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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 оформлешоо права користування 

земельними ділянками юридичним і фі;зичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.09 .06 N~ 2198 щодо 

припинення права користування земельним и 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 

внесеЮіЯ змі.н. до рішень Броварської міської ради, а також враховуючи те, що . . ~ . . . 
РОЗМІРИ земельних Дlлянок ruдтверджуються ВЩПОВlДними докумектами 1 

генеральним планом забудови м.Бровари та керуючись ст.ет. ] 2, 41, 42, 83, 93, 
116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу Укр аіЮі , п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу Украіни, СТ .. 8 Закону Украіни "Про оренду 
землі", Постанови Кабінery Міністрів України від 11.04.02 NQ 502 "Про 

затвердження Порядку зміни цільового призначен}{я земель, які перебувають у 

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

місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної комісіі 

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

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 

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

] 1. Малому-приватному підприємству «Нікрю) шющею 0)500га по 
вул.Димитрова,28, згідно листа від 23.06.05 N926; 

1.2. Виробничо-торгівельному aKLljoHepHOMY товариству закритого 

типу «ТІКО}} площею 0,1301 га по вул.гагаріна,21, згідно листа від 05.10.05 
Nоlз' - , 

1 .3. Казенному підприємству «Кіров геологія» ПЗЕ N~ 60 площею 

4,3940га по вул.Горького, 1 , згідно листів від 15.06.06 NQ3/165 та від 10.04.06. 
NQ31119; 

] .4. Державному підприємству «Радіопередавальний центр» площею 
30,5337rа по вул.КиївсьЮЙ,225, згідно листа від 06.09.06 N~ 269/11; 
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1.5. Привапюму підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0020га по 
вул .. Кірова-Грушевського, згідно заяви від 18.07 .2006р.; 

1.6. Приватному підприємцю Аскерову Хазару Думан огли площею 
0,0031 га, згідно заяви від 09.08.2006р.; 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю «Зернопереробному 

комбінату) площею 0,94] 3га по вул .. Красовського,] 8-а, згідно листа від 

15.05.06р. N219. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю «Нікра» площею 

0,2475 га, в тому числі 0,1 158 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового 

комплексу - землі комерційного використаюІЯ, по вул.ДИJ\.fитрова,28 терміном 

на 2 роки~ 
2.2. Товариству з обмеженою вiдnовідальніс1Ю «Аліго-Трейд» 

площею 0,130] га, в тому числі 0,0359 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового 

приміщення - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,2] терміном 

на 2 роки; 
2.3. Товариству з обмеженою відповідальніс1Ю «Орієнтир» площею 

1,4900 га, в тому числі 0,7968 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для розширеЮlЯ території під 

будівництво логістичного цеН"гру - землі комерцlИНОГО використання, по 

бульв.Незалежності,28-а терміном на 2 роки~ 
2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДизайImроектбуд» 

площею 6,] 600 га, в тому числі 1 ,2700 га - землі обмеженого використання 

інженерний коридор мереж комунікацій, за рахунок земель 

С1Льськогосподарського призначення рілля, для будівництва 

багатоквартирної житлової забудови з вбудованими та окремо 

розташованими приміщеннями інфраструктури.. землі житлової забудови, в 

складі 4 мікрорайону ІУ житлового району терміном на 2 роки; 
2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Олда» площею 

0,7000 га, для будівництва та обслуговування виробничої бази - землі 

промисловосТІ, по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ «Нафком» 

терміном на 2 роки; 
2.6. Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» 

площею 2,5000 га, в тому числі 0,2125 га - землі обмеженого використання 

інженерний коридор мереж комунікацій, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення рілля, для будівництва та 
обслуговування виробничої бази по виготовлеllliЮ метало-пластикових, 

ашоМlНJЄВИХ та дерев»яних конструкцій - ~ землі промисловості, по 
вул.Красовського в районі розміщення очисних споруд заводу «Торгмаш» 

терміном на 2 роки; 
Затвердити розрахунок РОЗМІРУ 

виробництва, спричинених вилученням 
втрат СіЛьськогосподарського 

СU1Ьськогосподарських угІдь, 

І 
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Акціонерному товариству закритого типу «Євровікнобуд» в розмірі 90089,00 
гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

