БРОВАРСЬКА М]СЬК

.

.
А РАДА КИТВСЬКОї ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

.Г Про припинення прав а КОристування земельними

дшянкам~~ надання в оренду земельних ділянок передачу
в ПОСТІине
'
. КОристування земельно·І· д.1Лянки, надаНИJI

-,
І

ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації по

оформленн,? п~ава користування земельними ділянками
юридичним 1 фlЗИЧНИ~ О~Об~ та внесення змін до рішень
БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради і договорів
оренди земельних ділянок

Розглянувши подання земельного відділу від

11.01.07 N!! 94

щодо

припин.ення права користування земельними ділянками, надання в оренду

земельних ділянок,
передачу в постійне користуванЮІ земельної ділянки,
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленmo
права користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та
внесення змін до рішень Броварської міської ради і договорів оренди

земельних ділянок, а також враховуючи те, що розміри земельних ділянок
пщтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови

м.Бровари та керуючись ст.ст. 12, 41, 42, 83, 92, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126
Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу

України, ст.ст.8, ЗО Закону України "Про оренду землі", п. 34 ст.26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та враховую:~ пропозиції
ПОстійної комісії з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, земельних

Відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

П
..

право

користування земельними
та
.
. ділянками
.
зараnmа
. . . ади в зв'язку з добровшьною ВІДМОВОЮ.
-.J» ти ІХ дО земель М1СЬК01 Р
'..
... «Укооппромторг У

1.

11
. .

рипинити

mдприємству

споЖИВЧОl

кооперацll.

~ Броварl\X» площею 0,5054 га по вул. Кyryзова,

СП

.О2.200бр. Н!! 1/42;

127

, зп

.

дно з листом ВІД'

авноМУ підприємСТВУ по племінній

.' 1.2. Київському обласнОМУ деР~б ..зніЙ дорозі, згідно з листами від
разІ в тваринництві площею 7,5 га на »1.
006 ](0 103·
.
23. 1 2.2005р. Н!! 255, від 2б.07.200бр. Н!! ,105 та ВІД 18.07.2 р. - . '
.

000010

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма (<Капітон»
площеlО 0,4049 га по вул. С.Разіна,5, згідно з листом від 30.06.2006р. Н!! 136;
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Телефон-Сервіс»
площею 0,15 га по вул. Київській,221, згідно з листом відI5.02.2006 р. Н!! 1-4/8;
1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Серго» площею
0,0304 га по вул. Димитрова,119, згідно з заявою від 19.12.2006р.
2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки:
2.1. Товариству з обмежеНОJО відповідальністю «Олімп» площею
0,5054 га, з них 0,1398 га - землі обмеженого використання- інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини майнового
комплексу, в тому числі 0,3015 га - землі комерційного використання та
0,2039 га - землі транспорту, по вул. Кутузова, 127 терміном на 2 роки;
2.2. Приватному підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні площею
га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в
тому числі 0,0483 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для будівництва комплексу сервісного обслуговування
автомобілів - землі комерційного використання,
по вул. Красовського в
районі розміщення СПМК терміном на 2 роки.
Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництва,
спричинених
вилученням
сільськогосподарських
угідь,
приватному підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні в розмірі 3604,00

0,1000

гривень.

Договір

оренди

земельної ділянки укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу
площею 0,0038 га, з них 0,0006 га - землі обмеженого використання
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування
павільйону - землі комерційного використання, по вул. Черняховського,

2.3.

13-б терміном на

1 рік;

.

2.4. Приватному підприємцю Пальч~ Юр~.. Борисовичу площею
0,0034 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по
вул. Гагаріна, 1 терміном на 1 рік;
. .
2.5. Приватному підприємцю Разумов~ ВеНI8М1НУ Володимировичу
площею О 341 О га, з них 0,0209 га - зеМЛІ обмеженого використання інженерниЙ коридор мереж комунікацій, для обслуговування майн~вого
І(омплексу _ землі комерційного використання, по вул. С.Разlна,5,
терміном на 5 років;
...
підприємцю Шепталову СерГІЮ Миколаиовичу
2..
6 Приватному
. б
ППо
О 0615
з них 0,0235 га - зеМЛІ о меженого викорис~НШІ
. щею,
га,
. ... для обслуговування маинового
Інженерний коридор мереж КОМУНІКац1И,
.
.
ерційного
використання,
по
вул.
С.Разша,5-а,
І(омплексу - зеМЛІ ком
Те·
5·
РМІНОМ на роЮВ;
.б женою відповідальністю <сФорум-Косметію)
2.7. Товариству з ~ Мбемеженоro використання - інженерний коридор
Ощею 0,1501 га -зеМЛІ о

пл

. .

....
мереж КОМУНІкацIИ, для обслуговування ав

.
вул. Красовського в районі заводу «Торгма~~~ТОЯНК.И - зеМЛІ тр~спорту, по
2.8.Сімановському Ярославу Мих ..
теРМІНОМ на 5 рОКІВ;
О 0724 га - землі обмеженого вико аилови~ площею 0,1401 га, з них
,
· ....
б
ристання - Інженерний коридор мереж
коМУНlкацlИ, для ослуговування нежи
.. б . .
ПО вул. Київській,221 терміном на 5 PO:~~~01 УДІВЛІ - землі промисловості,
2.9. Приватному підприємству
«Пр'иватна ф.Ірма «С илует» площею
.
2,0000 г~ , за рахунок земель СІЛьськогосподарського призначення _ рілля,
ДJIJI РОЗМІщення виробничого комплексу по виготовленню
...
нс
.....
металевих двереи
та Мет&ЛОКО ~УКЦІИ - зе~Лl промисловості,
в районі запроектованого
кладовища теРМІНОМ на

Затвердити

виробництва,

5 РОКІв.
розрахунок

~причинених

приватному
ПІДПРИЄМСТВУ
72072,00 гривень.

