
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РШІЕI-ffiЯ 

Про припинеІПІЯ права користування земельними 
дmянками, надання в оренду земельних ділянок, 

надання у посriйне ко рисryв ан ня земельних ділянок, 
надання дозволів на виготовлення техніЧНОl 

документаціі по оформлеmпo права користування 
земельними діmшками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 21, О 8.06 N21942 
щодо прИnИRення права корисryвання земельни1'vШ ДUlЯнками, надання в 

оренду земельних ділянок, надання у постійне користування земельних 

ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 

оформлеюпо права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, а . .. 
також враховуючи те, щО РОЗМІРИ земельних, дшянок шдтверджуються 

відповідними документами і генеральним маном забудови м.Бровари та 

керуючись СТ.ст, 12,41,42,83,93,116,120,123, ]24, 125, 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу Украі'ни, 
СТ .. 8 Закону УкраїRИ "Про оренду землі", Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.04.02 N2 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власносri громадян і юридичних 

осіб", п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в YкpaїНJ" 
та враховуючи пропозиції посriйної комісії з питань РОЗВИТКУ та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва 

екології та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 

зарахувати їх до земель міської ради в зв"язІ<У з добровільною відмовою: 
1.1, Відкритому акціонерному товариству «Меркурій-Торг» площею 

0,3395 га по вул.Красовського,26, згідно лиСта від 13,О6.05 NQ46; 
1.2, Приватному підприємцю Ващенку Сергію Віталійовичу площею 

0,0866 га по вул,Красовського) 1, згідно листа від 02,02,06; 
1,3, Товариству з обмеженою відповідальністю «Екс ім Ойп» площею 

0)000 га по ВУJ1.Чкалова,15-а, згідно JШста від 31.12.05 N~40~ 
1.4. Комунальному обласному вироБRИЧОМУ об»єднанню 

«Київтеплокомуненерго» IUIощею 0,0889 га по вул,Шевченка,8-а, ЗГІдно листа 

від] 3.07.05 NQ01-148~ 

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

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-АРТ - сервіс» 

площею 0,4000 га, в тому числі 0,0469 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва станції технічного 

обслуговування та мийки автотранспорту - землі комерційного використання, 
на перетині вул. ,Шолювської та бульв. Незалежності, терміном на 2 роки~ 
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у підприємцю Пономаренку Володимиру іЙ08ИЧУ 
площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування складського 
комп~ексу земЛІ комерційного використання, по вул.Металургів Б районі 
РОЗМІщення автогаражного кооперативу «Автомобіліст» терміном на 2 роки; 

2.3. з обмеженою . «Брігус» 633 га 
в тому числі 0,0125 га - землі обмеженого в:икористання _ ) 
коридор М Л електропередачі, для будівництва швейного 
адміністративно-пОбутовим землі 
ВУЛ., терміном на 2 

2 , підприємцю 
0,3395 в тому числі 0,0042 га 
інженерний коридор мереж 
приміщення землі комерційного 
терміном на 2 роки; 

ло 

Андрію площею 

зеl\fЛl обмеженого 

для обслуговування нежитлового 
використання, по вул.Красовського.26 

2.5. Громадянці Сазоновій Іванівні ruтощею 0,0866 Б тому 
числі 0,0535 га - землі обмеженого використання - інжене коридор 
мереж КОМУН1КаІ1JЙ, для обслуговування - землі житлової забудови 
по 1 терміном на 2 

з обмеженою . . «Ірина» 
га, в ЧИСЛІ 0,0118 га - землі обмеженого використання ий 

коридор комунікацій, для обслуговування автозаправної - земЛІ 

комерційного використання, по 15 ма терміном на 2 роки; 
2.7, підприємцю Анатоліївні мо 0,0484 

га, в тому числі 0,0196 га ,- зеС\Ші використання -
коридор мереж комунікацій, для та обслуговування авТостоянки -
землі транспорту, по вул.Заліз~нlй в . розміщення ВАТ 
механізації робіт» терміном на 2 