2.7. Приватному підприємству «Візит» fU10щею 0,1072 га, для 

будівництва та обслутовування автостоянки земЛІ 'Іранспорту, по 

вул.ВокзальніЙ,24 терміном на 2 роки; 
2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспект» площею 

0,8640 га, в тому числі 0,0226 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, за рахунок земель 

СlЛьськогосподарського призначення Р1JUIЯ, для будівництва та 

обслутовування виробничої бази по ВИЛУГовленню метало-пластикових та 

алюМШІЄВИХ КОНС'Ірукцій - землі промисловості, по вул.ЩолЮвськіЙ 
терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок РОЗМІРУ В'Ірат СlЛьськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням СІЛЬськогосподарських упдь, 

товариству з обмеженою відповідальністю <<АспеКТ) в розмірі 31135,00 
гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укЛасти тсля сплати втрат 

сільськогосподарського виробюш,Тва~ 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зернопереробний 

комплекс» площею 0,9413 га, для обслутовування нежитлової будівлі -
. землі промисловості, по вул.Красовського,18-а, терміном на 2 роки; 

2.10. Приватному підприємцю Зотову Євгену Олександровичу 

площею 0,3999 га, для встановлення атракціонів - землі комерЦ1ИНОГО 

використання, в парку «Перемога» терміном з 28.04.06 по 15.05.06; 
2.11. Приватному підприємству «Текст»: 
- площею 35 КВ.М.- землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, по бульв,Незалежності в районі розміщення 

СПТУ-4; 

- площею 35 КВ,М. - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж КОМунікацій, по бульв Незалежності в районі розміщеюrя 

фабрики ТОВ "Євро Фудс ГБ YкpaїHa"~ 

- площею 35 КВ.М. - КВ.М. - землі. обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, по вул .. Кутузова в районі 

розміщення бази ТОВ «Анжіо»; 

- площею 35 КВ.М. - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, по вул.Кугузова,69 в районі розміщення 

Київського облплемоб»єднання; 

- площею 35 КВ.М. - землі обмеженого .використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, по вул.Кутузова,36 в районі розміщення 

Київського облплем о б» єднання, для обслутовування кіосків в складі 

павільйонів очікування - землі комерційного використання, TepMLнoM на 1 
ріК 
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2.12. Центральній лабораторіі казенного підприємства "Кіровгеологія" 
Державного комітету природних ресурсів України, площею 0,4352 га, в тому 
числі 0,0835 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мереж комунікацш, для обслуговувaIffiЯ центральної лабораторіі - землі 

промисловості, по вул .. Горького,l, терміном на 5 років; 
2.13. Київській міжобласній державній спеціалізованій лабораторії 

ветеринарної медицини по хворобах п~і, площею 0,6437 га, в тому qислі 
0,0175 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікащи, для обслуговування існуючих cnqpy д - землі громадського 

призначення, по вул.Київській), терміном на 5 років; 
2.14. Управлінюо виробничо-технічного обслуговування казенного 

підприємства "Кіровгеологія" Державного комітету природких ресурсів 
України, площею 3,9588 га, в тому числі 0,1858 га - землі обмеженого 

.використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛЯ обслуговування 

будівель та споруд - землі промисловості, по вулГорького, 1, терміном на 5 
роюв; 

2.15. Приватному підприємцю Паламарчуку Миколі Миколайовичу 
для будівництва та обслуговування ста.нції технічного обслуговування 

легкових автомобілів - землі комерційного використання, площею 0,0540га 

по вул .. Кірова,96, терміном на 2 роки; 
2.16. Приватному підпрш.'МЦЮ Гавриш Валентині Михайлівні для 

обслуговування кіоску в склaдj павільйону очікування - землі комерційного 

використання, площею 0,0031га по бульв.Незалежності,12, терміном до 

07.07.2008 poкy~ 
2.17 Приватному підприємцю Кулазі Петру Володимировичу для 

обслуговування кіоску в склaдJ павільйону очікування - землі комерційного 

використання, площею 0,0020га по вул.Кірова-Грymевського, терміном до 

09.08.2007року; 