розміру

вилученням

«приватна

втрат

сільськогосподарського

сільськогосподарських

фірма

«Силует»

в

угідь,

розмірі

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Соббон» площею
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля,
для будівництва виробничої бази - землі промисловості, по вул. Кутузова в

2.10.
0,4500 га ,

районі запроектованого кладовища терміном на 2 роки.
Затвердити
виробництва,

товариству

розрахунок

спричинених

з

розміру

втрат

вилученням

обмеженою

сільськогосподарського

сільськогосподарських

відповідальністю

«Соббою)

в

угідь,

розмірі

16216,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

2.11.Товариству з обмеженою відповідальністю «Три ведмеді» Il1!ощею
3,0000 га , за рахунок земель сільськогосподарського пр~начення :- р1ЛJIЯ, в
тому числі 0,2527 га _ землі обмеженого використання - Інженернии коридо~
мереж комунікацій для
розміщення виробничого комплексу
- зеМЛІ
ПРомисловості,
п~ бульв. Незалежності в районі розміщення ТОВ «Євро
Фудс ГБ Україн&» терміном на 5 років..
Затвердити

розрахунок

РОЗМІРУ

втрат

сільськогосподарського

ВИРОбництвІ, спричинених вилrrе~ сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою віДПОВІдальНІСТЮ «Три ведмеді» в розмірі
108107,00 гривень.
...
укласти після сплати втрат
.
Договір оренди земеЛЬНОl д1JIЯНКИ
сlJIьсысгосподарськогоo виробництва~
.
.стю Глако" площею 4 5 га,
2.12. Товариству з обмеженою ВІДПОВlдальзНнlачен~ _ рілля та багато~ічні
3а рЯYVп
•
сподарського при
.
-"J цок земель СІЛЬСЬКОГО
ї житлової забудови - зеМЛІ
lІаСад>кення, для розміщення б~~окварТИР~Орії 3 мікрорайону IV житлового
){(IiТПовоі забvдови по вvл. Київсьюи на терит
Ра"
J"
J
Нону терміном на 5 років;

4

2.1З.Товариств~ з обмеженою відповідanьнісТlО "ДІББ" площею 4,5 га,
за рахунок земель СІль~ькогосподарського призначення _ рілли та багаторічні
Jlасадже~ня, для РОЗМІщення.. баг~~оквартирної житлової забудови - землі
жИТЛОВОІ за~удови, ПО BY~. КИІВСЬКІИ на території 3 мікрорайону IV житлового
району теРМІНОМ на 5 РОКІВ;

2.14.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,яросвіт"

площею

0,4590 га для будівництва адміністративного приміщення, майстерні по
РеМОНТУ та пошиву взуття із складськими приміщеннями _ землі

промисловості, по вул. Ме:алургів в районі розміщення торговельно
розважального комплексу теРМ1НОМ на 2 роки;

2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бровсервіс» площею
1,6125 га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріл.ля, в
тому числі 0,1481 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій,
для
будівництва заводу по
виробництву
металопластикових та алюмінієвих конструкцій - землі промисловості, по
вул. Красовського

2~~

Затвердити

виробництва,

товариству

в районі розміщення заводу «Торгмаш» терміном на
розрахунок

спричинених

з

обмеженою

розміру

вилученням

втрат

.

СІЛЬськогосподарського

сільськогосподарських

відповідальністю

<<Бровсервіс»

в

угідь,

розмірі

58108,00 гривень.
Договір

оренди

земельної ділянки укласти після сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва.

3. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що
перебувають в оренді:

3 1 Відкритому акціонерному товариству (<Бровари-молок~» пло~е~
0,0019· ~ ДЛJl обслуговування Kioc~ по бульв. НезалеЖНОСТІ в ранОНІ
•
1О
•
на 1 рІК·
РОЗМ1щення буд. N!! T~PM1НOM
,
~<Бровари-молоко» площею
·
іонерному
товариству
~
3..
2 В 1ДКритому акц.
Киівській В районі розміщення
0,0019 га для обслуговування Кіоску по вул.
буд. Ne 168 терміном на 1 рік;
у <<Бровари-молоко» площею
3.3. Відкритому aкцiOHepHO~ товар:~тввул . Черняховського в районі
0,0019 га для обслуговування КiO~КY
•
Розміщення буд. N!! 9 терміном на 1 р1К;
....-!а!::=dВ=~~~-мОлОкО» площею
3.4. Відкритому акціонерному товари ~
'айоні розміщення
0,0019 га для обслуговування кіоску по в ; <tfJr:~ ~ф .\-) ~i
буд. N! 54-в терміном на 1 рік;
о у ~'i\. В а ': локо» lШощею
3.5 .. Відtn\итому акціонерноМУ това ...
, .. :~~. о· B~ оні розміщеНШІ
ОО
"'k'
•
ПО В
1t~
, 019 га для обслуговування Кіоску
~
_
. ~ . 1.3
буд. Не 7-а терміном на 1 рік; ~t.UI- ~I І S. :Е ,~<qpott'i -молоко» площею
3.6. В1Д·критому акціонерноМУ fPbвари о"w.~~-:lЙ_и в районі розміщення
О оо
. ку ПО вул. ЛІт
, 19 га для обслуговування Кіос
буд. Н!! І-а терміном на 1 рік;

1'\u- ..

3.7. Споживч~му товариству «Кооп
обслуговування пав1ЛЬЙОНУ по б
ератор-2000» площеlО 0,0048 га ДЛJl
буд. Н!! 7 терміном на J рік;
ульв. Незалежності в районі розміщенНJI
З.8. Товариству з обмеженою ві

О ОО 19 га для обслуговуваННJI кіоску
1'рік;

.
.
дпо~далЬНlСТЮ «А3А1ІІЯ» площею

по вул.