2.8. Громадянш Кравченко Валентині 
тому ЧИСЛІ 178 га - землі обмеженого 
мереж комyнjкацій, обслуговування 

промисловосТІ по ченка.8-а 

площею 0,0889 
- інженерний 

ПРИМІЩень -

в 

земЛІ 

2.9. шдnриємству площею 0,0082 га, в 
тому числі 0,0013 га зеС\Ші обмеженого - інженерний 

мереж комуні.каціЙ, для обслУговуваннЯ павільйону - землі комер го 
використання по вул.Короленка в районі буд.N264 терміном на 

2.10. 
для 

комерційного 

2.11. "-' .. ".... " .... ц 
ІШощею 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО 

2.12, Приватному 
0,3999 га, для 

використання, в 

підприємцю Киmені площею 0,0021 . , 

групи промислових товарІВ - земЛІ 

по бульв.НезалеЖНОСlі7 терміном на 2 роки~ 
aкцio~ep'HOMY ,,:д.Е.С. 
обслуговування О "Княжичі" - земЛІ 

1 терміном на 2 роки; 
підприємцю Зотову Олександровичу пло 

атракціонів <JIyha-парю) - землі комерційного 

«Перемога» терміном з 04.09.06 по 24.09.06. 
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З. Передати у власність об»єднаюno співвласників багатоквартирного 
будинку ЖБК «Будівельник-2» земельну ділянку ruющею 0,4822 га, для 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку - землі житлової 
забудови, по бульв.Незалежносri,8. 

4. Продовжити терміни кориC1J'Вання земельними дшянками, що 
перебувають в оренді: 

4.1. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу: 
- rшощею 19 КВ.М по вул.гагаріна в районі розміщення буд.N211, 

терміном до 09.02.07 року; , 

- rшощею 19 кв.м на перетині вул.гзгаріна та вул.М.Лагунової 
терміном до 09.02.07 року, для обслуговування :кіосків - землі комерційного 
використання; 

4.2. Приватному підприємцю Касічу Ігору Анатолійовичу rшощею 20 
кв.М для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Олll.iпіЙській в районі розміщення 
буд.N~9, терміном до 09.02.07року; 

4.З. Приватному підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 
27 кв.м для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.гзгаріНа в районі розміщення БУД.N227-29, 
терміном до 09.02.07 року; 

4.4. Приватному підприємцю щур Вірі Микола1вні площею 19 кв.М 
для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.М.Лагунової в районі розміщеШІЯ буд.NsП, терміном до 09.08.07 року; 

4.5. Приватному підприємцю Литвиненко Аллі Анатоліївні rшощею 
19 кв.м для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.кірова в районі розміщення буд.N288, терміном до 09.08.07 року; 

4.6. Приватному підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні площею 52 
кв.м для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.ОлімпіЙській в районі розміщення буд.NQ611 > терміном до 09.08.07 роки; 

4.7. Приватному п:ідІІ"Р,?ємцю Концевич Ірині Петрівні rшощею 89 
КВ.м, в тому числі 7 кв.м. - Зе1t.ші обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Димитрова та вул.Короленка 7, теРМІНОМ 
на З роки; 

4.8. Приватному цідприємцю Щербак Нi~ Іллівні площею зо кв.м 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по 'вул.гзгаріна в районі розміщення буд.NQ 11, 
терміном до 09.08.07poкy~ 

4.9. Приватному підприємцю Горобчуку Євгенію Миколайовичу 

площею 19 кв.м для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.NQ.50, терміном до 

09.08.07року; 
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4.1 О. Приваn-юму підприємцю Гуртовен:ку Олександру ВІКТОРОВИЧУ 
площею 21 КВ.м для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерщиного викориcтarrnя, по бульв.Незалежності в райоНІ 

