
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І{иlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про ПРИПJ~нення права користування земельним .. 
ДІлянками 10РИДИЧНИМ особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 08.02.2007 Н!! 413 
щодо припинення права користування земельними ділянками, надання в 

оренду земельних ДІЛЯНОК, передачу в постійне користування земельної 

ділянки, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеННIО права користування 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 стоето 12, 41, 42, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, по 12 Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, 
п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицііі, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 
зарахувати їх до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1. СП «Київоблсервісцентр» площею 0,6800 га по вул. Кутузова,2, 
згідно з листом ТОВ «Сотекс», яке являється правонаступником СП 
ССКИївоблсервісцентр», від З 1.0 1.2007р. Н!! 10/9; . . ... 

1.2. Київському обласному державн?~ . .?lДпри~cn:ву по плеМІНН~И 
справі в тваринництві площею З,5 га на Об ІЗНІИ ДОРОЗІ, ЗnДНО З листом ВІД 

ОЗ.І0.2006р. Н!! 174 та від 1400Зо2006ро; 

2. Контроль за виконанням дaн~.~ рішення покласти на заступника 
міського голови ВОЗНJIка С.М. _ ~ о: : ::' " ...... 

Секретар ради 
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ПОДАННЯ: 
Начальника земельного відділ,~:::;;= 

поГОДЖЕНО: 

Заступник міського roлови 

НачanЬНІІК юридичноro відділу 

Головний архітектор міста 

Начanьник упрaвnіИНJI економіки 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 
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Міському голові Антоненку в.о. 

Просимо розг и на черговому засіданні Броварської міської ради 
ПJlтанИJI про ПРИПl~нення права користування земеЛЬНI'МИ ділянками, наданни в 
оренду земельн~х дшянок, надання у постійне користування земельних ділянок, 
надаННJI ДОЗВОЛІв на вигото~ення технічної документації по оформпеННIО права 
КОРlfСТУВання земельними ДІлянками JОРИДИЧНИМ j фізичним особам: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та 
зарахувати ЇХ до земель міської ради в зв'язку 3 добровільною віДМОВОIО: 

1.1. Комунальному підприємству Броварської міської ради 
«Броваритеплоенергомережа» площею 0,3500 га по вул. Кірова в раЯоні 
розміщення будинку НУ 9б, згідно з листом від 24.0 1.2007р. Ни 01-83; 

1.2. Відкритому акціонерному товариству комбінат 
<<Броварибудіндустрія» площеtо 0,7391 га по вул. Метanyргів,4, відповідно 
до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ комбінат 

<<БроварибудіндустріJШ про реорганізацію ВАТ комбінат 
<<Броварибудіндустрія» та створення ТОВ «БудінвестпроеJCТ) від 

02.04.2002р. Н!!6; 

1.3. Закритому акціонерному товариству «Броварський завод пластмас» 
площею 0,1885 га в районі Промвузла, згідно З листом від 27.12.2005р. Н!! 
927; 

1.4.Приватному піДПРИЄМЦ10 Главінської Наталії Іванівні площею 
0,2130 га по вул. Чкалова,3, згідно з звивою від 18.l0.200бр.; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Баггі)) площею 0,0157 
га по Кірова,57, згідно з листом від 08.11.2006р. Ни 83; ... 

l.б. Закритому акціонерному товариству. <<МеРКУР1И -ТОрn) nлощеJО 
0,0650 га по вул. Київській,139, згідно з листом ВІД 21.12.200Sp. N!! 2; 

1.7. СП «Київоблсервісцентр)) площею 0,6800 га по вул. Кутузова,2, 
зriдно з листом ТОВ «Сотекс)), яке являється правонаступником СП 
«КИївоблсервісцентр», від 31.01.2007р. Н!! 10/9; d). 003 

1 8 Товариству з обмеженою відповідальніСТЮ ~ ат» площею , 
га по Ч~р~овського,11-б, згідно з листом від 12.0.1.2007р. Nи 2; ..й 