еРНJlховського,2З-а терміном на

3.9. Приватному підприємцю Б
площею 0,00З06 га для обслуговуваННJI ?лдирєву КОСТJlНТИ!ІУ ОлеКСійо~ичу
КІоску ПО вул. о 80АІ'
2 теРМІНОМ
. ·
на 1
[ РІК,
~. --1 .... : ..
сі
V 3.10. Приватному підприємцю Шараповій
J: 'іі.') ,
О .*
0,0057 га для обслуговування кіоску на пеJ 'о ІЬ І "..l,~:j в площею
~
Ро;.,.' ':DJ.m.
Р! нка та
теРМІНОМ на З роки'
'
i~.,,:!,, ID~~Д І
2.
бульв. НезалеЖНОСТl..,~
.
'
ч..с.&- ~'o" J, ~"~
ат
~ '-'. l
З .11 . Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Бойні Оле'Ш:' >- "~- '- .ІЬ '
О 0030
б
.
.ЦО
ви
площею
,
га для ? СЛУГОВУВ~ННJI КІОСКУ ПО вул. ГагаРіііа ...в районі~n зміщенНJI
буд. Н!! 14 теРМІНОМ на 1 РІК;.
....~~_~;r
3.12. Приватному ПlДПРИЄМ~Ю Бугері Андрію Вікторовичу площею
0,0019 га ДЛЯ обслуговування КІоску
на перетині вул. Гагаріна та
'L.

вул. М.Лагуновоі~ терміном на

1 рік;
З.13. Приватному підприємцю Бугер'

0,0019

га для обслуговування кіоску

по в

~

о.

~\lj.'

~

'0

буд. ,N'gl терміном на 1 рік; ~&.L..L ~ {~.01.~ ~:t/l,\y,~~,~.
3.14.Товариству ~ обмеженокУ ВІДПОВІJ\~
га

0,3000

для

БУДІвництва

та

-

~\c

'o:~

обслугqвувМt

- -..,,,·v;,J.~~·і

".

=:t~

розміщення

O'b~)
тав ,і

площею

технічного

обслуговування та мийки автомобілів на p~i~r.BXJ.!' що~ ська та бульв.

Незалежності терміном на 1 рік;
" .~ ~~
3.15. Приватному підприємцю Руденку Миколі ДМИ'Іровичу площею
0,2000 га для обслуговування відкритої автостоянки по вул. Чкалова в районі
легкоатлетичного манежу терміном на 5 років;
3.16. Приватному підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу площею

0,0038 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по
вул. ЧеРНЯХовського,13 терміном на 1 рік;
4. Передати в постійне користування підприємству <<Центр соціально
~YДOBOЇ, професійної та медико-соціальної. реабілітації інвал~іВ, ~і:reй
1ИВалідів та молодих інвалідів Броварського МІСЬКОГО товари~тва ІнвалІДІВ з

уРаженням опорно-рухового апарату «Прагнення» земельН?' ДІЛЯнку площею

0,2 га, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди ВІД 02:.10. 2006р. З~
}& 040633800369, для будівництва та обслуговування вироБНИЧОl бази - зеМЛІ
·

npo~.

ЩZJ.словості, по вул. ЩОЛК1всьюи.

NРава

5•

.W

...~ucr технічної документації по оформленню
Надати дозвш. на скл8Даппп
.
JIJlИками'

КОристування земельнимИ ДІ
51
бмеженоЮ
5У, •
'. Товариству з о

'.

ВІДПОВ

ІД'альністю

«Торroвельно-

1 4738 га для обслуговУВання
д1Deльиий дім «ОЛДІ» орієнтовНОЮ площею ,

часТИН майнових комплексів

в
...
«Броварський завод пластмас»);
раИОНІ Промвузла (на території ЗАТ
5.2. Товариству з обмеженою·
.
.
ею
О 03
га
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «ІРИНІ!» орієнтовною
плоЩ
,
для
обслуговування

вул. Черняховського,ll-б;

5.3.

оріЄНТОВНОЮ

Малому

площею

автозаправної

державно-комунальном

О 22

У

.

ПІДПРИЄМСТВУ

станції

по

«Партнер»

,
га для обслугову
Незалежності в районі Промвузла.
вання складу по бульв
5.4. Відкритому aKцiOHe~HOMY то
орієнтовною площею О 8
вариству «Спецбудмонтаж-503»
.
. .. 4.
,га для
обслуговування
комплексу
по
вул.

Щ

ОЛК1ВСЬКІИ"

5.5. Приватному підприємцю Білоуську Пе
К
.
О 07 га для
б
тру ириловичу ОРІЄНТОВНОЮ
,.
..
о слуговування
частини
гуртожитку
по
вул. ІнтернацІоналІСТІВ, 7-б;
5.6.о 84
Булді Оксані Володимирівні та Гелевей Надl··I· О1уте·
.
"" ГІВНІ. ОРІЄНТОВНОЮ

площею

площею,

6.

га для обслуговування нежитлової будівлі по вул. Андрєєва,2;

Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних

ділянок:

Приватному
підприємцю
Зінченку
Миколі
Андрійовичу
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,35 га для розміщення цеху по виготовленню
столярних виробів ПО вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища;
6.2.
Приватному підприємству ,,Броварибудінвест" орієнтовною
площею 0,6 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови на

.

6.1.

території 3 мікрорайону IV житлового району;

.

Товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Брок-сервіс»
орієнтовною площею 0,4 га для будівництва виробничо-складського комплексу
ва розі вулиць Незалежності та Щолківській;

6.3.

Приватному
підприємцю Негоді Валерію
орієнтовною
площею
0,15 га для будіВlШЦтва
бульв. Незалежності на території Промвузла;

6.4.