розміщення буд . .м~10, терміном до 09.08.07року; 
4.11. Приватному шдприємцю Бесараба Володимиру 

Миколайовичу: 

- площею 25 КВ.м для обслуговування кіоску в складі ПаБmьйону 

оqн'ування - землі комерційного використаIffiЯ, по бульв.Незалежності в 
райОН! розміщення буд . .N221, терміном до 09.02.07 року; 

- площею 26 КВ.м для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул .. Черняховського в районі розміщення буд . .N215, 
терміном до 09.08.07 року; 

4.12. Приватному підприємцю Фатєєв ій Галині Миколаївні площею 
388 КВ.м для обслуговувaIOlЯ павільйону та грального майданчику - землі 

комерційного використання, по вул.Возз»єднання в районі розміщення парку 

«Перемога» терміном до 09.08.07року; 

5. Змінити цільове призначення земельних ділянок: 
5 1. Громадявам Кули:кУ Сергію Валерійовичу та Кулик Світлані 

Михайлівні, проживаючим по земельну Ділянку 

площею 0,0984 га, із земель сільськогосподарського призначення на землі 

житлової забудови - для будівництва та обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул.М.Драгоманова,25; 

5.2 Громадянину Солошенку Валентину Пантелійовичу, проживаючому 
по земельну ділянку площею 0,0175 га, ІЗ земель 

сшьськогосподарського призначення на землі житлової забудови - для 

БУДІвництва та обслуговуваlШЯ жилого будинку та господарських будівель по 

вул.КиївсьЮЙ,82 

6. Надати дозвш на виготовлення проекnв ВІДведення земельних 

ДUlянок: 

6.1. Приватному підприємцю Ка1J>уші Гриторію Петровичу орієнтовною 
площею 0,43га для будівництва цеху по витотовленюо метал:.опластикових і 
amoмінієвих конструщій по вул. Щолківській; 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю "Омега-Інвест" 
орієнтовною площею 3,0 га для будівнидтва СЮІадського комплексу на Обпlзній 

ДОРОЗІ; 

6.3. Приватному 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 

вул.Щорса, 141; 

Пlдrrpиємцю Кольчевському Юрію Павловичу 

0,0605 га для будівництва автостоянки по 

6.4. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю "Шана-Сервіс" 

орієнтовною площею 0,06 га для будівн:m.rrnа автомобільного газозаправного 

пункту по вул.Київській на в»їзді в м.Бровари з боку м.Чернігова; 
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6.5. Приватному підприємцю Астахову Сергію Олеговичу ОРlЄНТОВНОЮ 
площею 0,0322 га для будівництва кафе з влаштуванням кімнати для 

комш>ютерних ігор по вул.Короленка в районі розміщення буд.N260/1; 

6.6. Закритому акціонерному товариству "Планета-буд»" ОРІЄНТОВНОЮ 
площею 2,8837 га для будівництва багатоквартирної ЖИТЛОВОЇ забудови в 5 
мікрораЙОRі ІУ житлового району; 

6 7 Товариству з обмеженою відпо:відальніс1;Ю «Дельта» орієнтовною 

площею 0,1920 га для будівництва автозалравочної станції по вул.КиївсьюЙ,2-а, 
6.8. Товариству з обмеженою відповідальнісno "Вшар" ОРІЄНТОВНОЮ 

площею 0,23 га для будівництва автостоЯНJGi для відвідувачів комплексу 

громадського харчування кафе <.<У лісі» по вул.М.Драгоманова,2. 

7 _ Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальнісno «Амос ЛТД» 
на передачу в суборенду земельних ділянОК площею 0,3382 га та площею 

0,0156 га для обслутовування автостоянки та павільйону по вул.кірова,57, 

приватному підприємцю Проворній Ірині Володимирівні, без зміни їх 

цшьового призначення. . 
Попередити товариство з обмеженою відповідальніс11О «Амос ЛТД» про 

необхідність встановлення rmати за земельні ділянки, що передаються в 
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договорами оренди 

земельної ділянки від 11.02.02 NQ2301l та від 11.02.02'N~ll3 111. 