.. б аснО державному ПІДПРИЄМСТВУ по плеМІННІ 
. 1.9. КИІвськомr о л му Об'їзній дорозі, згідно з листом від 

спраВІ в тваРИННИЦТВІ площею З,5 га на 
03.10.2006p . .N!! 174 та від 14.03.2006р.; 

нок земель міськоі радИ земельні діJWIКИ: 
2. Надати в оренду за раху у «Теплоенергоспецбуд» площею 0,3500 
2.1. Приватному підприєМСТВ у _ землі промисловоc:Rr-ПО· ВУД;:-:-І 

га дтt розміщеНUJ( виробничого комплекс. 2 . :.. о :-:. • - .0'" о·:, І 
11': б vv Нр 96 теРМІНОМ на роки, . ;. f!J lit.j 
I.UpoBa в районі розміщенНJI удин.,,,, - і ~1A:-"'.;~ .' . .:-:- г-

о О t9P.. O~~1- о • .. _.- --- - ~. _ .... 
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2.2. TOBapllcтav 3 обмежеНОIО· • • 
J ВIДПОВlдanЬНICnО «Продагросервіс» 

площеlО 0,4971. ra ДnЯ РОЗWJfрення території під будівництво та 
обслуг~~ування Гіпермаркету (торгівnьно-розважanьного комплексу) - землі 
Ko~!epЦ1li.~OГO В!іКОРИстаиня, на перетині вул. Черняховського та вул. 
КШВСЬКОІ теРМІНОМ на 2 роки; 

2.3.8ідкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька 
фабрик&) площ~1О 1,6000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення :- РІЛЛЯ, ДЛЯ будівництва стрічкоткацької фабрики- землі 
ПРОМ.ИСЛОВОСТІ, по вул. Кутузова, в районі запроектованого кладовища 
теРМІНом на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
В~іробництва, с~ричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
ВІДКРИТОМУ аКЦІОнерному товариству «Київська стрічкоткацька фабрик&) в 
розмірі 57657,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.4.Приватному підприємству «Реабілітаційно-оздоровчий центр «111 А» 
площею 0,2200 га, з них 0,0528 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛJI розміщення реабілітаційно
оздоровчого центру- землі комерційного використання, по вул. Шевченка в 
районі розміщення басейну «Купава» терміном на 2 роки; 

2.5. Відкритому акціонерному товариству «Київзооветпостач» площею 
0,0272 га для обслуговування нежитлової будівnі - землі комерційного 
використання, по вул. Мічуріна,9 терміном на 5 років; 

2.6.Приватному підприємству «Мустанг-авто 11» площею 0,3500 га, з 
них 0,1107 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для розміщення автосервісного комплексу - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежності в районі Промвузла терміном на 5 
років; 

2.7.Відкритому акціонерному товариству «Броварисільбуд» площею 
О 5000 га з них О 1995 га - землі обмеженого використання - інженерний 

І , І • • •• 

коридор мереж комунікацій, для обслуговування ГYPTO~ТКIB - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ 

забудови, по вул. Металургів,9 та 13 терміном на 5 роюв; .. 
2.8.Приватному підприємцю Бойченку ОлеКСІЮ Миколаиов~чу площе~ 

0,0215 га, з них 0,0016 га - землі обмеженого використа~ня .. - Інженерни~ 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування. пав1Льио~у - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул. Киівс~кій,22~ теРМІНОМ на 1 рІК; .. 