Анатолійовичу .
хімчистки
по

6.5. Приватному підприємству «Шор» орієнтовною площею 0,3645 га
ДnJI Розширення території мінімлина по вул.Кутузова в районі буд.6;
6.6. Відкритому акціонерному товариству «Броварська автобаза Н!!2»
орієнтовною площею 1,5 га для розширення території автобази
по
вул. ЩОлківській 1·
. 6.7. TOBap~~твy з обмеженою відповідальністю <<Aвaнгap~eнтp»
ОР~ЄНТовиою площею 1,0 га для будівництва та обслуговув~ тор.п~ельно"
ОфІСНого центру на розі вул.Київської та вул. В.Чорновола, на ПІДставІ РІшення

BIIКOНkoмy Броварської міської ради від 23.01.06 за Н! 29 <<Про передачу
ФУИІЩій замовника та забудовника», .ЩОДО п~ре~ачі прав замовника та
заБУДОВника
Об

по

б. НИЦТВ\l об»ЄКТУ вІд АлЬОХІН01 о.с. на
удІВ

'J

•

Межеиою відповідальністю <<АваигардЦентр»,

товариство з

7

0,77

6.8.

га

Приватному Підприємству

для

будівництва

б

Б

.

"ровариБУДlнвест" орієнтовною площею

агатоквартирного

вул. Красовського в районі будинку Н!! 2-в.

житло

вого

б

удинку

по

7. Внести
. зміни до рішень Броварсько'"І МІСЬКОІ.. ради:
7.1. ВІД 21.09.06 Н!! 112-08-05 Пр
.
" о припинення права користування
земельнимИ ДІЛЯНКами, надання в оренду "в
35 .
.
Б
. ...,
п, . .ВІДНОСНО приватного
ПІДПРИЄМ~ ?лд~рєва ~остянтина ОлеКСІйовича пісJUI слів «... кіоску» читати
«в складІ паВІЛЬИОНУ ОЧІкуваННЯ ... »,далі по тексту'
7.2. від. 23.02.06 Н!! 923-44-04 "Про прип~нення права користування
з~мельними ДІлянками, н~ання .в оренду ...", в п.3.3.відносно приватного
ПІДПРИЄМЦЯ Даценко СеРГІЯ СтаНІславовича після слів «... площею» читати
«0,0052 га для обслуговування павільйону ... », далі по тексту;
7.3. від. 25.12.06 Н!! 192-13-05 "Про припинення права користування
земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду ...", в п. 2.5.відносно Української
Православної церкві парафії св.Іоана Богослова Київської Єпархії після слів
«... площею 0,5000 га» читати «... , з них 0,0023 га - землі обмеженого
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ... », далі по тексту;
від 25.12.06 Н!! 192-13-05 "Про припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду...", в п. 6.11. відносно Товариства з

7.4.

обмеженою відповідальністю «Мазда Моторс» слова «Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Мазда Моторс» ... » замінити
словами
«Товариству з обмеженою відповідальністю (<Компанія Мl\tfi(» ... », на підставі
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 28.05.03р. Н!! 157333
та протоколу зборів учасників товариства з. обмеженою відповідальністю
«Мазда Моторс Київ»
від 19.12.2006р. про перейменування товариства з

обмеженою відповідальністю «Мазда Моторс Київ» в товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія ММК».

8. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок:
.
8.1. від 04.12.06 Н!! 040633800423 відносно приватного ПІДприємця
Дашинімаєвій Лариси володимирівни в п. 1.1 слова «.. :для обслуго~ування
Свинарників ... » замінити словами «... для оБСЛУГОВУВaнJ?I С~ІВНИЧО:
•
'дно до А - , державНО1 приимanьНО1
господарського комплексу ... », ВІДПОВІ
~j,J
•
комісії про прИЙНЯття в експлуатацію закінченого БУДІВНИЦТВО~ об»єкта,
затв
.
кому Броварської міської ради ВІД 23.05.06
ердженого РІшенням викон
Н!! 251'
.
. ' 8.2. від 24.04.06 N!! 040633800222 відносно приватного п!дприємства
«фірма r
ЧІ'и'" частині слова «... Приватне ПІДПРИЄМСТВ0
аст» у регламентую
.
Ф б
і і.
«ф'
.
Приватне ПІДприємство « а ер>, ...",
На IPM~ Гac~) ... » .замlНИТИ словами «.~
еєстрацію юридичної особи
. ПІдставІ СВІдоцтва про держ ну Рника приватного підприємства
В1фД 05.04 1996р. N!! 093645 та рішеННЯ
/ впас перейменування приватного
«n· абер»
.
06 2006р. Ха- 1 . про
ВІД 15..
иємствО «Фабер».
""

О6

ІДПРиемства «Фірма Гаст» В приватне ПІДПР

9. Попереди:и І?ридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, З даного
ріmеИИЯ , про неоБХІДНІСТЬ укл~ення до 25.02.07 договорів оренди землі. У
випадКУ не оформлення ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинення права користування землею.

Попередити керівника підприємства, що зазначене в п. 4
даноГО рішення, про необхідність виготовлення державного акту а право

10.

постійногО користування землею.

Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 5,6 про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права
користування. земельними діЛЯнкам~ в термін до 25.04.07. До освоєння

11.

земельНИХ

ДІЛЯНОК

приступати

ПІСЛЯ

отримання

правовстаноВJПOЮЧИХ

документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі.
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням.

12.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на

міського голови Возняка С.М.

заступника
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м.Бровари

від "J!''' "'''/#,,ь
Н!! oU./- ІВ -05"

2007 року

В.О.Антоненко

/
ПОДАННЯ:

г Т.В.Гордієнко

Начальника земельнОГО віддіЛУ~=2~~

погоДЖЕНО:

---

І.В.Сапожко

Секретар ради

С.М.Возняк

ЗаступНИК міського голови

,
Начальник юрИДИЧНОГО відділу

Головний архітектор міста

с-с7

~

.rr

Л.Є.Рибакова

Н.І.Саченко

Начальник управління економіки

Начальник загального в~ілу

І.Г.Лавер

-

Н.ІІнатюК

Голова постійноі комісіі з питань

розвитку та ~лагоустрою територій,
земельних В1ДRосин, архітектури,
будівництва та інвестицій

С.В.ПіддУБНЯ1С

.