2.18. Товариству з обмеженою відповідальністю "Омега Інвест" 

площею 3,Ога, в тому числі землі обмеженого використання площею 0,0247га 

- інженерН1fЙ коридор водопровідної мережі та 0,0572га - інженерний , . 
коридор мерею зв язку, за рахунок земель СІЛЬськогосподарського 

призначення - рілля, для будівництва та обслуговувaIffiЯ складського 
комплексу - землі промисловості, , по Об'їзній дорозі в районі РОЗМlщення 
виробничоі бази ТОВ "Бровари-Авто", терміном на 2 роки. 

Затвердити розрахунок розміру втра; сшьськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 

товариству з обмеженою відповідальністю «Омега Інвест» в розмірі 1 08104 
гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти тсля сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

3. Продовжити теРМlНи користування земельними дшя:нками, що 

перебувають в оренді: 



5 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укртех.комплекс" 

площею 2,0 га, для будівництва комплексу по виробництву харчових продуктів 
- землі промисловосп, по вул.Кyryзова в районі запроектованого кладовища 

терміном на 5 років. 
3.2. Приватному підприємцю Журбенко Валентині Петрівні площею 

0,0] 50 га для обслуговування приміщення магазину «Дитячий світ» та 

влаштування літнього майданчику, яка знаходиться по бул. Незалежності, 

терміном на 1 рік; 
3.3 Приватному підприємцю Гуртовенко Олександру Вікторовичу 

площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону 

очікування, який знаходиться по вул.Короленка в районі розміщення буд. 

NQ55, терміном на 6 місяців; 
3.4. Приватному підприємцю Пікож Іванні Миколаївні площею 0,0145 

га для обслуговування намету по торгівлі 'npодуктами харчування та 
лі11ІЬОГО майданчику, яка знаходиться по вул .. Гагаріна,20, терміном на 1 
PIK~ 

3.5 Приватному підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 

площею 0,0023 га для обслуговування кіоску, який знаходиться по 

вул .. Короленка,52 , терміном на 1 piк~ 
3.6. Товариству з обмеженою відпов ід аль ніС11{) 

«Київміськвторресурсю) площею 0,0043 га для обслутовування малої 

архітектурної форми для збору відходів вторинної сировини, яка знаходиться 

по вул.гагаріна в районі розміщення буд . .N212, терміном на 1 рік; 
3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Київміськвторресурсю) площею 0,0039 га для встановлення малої 

архітектурної форми для збору відходів вторинної сировини, яка знаходиться 

по вул.Короленка в районі розміщення буд. NQ68, терміном на 1 PIK~ 
3.8. Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Київміськвторресурси» площею 0,0043 га для встановлення малої 

архітектурної форми для збору відходів вторинної сировини, яка знаходиться 

по вул.Кірова в районі розміщення буд. N~4, терміном на 1 piк~ 
3.9. Приватному підприємцю Калузі Петру Володимировичу площею 

0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 

комерuійного використання, по вул.Красовського, І 6, термІНОМ до 

09.08.2007року. 

4. Передати у власність гаражно-будівельному кооперативу 
«Залізничний» земельну ділянку площею 3,5111 га, в тому числі 0,4237 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
для обслуговування колективних гаражів -. земЛ1 тр ан сп Ор'І)' , по 

вул.Постишева. 

5. Надати дозвІЛ на виготовлення проекn.в ВІДВедення земельних 

ДlЛЯно.к: 
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5. 1. Навчально-виробничому центру творчості молоді орієнтовною 

площею О,6га для будівництва гаражних боксів та майданчику початкового 
керування автомобілями по вул .. Красовського в районі розміщення буд.18; 

5.2. Товариству з обмеженою відповіДaJlьністю ~,Лемар" орієнтовною 

площею 0,38 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованим приміщенням поліклініки на території ІІ черги 

кварталу Олімпійський~ 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Промкомлект» 

орієнтовною площею 0,5727 га для розмjщення багатоквартирної житлової 

забудови з вбудованими торгово-офісними приміщеннями та підземним 

паркінгом в межах 3 мікрорайону ІУ житлового району по вул .. Київській; 
5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" 