2.9.Товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ «TeXHO-Т~РГОБВИИ центр 
«О О 0394 га з них О 0258 га - зеМЛІ о меженоro 

ризон» площею, , '.... об rOB\maнНJI 
використання _ інженерний коридор мереж КОМУНІкацlИ, ДJUI спу J-

u • землі комерційного використанНJI, по бульв. 
пежитлового ПРИМІщення - . 
Незалежності,17 терміном на 5 РОКІВ; гребів МагнОЛія" площею 

2 1 О К . земних колективних по .. 
О 34 • • ооперативу пІД млі обмеженого використаННJI - інженерний 
, 86 га, з них 0,00 1.1 г~ .. - зе обс говув8ННЯ підземних погребів - землі 
коридор мереж КОМУНlкаЦІИ, Д1IJI В І!! ів _ Інтернаціоналістів,38 терміном на 
ГРОмадського призначення, по вул. 01Н 
5 років; 
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2.11.Товариству з обмежеНОIО відповідanьніСТІО «БудінвестпроеК'n) 
пnощеlО 1,0205 га, з них 0,1315 га - землі обмеженого ВlІкористанНJI _ 
інженерний KOP~ДOP мереж комунікацій, дnJl обслуговуваННJI майнового 
комплексу - зеМЛІ промисловості, по вул.Мeтanургів,4 терміном на 5 років; 

2.12.Гром8ДJIНИНУ Оніщуку BiTanilO Матвійовичу площеlО 0,1885 га, з 
НИХ 0,0636 га - землі обмеженого використаННJI - інженерний коридор 
мереж комунікацій, дnJl обслуговуваННJI маnнового комплексу - землі 
промисловості, в районі Промвузпа терміном на 2 роки; 

2.13.БроварськіЙ районній спілці споживчих товариств площеlО 
0,1028 га, з них 0,0198 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, дnя обслуговування адміністративного будинку 
- землі комерційного використаННJI, по вул. Київській,139 терміном на 
5 років; 

2.14.Приватному підприємству «Єдність» площею 0,2030 га, 3 них 
0,0265 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, дnJl обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, 
по вул. Чкалова,З терміном на 5 років; 

2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Статою) площею 

1 0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - ріМJI, 
~ будівництва виробничих приміщень - землі промисловості, на Об'їзній 
дорозі терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю ссСтатою) в розмірі 

36 036,00 гривень. . 
Договір оренди земельної ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; .. . 
2.16.Товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ ссФГ С<Гlрне» ~ощею 

0,5000 га, за рахунок земель сільськогосподарського п~изначення ... - РIЛЛJI, З 

них 0,0175 га - землі обмеженого використання - Інже~ернии к~~идор 
..... ппо бvдівництва кафе - зеМЛІ комеРЦІИНОГО 

мереж комуюкаЦIИ, ~&I. • .І' • • 

використвнНJI, на Об'їзній ДОРОЗІ теРМІНОМ на 2 роки, . 
З ахунок розміру втрат СІльськогосподарського 
атвердити розр ених в енняМ сільськогосподарських угідь, 

виробництва, спричин . ~ . о ссФГ с<Гірне» в розмірі 
товариству з обмеженою В1ДПОВ1ДалЬНІСТ1 

18 О 18,00 гривень. ... асти після сплати втрат 
Договір оренди земелЬНОІ ДШJlНКИ ум 

сільськогосподарського виробни~тва;.. оживчих товариств площею 
2 17 Б . оо раЙОННІИ СПІЛЦІ сп 
. . роварсьюи . б еного використання - інженерний 

2,1488 га, з них О,148? га ... - земл~~ ме:Овування майнового комплексу _ 
коридор мереж КОМУНІкацIИ, ДJIJI спу о 22 терміном на 5 років; 

. . о вул Красовськог , ... . 
зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, П.. ні . . ій Вікторії ГеНН8ДllВНI площею 

2.18.Приватному П1Дприєм!U<? б ~::HOГO використання - інженерний 
0,0264 га, з них О,О04? га. оо - земл~: м говування нежитЛОВОГО приміщенНJI 
коридор мереж КОМУНІкацlИ, ДJIJI і ~омерціЙНОГО використання, ПО 
магазину <<Господар» - земл .. 
вул. Красовського,16 терміном на 5 РОКІВ, 