-

v 9'1
11-, (І- ()'f. () "f··

J-~
питання

Міському голові Антоненку в.о.

ПВ при
и ;;:янути
а чергово му заСІДаННІ
.
.
права
Броварської міської ради

оренду земельн

користування зе

ділянок надання у по ...

.

мельними ДІЛЯНКами, надання в

.
'
СТІине користув
.
надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної о
~.~ня земельних ДІЛЯНОК,

користування земельними ділянками юридичним
д ку~фе~тацll
по оформленню права
І ІЗИЧНИМ особам:
І. .. Припинити право кор истування земельними ділянками та
зарахувати ІХ дО ·земель міської ради в зв'язку з дО б·
.
РОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ:

1..
1

м.

Броварах»

П

ІДПРИЄМСТВУ

площею

10.02.2006р. N!! 1/42;

0,5054

споживчо··
І

...
кооперацll

«Укооппромторг

у

га по вул К

12·
.
. утузова, 7, зпдно з листом ВІД

1.2. Київсь~ому обласному державному підприємству по племінній
справІ В тваринництв~ площею 7,5 га на Об»їзній дорозі, згідно з листами від
23.12.2005р. N!! 255, ВІД 26.07.2006р. Н!! 105 та від 18.07.2006р. Н!! 103;
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Капітон»
площею 0,4049 га по вул. С.Разіна,5, згідно з листом від 30.06.2006р. Н!! 136;
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Телефон-Сервіс»
площею 0,15 га по вул. Київській,22І , згідно з листом від15 02 2006 Р
Н!! 1-4/8;
..
.
1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Серго» площею
0,0304 га по вул. Димитрова,119, згідно з заявою від 19.12.2006р.
.

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки:
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімп» площею
0,5054 га , з них 0,1398 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини майнового
комплексу, в тому числі 0,3015 га - землі комерційного використання та

0,2039 га - землі транспорту, по вул. Кутузова,127 терміном на 2 роки;
2.2. Приватному підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні площею
0,1 ООО га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в
тому числі О,0483 га - землі обмеженого використання.- інженерний коридор
мереж комунікацій, для будівництва комплексу сеРВІСНОГО обслуговування
автомобілів _ землі комерційного використання, по вул. Красовського в
районі розміщення СІ1МК терміном на ~ роки.
.
Затвердити розрахунок РОЗМІРУ B:t'aT СІЛЬськогосподарського
виробництва, спричинених' вилrченням . Сlльсь~о.го~подарських угідь,
приватному підприємцю ПОТЬОМЦl ЛюДМИЛІ ЛеОН1ДlВНІ в розмірі 3604,00
ГРИВеНЬ.

Договір оренди земельнОЇ ділянки

Сільськогосподарського виробництва;

2

Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу
площею ~,0038 га, з них 0,0006 га - землі обмеженого використання _
2.3.

· женернии коридор мер . . ...
ІН . ьйону
.
еЖІ
зеМЛІ
. .. ЛІНll електропередачі , для обслуговування
павlЛ
. . комеРЦIИНОГО використання, по вул. Черняховського,
13-б теРМІНОМ на 1 рІК;
2.4. Приватному підприємцю Пальчику Юрію Борисовичу площею
0,0034 га ~ Обслу~овування кіоску - землі комерційного використання, по
вул. ГагаРІна,l теРМІНОМ на 1 рік;
2.5. Приватному підприємцю Разумову Веніаміну Володимировичу
площею ~,341 О га, з них 0,0209 га - землі обмеженого використання _
інженернии коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового

комплексу - землі комерційного використання, по вул. С.Разіна,5, терміном
на5 років;

2.6. Приватному підприємцю Шептало ву Сергію Миколайовичу
площею 0,0615 га, з них 0,0235 га - землі обмеженого використання _
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового
комплексу - землі комерційного використання, по вул. С.Разіна,S-а,
терміном на

5 років;

2.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-Косметію)
площею 0,1501 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для обслуговування автостоянки - землі транспорту, по
вул. Красовського в районі заводу «ТоргмаІП» терміном на 5 років;
2.8.Сімановському Ярославу Михайловичу

0,0724

га

-

землі обмеженого використання

-

площею

0,1401

га, з них

інженерний коридор мереж

комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі

-

землі промисловості,

по вул. Київській,221 терміном на 5 років;
.
2.9. Приватному підприємству «Приватна фІрма «Силует» пло~ею

2 0000
,

га

,

за рахунок земель сільськогосподарського призначення

-

Р1ЛJIJl,
u

для розміщення виробничого комплексу по в~отовлен~ .металевих двереи

та металоконструкцій

- землі
кладовища терміном на 5 років.
Затвердити

виробництва,

приватному

ПРОМИСЛОВОСТІ,

розрахунок

спричинених

підприємству

72072,00 гривень.

.

РОЗМІРУ

вилученням

«приватна

..

в ранОНІ запроектованого

B~aT

сільськогосподарськ~го

~1ЛЬськогосподарських

фІрма

.

Договір оренди земеЛЬНОІ д1JIJlНКИ укл

«Силует»

в

ynдь,

розмірі

асти після сплати втрат

сільськогосподарського виробництва;.

. альністю «Соббон» площею
2 1О Товариству з обмеженою ВІДПОВІД
.
О
••
ь сільськогосподарського призначення - Р1ЛЛJl,
,4500 га , за рахунок зем~
емлі промисловості, по вул. Кутузова в
для будівництва вироБНИЧО1 бази - з.
на 2 роки
.. .
адовища теРМІНОМ
.
раиОВ1 запроектованого кл
. у втрат сільськогосподарського
.
рахунок РОЗМІР
З
атвердити

виробництва,

Товариству

з

роз

ням

сільськогосподарських

спричинених в~r::~дальнісТЮ
обмеженою

вд

«Соббон»

в

ynдь,

розмірі

16216,00 гривень.
.. ділянки укласти після сплати втрат
НО1
Договір оренди земель
.
СіЛьськогосподарського виробництва,
.