8. Надати дозвіл на сюшда.ння технічної документаціІ' по оформленню 
права користування земельними,дШЯНКами: 

8.1. Товариству з обмеженою відповіДaJIЬRістю "Олімп" орієнтовною 
площею 0)5054 га для обслуговування частини майнового КОМП.пексу по 

ВУл.Кугузова, 127; 
8.2. Товариству з обмеженою відповідальніс11О "ПродагросеРВlС" 

орієнтовною площею 0,0300 га для обслутовування нежитлової будівлі по 

вул.Київській,314~ 
8.3. Відкритому акціонерному товариству. пКиївсортнасіннєовоч" 

орієнтовною площею 0,0095 га для обслутовування будівлі магазину 
«Насіння» по вул.Фрунзе,2; 

8.4. Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Інвестиційно-
промислова група «Столиця» орієнтовною rmощею 5,3288 га для 
обслуговування майнового комплексу по вул.кyryзова,57~ 

8.5. Товариству з обмеженою відповідальніс11О «Планета-Метал Япи» 
орієнтовною площею 0,0600 ,га для б удї.в нищв а та обслутовування 
незавершеного будівництвом адміністративно-побyrового корпусу по 

вулЛісовіЙ,6-б. 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2,4 даного 
рішення, про необхідність укладення до 30.09.06 договорів оренди земЛІ. У 
випадку неоформлення дого:ворі.в оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 
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. .1 О. Попередити ЮРИдwПIі та фізичні особи зазна . 
неоБXJДНІСТЬ виготовлення відповідної дoкyмeНТ~iї по че;l в пл. 6, 8, про 
КОРИС1УВання земельними ділянками Д о Ормленню права 
ПРИС1)'Пати після о иман . о освоєння земельних ділянок 

тр ня правовстановmoючих документів на землю та 
встановлення меж земельних ділянок в . З . 

. натурІ. еМелью ДІЛянки ВИКОриСтовувати за ЦІЛьовим призначенням. 

11. BHeCT~ зміни до рiroень Броварської міської ради: 
11.1. вІД 26.05.05 N2722-З4-04 --"Про затвердження матеріалів 

п.опер~днього погодже~ ... ")' n ] .7. відносно товариства з обмеженою 
ВІДПОВЩал~НlСТЮ "ОрИГlНал-сервіс-2'J відмінити, в зв"язку з невиконанням п 
3 даного рішення (не проведені проектно-виmyкyваль:ні роботи)' . 

11.2. від 10.03.05 NQ 667-32-04 ,Дро затвердже~ня матеріалів 
попереднього погодження ... ", пJ .7. відносно приватного підприємства 
"Лівма", відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 3 даного рішення (не 
проведеНІ проектно-виmyкyвальrp роботи); 

11.3. від 11.11.04 N2 566-26-24 "Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження ... ", П.І.8. відносно приватного підприємця 
Потьомки Людмили Леонідівни, відмінити, в зв"язку З невиконанням п. 3 
даного рішення (не проведені проеКТНо-вишукувальні роботи); 

J 1.4. від 03.02.05 N2 629-31-04 "Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження ... ", П.1.1. відносно товариства з обмеженою 

відповідальніс11О "Полініт текстиль", відмінити в зв"язку з невиконанням 
п. 3 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальн:і роботи);); 

11.5. від 16.12.04 Ng 586-28-24 "Про 'затвердження матеріалів 
попереднього погодження ... ", П.l.1 відносно товариства з обмеженою 
відповідальніс11О "СКС Штакузіт Україна ГмБХ", відмінити, в зв"язку З 
невиконанням п. 3 даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні 
роботи); 

11.6. вІД 09.09.04 N2 519-24-24 "Про затвердження матеріалів 
попереднього погодження ... », П.l.6 відносно приватного підприємця 

Сілукова Віталія Олександровича, відмінити, в зв"язку з невиконанням п. 3 
даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи); . . 