4 
2.19.Відкритому акціонерному товариству «Броварисільбуд)) площею 

0,0951 га, з них O,OI5~ га.оо- землі обмеженого Вlfкористання _ інженерний 
КОРИДОР мереж KOMYHIKaUllf, для обслуговування нежитлової будівлі _ землі 
комеРЦІЙНОГО використання, по вул. Грушевського, І-б терміном на 5 років; 

2.20.Приватному підприємЦlО Мехед Валентині Данилівні площеrо 
0,31 ОО га для обслуговування складських приміщень - зеltші комерційного 
використання, по вул. Металургів терміном на 5 років; 

2.21.Товариству з обмежеНОIО відповідальніcтrо «Ірин&)) nnощеrо 
0,0157 га, з них 0,0022 га - землі обмеженого використання _ інженерний 
коридор мереж комунікацій, дпя обслуговування автозаправної станції _ 
землі комерційного використання, по вул.Кірова,57 терміном на 5 років; 

2.22. Товариству з обмежеНОIО відповідальністrо «Продагросервіс» 
площею 0,0284 га, з них 0,01 ЗЗ га - землі обмеженого використання _ 
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової 
будівлі - землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ,З 14 терміном на 
5 років; 

2.2З. Приватному виробничо-комерційному підприємству «Телмонт
СІО» площею О,ЗООО га для будівництва та обслуговування виробничої бази 
- землі промисловості, по вул.Кутузова,б в районі розміщення виробничого 
підприємства «Шор» терміном на 2 роки; 

2.24. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром" nnо~еІО 
0,3400 га, за рахунок земель сільськогосподарськог~ .. призначен~ - РІЛЛJI~ 
ДJIJt будівництва цеху по виготовленню вентИЛJtЦIИНИХ каналІВ - зеМЛІ 

промисловості, по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища 

терміном на 2 роки; 
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Вент Пром)) в розмірі 
12252,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти піcnи сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.25.Громадянину Поповичу Вадиму Сидоровичу загальн~ю площе~ 
О О 182 О ОО 12 га - землі обмеженого використання - Інженернии 
, га, з НИХ, . . .. та О 0133 га _ землі спільного користування з 
коридор ~ереж КОМУНlкаЦlИ, гов ' ання частини нежитлового приміщення -
ТОВ «ЕЛІон-2000», ДЛJI обслу ув Ки..· .. 139 терміном на 5 років· . . .. иетання по вул. ІВСЬЮИ, , 
зеМЛІ комеРЦIИНОГО викор ... ' . п влівні загальною площею 

2 26 Г . ЛазаРЄВІИ ВалеНТИНІ а 
. . ромвдянЦІ . б ого використання - інженерний 

0,0130 га, з них 0,000.8 Г~ .. - зе~lо~з~:е~ землі спільного користування з 
коридор мереж КОМУНlкаЦlИ, та , тини нежитлового приміщення _ 
ТОВ <<Еліон-2000», ДЛJI обслуговування ~їВСЬкій 139 терміном на 5 років; 
землі комерційного використання,:. по В~Лволодими~івні загальною площею 

2 27 Г НЦі Гавенко .L еТЯНІ ·оо 
. . ромвдя і обмеженого використання - Інженернии 

0,0338 га, з них 0,0021 ~ .. - земл 248 га _ землі спільного користування з 
Коридор мереж комунікаЦIИ, та 0,0 стини нежитловоГО приміщення _ 
ТОВ «Вліон-2000», для обслуговування чКиа ївськіЙ 139 терміном на 5 років; 
.. ИСТВННЯ ПО вул. , зеМЛІ комеРЦІЙНОГО викор , 



s 
2.28.Приватному підnрlІЄМЦIО Негоді ВалеріlО Анатолійовичу 

площеlО .. 0,1500 га, з них 0,0 І ОО га - землі обмеженого використанНJI _ 
інжене~~lfIі коридор мереж комунікацій, дпя будівництва хімчистки _ землі 
KOMe~ЦIliHOГO використання, по бульв. Незалежності на території Промвyзnа 
термІНОМ на 2 роки; 