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Три ведмеді» площею
3,0000 га ~ за рахунок земе~ь сільськогосподарського призначення _ piJJJIJl, в
тому ЧИСЛІ 0,2.527 .~a - зеМЛІ обме~еного використання - інженерний коридор
мереж комун~каЦIИ, для
РОЗМІщення виробничого комплексу
- землі
промисловост~.,

по б~Льв. Незалежності в районі розміщення ТОВ «Євро

Фудс ГБ УкраІна» теРМІНОМ на

5 років.

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Три ведмеді»
в розмірі

1081 07,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

2.12. Товариству з обмеженою відповідальністю "Глако" площею 4,5
ra, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - piJJJIJI та
багаторічні насадження, для розміщення багатоквартирної житлової забудови
- землі житлової забудови, по вул. Київській на території З мікрорайону IV
житлового району терміном на

5 років;

2.1З.Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ" площею 4,5 га,
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - pїJJJIJI та багаторічні
насадження, для розміщення багатоквартирної житлової забудови - землі
житлової забудови, по вул. Київській на території З мікрорайону IV
житлового району терміном на 5 років;

2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,яросвіт" площею
0,4590 га для будівництва адміністративного приміщення, майсерні по
ремонту та пошиву взуття із складськими приміщеннями - землі
промисловості, по вул. Металургів в районі розміщення торговельно
розважального комплексу терміном на 2 роки;

2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бровсервіс» ~ощею
1,6125 га , за рахунок земель сільськогосподарського при~начення -:РІЛЛЯ, в
тому числі О 1481 га - землі обмеженого використання - Інженернии коридор
мереж ко~кацій для
будівництва заводу по ВИРОб~цтву
,
.
.
СТРVТl'ттій - землі ПРОМИСЛОВОСТІ
по
металопластикових та алюМІШЄВИХ кон
J '"•
•
'
ВУЛ. Красовського

2 роки.

в районі розміщення заводу «ТоргмаІП» терМІНОМ на

Затвердити

б

виро ництва,

товариству

розрахунок
ичинених

з

спр

обмеженою

розміру

вилученням

в:рат

сільськогосподарсь~оro

СІльськогосподарських

. . альністю

ВІДПОВІД

<<Бровсервіс»

в

УГІДЬ,

розмірі

58108,00 гривень.
.. .
.
. Договір оренди земельНОl ДілЯНКИ укласти ПІСЛЯ сплати втрат
сільськогосподарського виробництва.

З. продовжити терміни корисТУВВННJI
перебувають в оренді:

земельними ділянками, що

4

З.l. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею

0,001.9 га для обслуговув~ння кіоску по бульв. Незалежності в районі
РОЗМlщен~ буд. Н!! 1О теРМ1НОМ на 1 рік;

З.2. ВІДКРИТОМУ акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Київській в районі розміщення
буд. Н!! 168 терміном на

1 рік;
З.З. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею

0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Черняховського в районі
розміщення буд. Н!! 9 терміном на 1 рік;
З.4. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!! 54-в терміном на

1 рік;

З.5. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею
0,0019 га ДЛЯ обслуговування кіоску
по вул. М.Лагунової В районі
розміщення буд. Н!! 7-а терміном на

1 рік;

З.6. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Олімпійській в районі
розміщення буд. Н!! І-а терміном на

1 рік;

з. 7. Споживчому товариству «Кооператор-2000» площею 0,0048 га для
обслуговування павільйону по бульв. Незалежності в районі розміщення
буд. Н!! 7 терміном на 1 рік;
З.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗАЛІ.Я» площею

0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Черниховського,2З-а терміном
на 1 рік;
3.9. Приватному підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу
площею 0,00З06 га для обслуговування кіоску

по вул. Короленка,52

терміно
а } рік;
. ..
'"
....
tJМ~
3.10.
иватному підприємцю ШарапОВІИ HaT~1 МихaиmВНІ площею
О

0,ОЬ5

обслуговування кіоску

на перетИНІ

бульв. Незалежності терміном Ha.~ p~;\~.

вул. Короленка та

.

З.l1. Приватному підпри~цю ВоЙНІ ОлеКСІ~ Ав~о~ичу ~ощею

О,ООЗО га для обслуговування кіоску по вул. ГагаРІна в ранОНІ РОЗМІщення

буд. Н!! 14 терміном ~a 1 рік?

.
З .12. Приватному mдприємцю БугеРІ

0,0019 га для обслуговування кіоску
..
.
на 1 рік'

вул. М.ЛагунОВОI теРМІНОМ.

Анд'

Вікто овичу площею

РlЮ.

Р
.
на переТИНІ вул. ГагаРІна та

'Б' Андрію Вікторовичу площею

З.l З. Приватному ПІДПР~ЄМЦЮ угеРІ Гагаріна в районі розміщення

0,0019 га для обслуговування КІоску по вул.