] 1.7. від 22.07.04 N2 494-23-24 "Про затвердження матеРІалш 

попереднього погоджеЮІЯ ... ", П.1.3 відносно товариства з обмеженою 

відповідальніс11О "Аспект", відмінити, в зв"язку З невиконанням п. 3 
даного рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи); . " 

] 1.8. від 10.06.04 N2 462-26-24 "Про надан;ня земельних ЮЛЯНОК ... } 
П.З.l відносно товариства з обмеженою відnовідал:ьніс11О "Абсолют ЛТД"~ 
відмінити, в зв"язку З невиконанням п. 5 даного рішення (не проведеНІ 
проектно-вишукувальні роботи); . " 

11.9. від 15.04.04 NQ 442-21-24 "Про надання земельних ДІЛянок ., 
П.3.10 відносно приватного підприємця Кореняк Ірини Володимирівни, 
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. . ») 
ВІДМІНИТИ, В ЗВ язку з невиконанням п. 6 даного РІшення (не проведеНJ 
проектно-вишукувальні роботи)~ 

] 1.10. від 12.02.04 N2408-20-24 "Про надання земельffiJX ділянок .. ", 
П.3.6 ВІДносно товариства з обмеженою відповідальнісno "Нафком", 
відмІНИТИ, В зв"язку З невиконанням. п. 5 даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи); 

11.11. від 12.02.04 NQ 408-20-24 "Про надання земельних ділянок ".", 
пJ.5 відносно приватного підприємця Мехед Валентини Данилівни, 
відмінити, в зв"язку з невИІ<()НamIЯМ Ц, ... ~ даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи);" 

11.12. від 19.06.03 NQ 251-13-24 )) Про надaJlliЯ земельffiJX ділянок ... ", 
П.3.3 відносно приваrnого підприємця Горбонос Світлани Миколаївни, 
відмінити, в зв "язку з невиконанням п. 5 даного рішення (не проведені 
проектно-вишукувальні роботи); 

1113. від 19.06.03 N~ 251-13-24 " Про надання земельних ділянок ... ", 
П.3.2 ВІДносно товариства з обмеженою відповідальнісno "АРТ'>, відмінити, 

в зв"язку З невиконанням п. 5 даного рішення (не проведені проектно-
вишукувальні роботи)~' . 

11.14. від 09.09.04 NQ 519-24-24 " Про затвердження метеріалів .,,", 
П.1J ВІДносно корпорації "Проун", відмінити, в зв»язку З невиконанням п. 3 
даного рішення (не проведені проек'Пю-вишукувальн,і роботи)~ 

11.15. від 11.09.03 Ng282-15-24 "Про надання земельних ділянок .. ", 
пJ.3 відносно приватного-виробничого комерційного підприємства «Телмонт

СІО» відмінити, в зв"язку З не.виконанням п. 5 даного рішення (не проведені 
проекпю-вишукувальні роботи); 

11.16. від 04.12.03 NQ 327-17-24 "Про попереднє погодження надання 
земельних ділянок ... ", П.2.3 відносно приватного підприємця Даценко 

Олександри Василівни відмінити, в зв"язку З невиконанням п. 4 даного 
рішення (не проведені проектно-вишукувальні роботи)~ 

11,17, від 17.1 0.00 N~ 334 ,.про при;пинеЮіЯ права користування .. ", в 
П.2.5 відносно приватного підприємця Лисенка Володимира Івановича, слова 
« ... Д)lЯ обслуговування вбудованого при.міщеЮіЯ магазину ... », замінити 
словами « ... Д)lЯ обслуговування прибудованого приміщення магазину .. ,». 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Возняка С,М. 

Міський голова 

м.Бровари 

Від"Н" ~ 
N2 7!,-{}~ 

,. В.О.Антоненко 
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