2.29. Приватному підприємЦlО Строй Олександру Васильовичу nлощеlО 
0,2588 га, з них 0,0363 га - землі обмеженого використання _ інженерний 
коридор мереж комунікацій, дпя обслуговування майнового комплексу _ 
землі комерційного використання, по вул. Кyryзова,2-4 терміном на 5 років; 

2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія ММК» 
площею 5,2000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення _ 
рілля, з них 0,0484 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, дпя будівництва та обслуговування автоцентру 
та офісного центру - землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі 
терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія ММІ()) в розмірі 
187386,00 rpивень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.3 І. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пері УкраїН8)) 

площею 4,4001 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення -
рiлnя, для будівництва та обслуговування офісно-складського комплексу -
землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарськ~го 
виробництва, спричинених вилученням С1Льс~когос~одарських уп~ь~ 

товариству з обмеженою відповідальністю «ПеРІ УкраIН8)) в рОЗМІрІ 

158561,00 rpивень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; _ 
2.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «TeKKO-КИІВ)) ~ощею 

3,5001 га за рахунок земель сільськогосподарського пр.изначення .. - рІЛЛЯ, з 

НИХ О 7675 га - землі обмеженого використання - Інженернии коридор 
, .... будівництва та обслуговування виробничо-

мереж КОМУНlкаЦІИ, для . . а Об'їзній дорозі терміном на 
складського комплексу - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, н 

2 роки; сільськогосподарського 
Затвердити розрахунок розміру ~:ськоroсподарських угідь, 

виробництва, спричинених вилученн~ «Текко-Київ)) в розмірі 
товариству з обмеженою відповідальНІСТЮ 

126 129,00 rpивень. .. . янки vyпасти після сплати втрат 
Договір оренди земельНОІ ДІЛ J -_. 

Сільськогосподарського виробництва; . овідальністю «Алютею) площею 
2 33 Т обмеженою ВІДП . 
. . овариству з . оroсподарськоro призначення -рІЛЛЯ, з 

4,0000 га за рахунок зе~ель С1Льсь~о використання _ інженерний коридор 
них 0,0777 га - зеМЛІ обмежен~ ва та обслуговування торroво-
мереж комунікацій, для БУДІВНИЦТ 



v 

Вllробничого комплексу - зеt.ші комер ... 
б'.. .оо • • ЦllіНОГО Вltкорltстання на 

О ІЗНIІі ДОРОЗІ теРМІНОМ на 2 роки; J 

Затвердити розрахунок· . 
РОЗМІРУ втрат СІльськогосподарського 

Вlfробництва, спричинених вилученням сільськоroсподарських угідь 
TOBaplfCTBY З обмежеНОIО відповідапьнісТJО «АЛІотею) . : 
144 143,00 гривень. в рОЗМІрІ 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.34. Приватному підприємству «Компанія АНТЕКО)) площею 
0,5000 ~ за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріnnя, 
ДJlя ~УДlвниц!~а та обслуговування спортивно-танцювального комплексу _ 
зеМЛІ комерц1ИНОГО використання, в 5 мікрорайоні IV житлового району по 
ВУЛ. П.Чубинського терміном на 5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськоroсподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія АНТЕКО)) в розмірі 
18018,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.35. Товариству з обмеженою відповідальнісТJО «Мітро)) площею 
0,8501 га дnя будівництва підприємства по пошиву взуття - землі 
промисловості, по вул. Димитрова в районі розміщення залізничного 
вокзалу терміном на 2 роки; 

2.36. Товариству з обмеженою відповідальністю ссС.п.Брок-сервіс) 
площею 0,3924 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення -
рinnя, з них 0,0561 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обcnyговування 
виробничо-складського комплексу - землі промисловості, на розі 
вул. Щолківськоі та бульв. Незалежності терміном на 5 років; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськоroсподарськ~ro 
виробництва, спричинених випучен~м С1Льськогоспода~ських yn~ь: 
товариству з обмеженою відповідальНІСТЮ «С.П.Брок-сеРВIС)) в РОЗМІРІ 

14 140,00 гривень. 
Договір оренди земельноі ділянки укласти після сплати втрат 

сшьськогосподарськоro виробництв~ 
2.37. Приватному підприємству «Шор)) пnо~ею 0,3645 га для 

Розширення території мінімлина - землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.Кутузова в 
районі буд.6 терміном на 2 роки; ? 