буд. Н!!1 терміном на 1 рік;
.
'дальністю <<Астро ЛТД» площею
з
обмеженою
ВІДПОВІ
....
З . 14.ТовариствУ
б луговування
станЦІІ теХНІЧНОГО

б

О,зооо га для буді~иицтва та . ~B Сна розі вул. Щолківська та бульв.
обслуговування та миики ~TOMO ШІ

Незалежності терміном на 1 рІК;

р

нку Миколі Дмитровичу площею

·дприємцю уде
.. .
з .15. Приватному nI
. итої автостоЯНКИ по вул. Чкалова в раною

0,2000 га для обслуговУВання B~ДКP на 5 оків'
легкоа~летичного манежу терМІНОМ
р
,

.

s

3.16. Приватному підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу
nл?щеJО 0,0038 га для обслуговування кіоску в складі павільйону
ОЧІкування по
вул. Черняховського, 13 терміном на 1 рік;

~: Передат~ B п.~стіЙне КОристування підприємству «Центр соціально
w

трудово І, профеСlИНОl та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей
інвалідів та молодих інвалідів Броварського міського товариства інвалідів з
ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» земельну ділянку площею

0,2 га, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди від 02.10. 2006р. за
Н!! 040633800369, для будівництва та обслуговування виробничої бази - землі
промисловості, по вул. ЩолківськіЙ.

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

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговельно..
будівельний дім «ОЛДІ» орієнтовною площею 1,4738 га для обслуговування
частин майнових комплексів

в районі Промвузла (на території ЗАТ

«Броварський завод пластмас»);

5.2.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИН8» орієнтовною
0,03 га для обслуговування автозаправної станції по

площею
вул. Черняховського,ll-б;

5.3.
орієнтовною

Малому

державно-комунальному

площею

0,22

га

для

обслуговування

Незалежності в районі Промвузла;
5.4. Відкритому акціонерному

орієнтовною

площею

0,8

га

підприємству

товариству

для

складу

<<Партнер»

по

бульв

«Спецбудмонтаж-503»

обслуговування

комплексу

по

вул. Щолювській,4;

5.5.

Приватному

підприємцю

Білоуську

Петру

Кириловичу

орієнтовною площею

0,07 га для обслуговування частини гуртожитку по
вул. Інтернаціоналістів, 7-б;
.
. .
5.6. Приватному підприємцю НУРІЄВУ Рафаєmo АлlСаг!~овичу
орієнтовною площею 0,0456 га для обслуговування вбудованого ПРИМІщення
магазину по вул. Шевченка,6;
...
..
.
Оксані
Володимирівні
та
Гелевей
НадІ!
Олелвш
5..
7 БУЛДІ
.. б . .
.
о 84 га для обслуговування неЖИТЛОВОІ УДІВЛІ по вул.
ОРІЄНТОВНОЮ площею ,
Андрєєва,2;
.
по племінній
5.8.Київському обласному державному ПІДПРИЄМСТВУ
ею 26 О га для обслуговування
справі В тваринництві орієнтовною пло Щ
,

території господарського двору по вул. Кутузова, 77.
.
иготовлення проектів
6. Надати дозвш на в

~OK:

відведення земельних

обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»

fК\М 6.1. Товариству з

розширення торгово-розважального

'Ьрієнтовною площею 0,1342 га ~ в л Металургів·
.

л КиїВСЬКОІ та

У

•

,

•
....

KO~KCY на переТИНІ ву · 1·дnовідальністю «АвтоелітсеРВІС»

t

,1.
11'

.2. Товариству

З

обмеженою

в

міщенНJI багатоквартирнО1 ЖИТЛОВО1

о ієнтовною площею 1,9 га для роз
забудови по вул. В. Чорновіла;

,~

6

м).f Ji!.13. :овариству ~ обмеженою відповідальністю «Торговий дім
«"9~ЦIHCЬKl П~ОШКОВІ матеріали» орієнтовною площею 0,16 га ДmI
РО~МlІ~ення 2-01 черги ~лектрос:анції «Енергія-І» по бульв. Незалежності в

раиОН1 ~~тостоянки БІЛЯ адМІНКОРПУСУ Казенного заводу порошкової
металурГl1;

~\ ~ 6.4..Приватному підприємцю Сілукову Віталію Олександровичу

dріЄНТОВН?Ю пл~ще~ O,O~ га для розміщення будівлі шиномонтажу по вул.
МеталУРГІВ в Р~И.~НІ. ~ОЗМlщен.ня автогаражного кооперативу «Лісовий»;

РеЛІГІИНІИ громадІ Незалежної Помісної Церкви Євангельських
Християн «Нове життя» орієнтовною площею 0,20 га для розміщення

rnJ)f 6.5.

молитовного дому
містечка;

~ Н 6.6.

по

вул. Єсеніна в районі розміщення військового

Товариству

з

обмеженою

відповідальністю

«Ольтаріс»

орієнтовною площею 1,0 га для розміщення виробничої бази по
Красовського в районі РОЗ~;ЩFННЯ будинку Н!!

вул.

18;

"\А ~JIц6.7 Товариству з' І обмеженою відповідальніG-'lЮ «Оздоб-Сервіс»

І орієнтойною площею 1,0 га для будівництва авто сервісного підприємства по
вул. Щолківській в районі розміщення ВАТ «Броварська автобаза Н!!2»;

~\

6.8.Товариству

At департамент

з

обмеженою

відповідальністю

Мінімакс» орієнтовною площею

<<Юридичний

га для будівництва

2,0

виробничої бази на території Промвузла;

~ ~ 6.9.Приватному

підприємцю

Зінченку

Григорію

Андрійовичу

ОРІЄНТОВНОЮ площею

0,26 га для розміщення цеху по виробництву СТОJIJIPНИХ
виробів по вул. Кутузова,6 в районі розміщення радіостанції;
..
~O 6.1 О.Закритому aкцiOHepHO~ товариству «Агробудмехан1Зац1Я»
орієнтовною площею 0,444 га для БУДІВН~ЦТ~~ бага~оквартирного житлового
будинку на території 11 черги кварталу ОЛІ~ПІИСЬКИИ;
.
6.11.Приватному

підприємцю

ЗІнченку

МиКОЛІ

Андрійовичу

орієнтовною площею 0,35 га для розміщення цеху по виготовленню
столярних виробів ПО вул. Кутузова в районі запроекто~аного ,~адо.вища;

6.12.Приватному

"БроваРИ~УДlнвест.. ОРІЄНТОВНОЮ

багатокваРТИРНОl
БVДІ·вництва
.J'
території З мікрорайону IV житлового райоН?';.