орієнтовною площею 1,5 га для будівництва заводу по виробництву 

металопласnJКОВИХ та алюмінієвих конструкцій по вул.Красовського в районі 
розміщення заводу «Т оргмаІШ> ~ 

5.5. Приватному підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні 

орієнтовною площею 0,1 га для будівництва комплексу сеРВіСНОГО 

обслутовування автомобілів по вул.Красовського в районі РОЗМіщення 

СПМК; 

5.6. Українській Православній церкві парафії СВ.Іоанна Богослова 

Київської Єпархії орієнтовною площею 0,5 га для будівництва церковного 

комплексу по вул.Черняховського в районі розміщення торгівельно

розважального комплексу «Термінал»; 

5.7. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі hM-ЕКО" 
орієнтовною площею 0,39 га для будівництва ресторанного комплексу по 

вул.Черняховського в районі розміщення фабрики ТОВ "Євро Фудс ГБ 

Україна"; 

5.8. Товариству з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія 
"Маг:иум Інвест" орієнтовною площею 0,50га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку на територіІ П черги кварталу 

Олімпійський~ 
5.9. Приватному Шдприємству ,,Броварибудінвест" орієнтовною 

площею 0,95 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку на 

території П черги кварталу Олімпійський; 

5.10. Товариству з обмеженою відповідальюс1Ю «Еней» орієнтовною 

площею 0,1500 га для будівництва газозаправної стаІЩЇЇ автомобілів та 
магазину з продажу запасних частин і супугніх товарів по вул.Чкалова,30; 

5.11. Приватному підприємцю Завадському В'ячеславу Віталійовичу 
орієнтовною площею О, 14га для розширення існуючої автостоянки по 
. вул.Чкалова; 

5.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал 17 Ріел 

Істейтс» орієнтовною площею 0)2 га для ВЛaill1)'ВaнRЯ. проїзду 

автотранспорту та проходу працівників по бульв.Незалежнос-П М1Ж 

поліклінікою та Казенним заводом порошкової металургії; 
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5.1 З. акцюнерному товариству 

будівельний ОРІЄНТОВНОЮ площею 1,8га РОЗМІщення 
багатоквартирної забудови на території 2-го мікрорайону ІУ 
житлового району по вул.КиївськіЙ; 

5.14. Відкритому акціонерному товариству 
будівельний NQ2~' орієнтовною площею І., 7га 

багатоквартирної житлової забудови на території І-го 
житлового в районі бази 
комунального господарства. 

"Постійно-діючий 

для РОЗМІщення 

мікрорайону ІУ 

управлlННЯ 

5.] 5. З 

Комплект" орієнтовною площею 

центру по вул .. Чорновола; 

відповідальніС11О "Жнrлопобут

розміщення торгівельно-офісного 

5.16. Товариству З обмеженою вiдnовідальніС11О «КАМІРУС» , 
ОрlЄНТОВНОЮ 4,Ога для розміщення виробничої бази на території 
Промвузла в РОЗМІщення ашоМІН1ЄВИХ КОНС1рукцШ. 

6. дозвш на виготовлення проекту земельної 

ділянки із цшьового Званчуку Дмитровичу, 

тимчасово не зареєстрованому, ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0244 га ІЗ земель 

СUThськогосподарського призначення на зеМЛІ забудови по 

вул .. Київській,272 

7. Надати дозвіл на складання документації по 
оформленню права користування земельними ділянками: 

7.1. Громадянину Насіковському Володимировичу, 

орієнтовною площею 0,0500 га обслутовування нежилого приміщення 

по вул.Кугузова,2/4; 

7.2, Приватному підприємству « Макр а» , орієнтовною площею 

0,0500 га обслутовування нежилах приміщень по вул.І.гонти,16; 

7.3, Товариству з обмеженою вiдnовідальніс1Ю "Форум-Косметік" 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1 Д)lЯ обслутовування автостоянки по 

вул. в районі "Торгмаш". 