2 38 В· all'ffl'oHepHouv товариству «Броварська автобаза N!2) • . lдКРИТОМУ """"' ".J • б 
ПЛощею 14833 г з них 0,0347 га - зеМЛІ о меженоro вико~~стання -
. ,а, . ... пп" розширення теРИТОРll автобази 
Інженерний коридор мереж КОМУНlкацIИ, ,..,.... . 5. . 
- землі транспорту, по вул. Щолківській,l терМІНОМ на РОК1В,о 2804 

. иємсТВУ «Спартаю) площею, га для 
2.39. Приватному П1ДIIJ? о-офісного комплексу - землі 

розш .оо .д БVДІВНИЦТВО roтenЬH 
ирення теРИТОРІІ nI J' • К ївсьКЇй та Чорновола терміном 

J(омерційного використання, на РОЗІ вул. и 
на2 роки; 
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2.40. Товариству з обмежеНОIО відпо . • 

ПJlощеlО 0,0260 га ДJIJI РОЗШирення теРlіТО ~lДалЬНІ~О кафе «Віктор» 
комплексу - зе~ші комерційного викорис:анн~ :УДІвництва ~ecтopaHHOГ~ 
парку ссПеремоnu) терміном на 5 років; ,о вул. ГагаРІна в раАОНІ 

2.41. Товариству з обмеженою відповідаль . В 
б . НІC'ПQ « альтер» площеlО 

0,4000 га для УДІвництва та обслуговування cкnaдy б . 
• • • • оо -магазину УДІВenьних 

::~e~::~ - земЛІ комерЦ1ИНОГО використання, по вул.Металургів терміном 

2.42. Приватному пі~приємству «БроварИбудінвест» nлощеlО 0.7700 га. 
з НИХ 0,1102. га . ~ земЛІ о?меженого використання - інженерний коридор 
Mepe~ КОМУН1К~ЦІИ. дNЯ БУДІвництва багатоквартирного житлового будинку
зеМJI~ ЖИТЛОВОІ з~будови, по вул. Красовського в районі будинку Н!! 2-в 
теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

2.43. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площеlО О 7928 га . , 
за рахунок земел~ СІЛЬськогосподарського призначення - рімя. в тому числі 

0.2452 га - зеМЛІ обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій. для будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови. на території 11 черги кварталу Олімпійський терміном на 
5 років; 

2.44. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею 0.9365 га 
за рахунок земель сільськогосподарського призначенни - ріЛЛJI. в тому числі 
0.1951 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
,комунікацій, ДJIJI будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, на території 11 черги кварталу Олімпійський терміном на 
5 років; 

2.45. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею 0.5867 га 
за рахунок земель сільськогосподарського призначенни- рїЛЛJI, в тому числі 
0,0104 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій. для будівництва багатоквартирного житлового бу~инку - землі 
житлової забудови, на території 3 мікрорайону IV житлового раиону по вул. 
В.Чорновола терміном на 5 років; 

2.46.Товариству з обмеженою віДПО~~Д8JIьні~ «Ip~HВ» ~~щею 
0,0331 га ДJIJI обслуговуввнни автозапраВНОI c~aнЦll - земл~ комеРЦIИНОГО 
використвнНJI по вул.Черниховського,11-б теРМІНОМ на 5 РОКІВ; 

2.47.Тов~риству З обмежеНОIО діяльністю Автоцентр "Панавто" nл~~ею 
0,30 га ДJIJI бvдівництва станції технічного обслуговуввнНJI автомоБШIВ -