площею

О ,6

підприємству

га для

ЖИТЛОВОІ забудови на

.
,
~61З Товариству з обмеженою ВІДПОВІД~ЬНІСТЮ ,,}ПЦ ~~cт'
. \.
О 2 а для будівництва mдприємства ТОРПВЛІ та
ор ЄНТОВНОЮ площею , г
... 11
ква талу Олімпійський.

~
побvтового обслуговування на теРИТОРll
ОМl41

.
V~ ",,",6.14.Товариству

ОРІЄНТОВНОЮ площею

з

0,2

обмеженою

га для

;ерги.

Р.

ВІДПОВІДальНІСТЮ

UТТT

"......... ч

3~cт"

бvдівництва центру дозвілля на території n
.J'

черги кварталу Олімпійський;

Вl·дповідальністю «Тройка-Інвест»

". . овариств
б дівництва роздрібного магазину та
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~"t1 }f 6.18. Приватному підприємцю Хімічу Валерію Миколайовичу

орі~НТОВНОЮ площ~ю. 0,02 га для будівництва магазину по продажу
БУДlвель'!их .м~теРlаЛ1В на розі вулиць Черняховського та Воїнів
ІнтернацІоналІСТІВ;

6.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Брок-сервіс»
орієнтовною пло~ею 0,4 га для будівництва виробничо-складського
комплексу на РОЗІ вулиць Незалежності та Щолківській'

6.20.Приватному

підприємцю Негоді Вале~ію Анатолійовичу
площею
0,15 га для будівництва хімчистки по

орієнтовною

бульв. Незалежності на території Промвузла;

6.21. Приватному підприємству «Шор» орієнтовною площею 0,3645 га
ДJUI розширення території мінімлина по вул.Кутузова в районі буд.6;

6.22. Відкритому акціонерному товариству «Броварська автобаза N!!2»
орієнтовною площею 1,5 га для розширення території автобази
по
вул. Щолківській,l;

Товариству з обмеженою відповідальністю <<АвангардЦентр»
орієнтовною площею 1,О га для будівництва торгово-оздоровчого комплексу
з готельним приміщенням на розі вул.Київської та вул. В.Чорновола, на

6.23.

підставі рішення виконкому Броварської міської ради від

23.01.06 N!!

<<Про

передачу функцій замовника та забудовника», щодо передачі прав замовника

та забудовника по будівництву об»єкту від Альохіної О.С. на товариство з
обмеженою відповідальністю «АвангардЦентр»;

6.24. Приватному підприємству "Броварибудінвест" орієнтовною
площею 0,77 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по
вул. Красовського в районі будинку N!! 2-в.
7. Ввести зміни до рішень Броварської міської ради:
7.1. від 21.09.06 N!! 112-08-05 "Про припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду...", в п.3.~.відно~но прив~твого
підприємця Болдирєва костянтина Олексійов~а ПІСЛЯ. СЛІВ «... юоску»
читати « в складі павільйону очікування ... », далІ по тексту,
7.2. від 23.02.06 N!! 923-44-04 "Про ~rипинення ~aвa користування
•

земельними Д1ЛЯНК3МИ, в

aдn~d' В оренду
АППА

•••

, •

в

п.3.3.ВІДНОСНО приватного
•

підприємця Даценко Сергія Станіславовича ПІСЛЯ. СЛІВ «... ~ощею» читати
«О 0052 га для обслуговування павільйону ., .», далІ по тексту,
' .
192-13-05 Про припинення права користування

7.3. ВІД 25.12.06 N!!
" " В П 25.відносно Української
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ко~каціЙ, ... », далі по тексту.
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7.4. від 25.12.06 Н! 192-13- 05

"Про

припинення

права

к?ристування земельними ділянками, надання в оренду...", в п. 6.11.

ВІДНОСНО Товариства з обмеженою відповідальністю «Мазда Моторс» слова
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Мазда Моторс» ... » замінити
слов~и «~ова?иство з обмеженою відповідальністю «Компанія ММК» ... »,
на ПІдстаВІ СВІдоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

від

2~.оS.~зр. N!.157333 та протоколу зборів учасників товариства з обмеженою
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Мазда Моторс Київ»
від 19. 12.2006р. про

перейменування товариства з обмеженою відповідальністю «Мазда Моторс

Київ» в товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ММК».

8. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок:
8.1. від 04.12.06 N! 040633800423 відносно приватного підприємци
Дашинімаєвій Лариси Володимирівни в п. 1.1 слова «... для обслуговування
свинарників ... » замінити словами «... для обслуговування садівничо
господарського комплексу ... », відповідно до Акту державної приймальної
комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об»єкта,
затвердженого рішенням виконкому Броварської міської ради від 23.05.06
Н!!

251;

від 24.04.06 N!! 040633800222 відносно приватного підприємства
«Фірма Гаст» у регламентуючій частині слова «... Приватне підприємство
«Фірма Гаст» ... » замінити словами «... Приватне підприємство «Фабер» ... »,
на підставі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 05.04
1996р. N!! 093645 та рішення власника приватного підпри.ємства «Фабер». від
15.06.2006р. N!! 1/06 про перейменування приватного П1ДlIриємства «ФІрма

8.2.

Гаст» в приватне підприємство «Фабер».

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначе~і в п. 2, 3 д~oг.o
рішеННJI, про необхідність укладення до 25.0~.07 ~OГOBOPIB оренди зеМЛІ. У
випадку не оформлення договорів оренди зеМЛІ, МІСЬка рада буде розглядати
питання про приnинеННJI права користування землею.

10. Попередити керівника підприємства, ЩО зазначене в п. 4 даного
.
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Земельні ділянки використовувати за

Начальник земельноГО ві)Щ,l.!J·~~~-

Т.В.Гордієнко

