеху по вул.Калініна,10; 

управЛІННЮ комунального 

для обслуговування споруд 

5.2. Закритому акціонерному товариству «А.Е.с. Київобленерго» 

орієнтовною площею 0,8099 га для обслуговування будівлі дитячого садка по 

вул . Київській,298 ; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварське 

управління механізації» орієнтовною площею 0,3797 га для обслуговування 
нежитлової будівлі по вул . ЛісовіЙ,6-б; 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «РБК» орієнтовною 

площею 0,2306 га для обслуговування майнового комплексу по 

вул. Радгоспній , 1; 

6. Надати дозвm на виготовлення проеКТІВ ВІдведення земельних 

дmянок: 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром" 

орієнтовною площею 0,34 га для будівництва цеху по виготовленню 

вентиляційних каналів по вул. Кугузова в районі запроектованого кладовища; 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Глако" орієнтовною 
площею 4,5 га для розміщення багатоквартирної житлової забудови по 

вул. Київській на території 3 мікрорайону ІУ житлового району; 
6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ" орієнтовною 

площею 4,5 га для розміщення багатоквартирної житлової . забудови по 
вул. Київській на території 3 мікрорайону ІУ житлового району; 
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6.4. Приватному Пlдприємцю Зайцю Ігорю Олексійовичу орієнтовною 
площею 0,1700 га під будівництво станції технічного обслуговування, авто 

мийки та магазину супутніх товарів по вул.Осипова в районі розміщення 
авто гаражного кооперативу N23; 

7. Надати дозвіл приватному підприємцю Бреню Олегу 

Станіславовичу на передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,2050 га, 
для обслуговування не житлової будівлі - землі комерційного використання, по 

вул. Димитрова,119 товариству з обмеженою відповідальністю «Вторма

плюс», без зміни їх цільового призначення. 

Попередити приватного підприємця Бреня Олега Станіславовича про 

необхідність встановлення плати за земельну ділянку, що передаються в 

суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди 

земельної ділянки від 07.04.05 N2828. 

8. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3 даного 
рішення, про необхідність укладення до 07.01.07 договорів оренди землі. У 
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 5,6 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками в термін до 07.03 .07 До освоєння 

земельних ДІЛЯнок приступати Пlсля отримання правовстановлюючих 
. . 

докумеНТІВ на землю та встановлення меж земельних ДІЛЯНок в наТУРІ. 

Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1 від 21.09.06 N2 112-08-05 "Про припинення права користування ... ", 

в п.5.8 відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Магнум-Інвест» 

слова «Товариству з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія 
«Магнум-Інвест» ... » замінити словами «Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Магнум-Інвест» ... »; 
10.2. від 14.04.06 N2 689-33-04 "Про затвердження матеРІалІВ 

попереднього погодження ... " в п. 1.12 ВІДносно товариства з обмеженою 
відповідальністю «Магнум-Інвест» слова «Товариству з обмеженою 

відповідальністю Будівельна компанія «Магнум-Інвесп) ... » замінити словами 
«Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнум-Інвест" ... »; 
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10.3 . вІД 21.09.06 NQ 112-08-05 05 "Про припинеиня права 

користування ... ", П.7.1. відносно громадянина Насіковського Олександра 

Володимировича, слова " ... площею 0,0500 га " замІНИТИ словами 

" .. площею 0,1412 га .... ,,; 
10.4. вІД 23.11.06 NQ 159-11-05 "Про припинення права 

КОРИС1)'вання ... ", в п . 5.11 . відносно приватного підприємства «Ікспі 

Інжиніринг», слово « .. .Інженерінг ... » замінити словом « ... Інжиніринг» ; 

10.5 . вІД 16.03.06 NQ 952-45-04 "Про погодження місць 

розташування земельних ділянок ... ", П.І.7 викласти в нас1)'ПНій редакції: 

« Приватному підприємству «Спартак» орієнтовною площею 0,3 га для 
розширення території під будівництво готельно-офісного комплексу на розі 

вул. Київська та Чорновола»; 

11 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на заС1)'Пника 

міського голови Возняка с.м. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від "L" 14r/'~ 
NQ l~t- l1~b'2 

2006 року 

І.В.Сапожко 
\ 
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