J' М . іном на 2 рОКИ' зеAlJIі комерційного використвнни, по вул. еталуРІВ терм оо ' 

2.48.ТрьохсвятительськіЙ парафії Yкp~ЇHCЬKOЇ греко-КаТО~ИЦБКОI церкви 
заг О 08 тому ЧИСЛІ 0,0290 га - зеМЛІ о меженого 

алЬНОIО площею , га, В . . оо будівництва 
ВикориствнНJI інженерний коридор мереж KOМYHIK~, ДЛJI • ОО. 
каплиці _ землі громадського призначення, по бульв. езалеЖНОСТl В ранОНІ 

Пішохідного бульвару терміном на 2 ~оки; істю "Ност ОЙЛ" площею 4,9683 га 
2.49.Товариству з обмеженою ДUIJIЬН изначенни _ рЇЛЛJI для 

за рахунок земель сільськогосподарського пр . комерційного 
б . оо комплексу - зеМЛІ 
УДІВНИцтва цілісного мвинового . 

ВикориствнНJI, по Об'їзній дорозі терміном на 5 рОЮВ. 



Затвердити розрахунок" розмір,v . 
Вlіробництва, СПРИЧlІнених ви J втрат СІльськогосподарського 

лученням сільсько • 
товариству з обмежеНОIО діяльніСТІО "Н О" "господа~С~КIІХ УГІДЬ, 
ГРlівень. ост ІІЛ в рОЗltllрl 179036,00 

. Договір оренди земельної ділянки 
nьськоrоспода укласти після сплати Bтna'" 

СІ • рського виробництва'-" .а , 
2.50.Дочірньому Підприємству відкритого . 

товариства аКЦІонерного 

"Киівхліб" Хлібокомбінат Н!! 1 О" площеlО 1 7488 б . . , га для ослуговування 
ІСНУЮЧИХ споруд - земЛІ промисловості по вул Металv . 2 . 5 років; , . J pflB, теРМІНОМ на 

2.51. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київ-ПетроЛ») 
площеlО 1,7439 га для обслуговування комплексv земл' ... J - І комерЦlИНОГО 

використання, по вул. Кутузова,127-а терміном на 5 років. 
2.52. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней)) площею 

0,1 500 г~ за рахунок земель сільськогосподарського призначення - сіножаті 
ДJIJI БУДІвництва . газозап~авної c~aHцiї автомобілів та магазину з продажу 
запасних частин І СУПУТНІх товаРІВ - землі комерційного використання по 
вул. Чкалова,3 О терміном на 2 роки; , 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Еней)) в розмірі 5 405,00 
гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.53.Приватному підприємству «ДомінанТ)) площею 0,3446 га за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в тому числі 
0,0129 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва станції технічного обслуговування - землі 
комерційного використання, по Обrїзній дорозі терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сіл~ськогосподарськоro 
виробництв&, спричинених вилученням сільськс]господарсыGlx угідь, 
приватному підприємству «ДомінвнТ)) в розмірі 12 418,o~ гривень. 
. Договір оренди земельної ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат 
СІЛЬськогосподарського виробництва; . 

2.54.Приватному підприємцю Губанову Серпю Вячеславов".чУ площеl~ 
0,0052 га з них О ОО 11 га - землі обмеженого використання - Інженернии 
коридор ~ереж ко~нікацій, для обслуговуван~ майстерні з ремонту взуття, 
одигу та виготовленmо КJllочів - землі комерЦlИНОГО використання, по вул. 
ОnіМПійській,4 терміном на 1 рік. .' 