8. Попередити . та фізичні особи, в п. 2, З 
рішення, про необхідність до 21.10.06 . оренди землі. У 

не оформлення ДОГОВОРІВ оренди землі, ~iCЬKa рада буде розглядати 
питання про припинення користувaIOlЯ землею. 

9. Попередити . та фізичні зазначені В п.4 про 

виготовле1ШЯ державних актів на право власності та постійного 
землею. До освоєння земельних ділянОК приступати Пlсля 

отриманЮl правовстановmoюЧИ'Х документів на земmo та встановлення меж 
. . . 

земельних дшянок в дІЛЯНКИ за 

І '} 

" І 
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10. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в пл. 5, 6, 7 
про необхідність виготовлення відповідної документації по оформленюо 

права користування земельними ділянками. До освоєння земельних ділянок 
. . 

приступати ПІСЛЯ отримання правовстановmoючих докумеН11В на земmo та 

встановлення меж земельних дurя:нок в натурі. Земельні Д1ЛЯнки 

використовувати за ЦlЛЬОВИМ призначенням. 

11. Відкласти розгляд питання надання в оренду за рахунок земель 
міської ради земельних ділянок підприємствам: 

11 . ]. Товариству з обмеженою від:повідальністю І-ПЦ «Захист» 

ruющею 0,1971 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків -
землі житлової забудови, на територіі П черги кварталу Олімпійський, до 

розробки та погодження внутрішньої схеми розміщення інженерних мереж та 
комунікацій; , 

11.2. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ «Захист» 

площею 0,4961 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків -
землі житлової забудови, на території П черги кварталу Олімпійський, до 

розробки та погодження внугрішньої схеми розміщення інженерних мереж та 

комунікацій; 

11.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «.Базис-будмонтаж» 
площею 3,5200 га ддя будівництва багатоквартирної та індивідуально!' 

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

вул .. В.СимонеНl<а на території ІУ житлового району, до розробки та 
. .. 

погодження ВНутрlШНЬOl схеми РОЗМlщення ІНженерних мереж та 

комунікацій; 

12. Відкласти РОЗГJІЯД питання надання дозволу на виготовлення 

проекту ВlДведення земельної ділянки із зміною цільового призначення 

приватному підприємцю Гринюку Ігору Вадимовичу, проживаючому по 

орієнтовною площею 1,0757 га із земель 

транспорry на землі промисловості по вул.Металургів,2, ддя додаткового 

вивчення постійною комісією з питань розвитку та благоустрою територій, 

земельних відноси:н, архітектури, будівництва та інвестицій. 

13. Внести зміни до рішень БроваРСЬКОl міської ради: 
13.1. BlД 31.08.06 N"Q 88-07-06 "Про припинення права 

КОРИС1УВання.,,", П.l1.3. відносно приватного підприємця Потьомки 

Людмили ЛеонідівШІ, відмінити, як такий, що втратив чинність; 

13.3. від 20.07.06 N"2 58-06-05 "Про припинення права 

користування ... ", П.12.6 відносно товариства з оьмеженою відповідальністю 
"ОЛДА", відмінити, як такий, що втратив чинність; 
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13 BLД 20.07.06 N2 58-06-05 ,~Про 

иUІІЛ"" .. "> П.1 8 відносно товариства з обмеженою відповідальністю 

13 5 . 

13.6. 

. технології", вважати не чинним~ 

31.08.06 N2 88-07-05 "Про 
.. '\ П.ll.7 відносно товариства з обмеженою 

" .. , в 

як 

20.07.06 
пА 14 

втратив ЧИННJсть; 

N2 58-06-05 ,>Про припинення 

привапюго ПІДприємця 

слова « ... lJП • .LL1' ..... n' кв.М .... }} замlНИТИ словами « ... 

. 07 58-06-05 «Про припинення права 

Ігора 

земельними " в п. І2.1 відносно приватного підприємства "Агат" 
" . 

слова ... зеМЛІ використання ... " замінити словами " ... землі 
. " 

промисловоС11 ... 

14. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на 

заС1УПника міського голови Возняка С.М. 

м.ісьКИЙ голова 

м.Бровари 

Від "21 " ............ ~.~~~=c~.~ ________ -

N2 (12 О 

В.О.Антоненко 
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