2.55 Товариству з обмеженою відповІДальНІСТЮ «Макроприм)) площею 
О 3500 мель сільськогосподарського призначення -, га за рахунок зе . б 
багато. . TOUV числі О 0080 га - зеМЛІ о меженого 

РІЧНІ насадження, в "'J '.... б· 
ВИКОристання _ інженерний коридор мереж КО~НІкацIИ, .. для УДІвництва 
багат бvДИНКУ - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ забудови, на 

оквартирного ЖИТЛОВОГО J' 



" теРJlторії' 4 мікрорайону IV ЖИТлового району по вул. Симоненка те . 
2 "16' Pltf1HOM 110. pOn .. , 

3. Продовжити терміни КОРИстування земельними ділянками, що 
перебуваlОТЬ в оренді: 

3.1. Приватному підприємЦlО Білику Олександру Миколайовичу 
площеlО 0,0030 га для обслуговування кіоску по вул. М.Лагунової в раііоні 
розміщення буд. N!!5 Tep~iHOM на І рік; 

З.2. Приватному ПІдприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площеlО 
0,00135 га для обслуговування кіоску по вул. Шевченка,1 терміном на 1 рік; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось)) площею 
0,0636 га для обслуговування цілісного майнового комплексу (магазин) по 
вул. Кірова,2 терміном на І рік; 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальніСТ10 «Броварська худоЖНJl 
майстерня)) площею 0,0131 га дnя обслуговування цілісного маіінового 
комплексу по вул. Ремонтників,3 терміном на 3 роки; 

З.5. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площеlО 
0,0026 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі розміщення 
буд. Н!!64 терміном на 1 рік; 

З.6. Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
площею 0,0022 га дnя обслуговування кіоску по вул. Киівській в районі 
розміщення буд. N!! 168 терміном на І рік; 
. 3.7. Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоро~и~ 
площею 0,0020 га ДЛЯ обслуговування кіоску по вул. Короленка в ранОНІ 

розміщення буд. N!! 64 терміном на 1 ріК;.. . 
3.8. Приватному підприємцю Нanиваику ВanерlJO ~осов~чу площею 

0,0025 га ДЛЯ обслуговування кіоску по вул. М.ЛаГУНОВОІ,2 теРМІНОМ на 

l~ . 
3.9. Приватному підприємцю Щербаку CTaН1.cnaB~ ~олоди~ировичу 

1Ш0щею О 0021 га для обслуговування кіоску в скпадІ павшьиону ОЧІКУВання , . 
ПО вул. КиївськіЙ.94 TepMiH~M на 1 рІК; К . Антонівні площею 

3.10. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Шакун атеРИНІ .., . 
0,0005 га для обслуговування лотка по вул. Короленка в раноН1 РОЗМlщеННJI 

буд. Н!! 54 терміном на 1 ~iK; Си О ченку Олександру МиколайОВИЧУ 
3.11.Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Д Р вул. Гагаріна в 

1Ш0щею О 0005 га для обслуговування лотка. по 
, . 1 рІК' 

раііоні розміщення буд. N: 16 TepMIHO~ нао чен~ Олександру МиколайОВИЧУ 3.12. Приватному ПІдприємцю ИД р по бульв.Незалежності в 
1IJI0щею 0,0005 га для обслугову~ ло~а . . 
районі розміщення буд. N!! 1 ~ термІНОМ нак ~:;ій Ірині Петрівні площею 

3.13. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ скл~і павіпьйону очікування по вул. 
0,0035 га ДJJJI обслуговування КІОСКУ в 
Гагаріна,14 терміном на 1 ~iк; Касічу Iropy Анатолійовичу площею 

3.14. Приватному П1ДПР~ЄМЦlOв складі павільйону очікування по вул. 
o,0~20. га дпя обcnуго.вуван~ ЮОС1 Н!! 9 терміном на 1 рік; 
ОЛІМПІЙСЬкій в раЙОНІ РОЗМІщення УД' 
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3.15. Приватному підприємцю Беса б В 

пnощеlО 0,0025 га для обслуговування кіос рав ~КJJ ол~дим~ру Мико~айовичу по бульв. Незалежності в районі РОЗМіщеНН;бvд ... r. ад211 павш~йону ОЧl1с~вання 
3 16 П . J' • ",! теРМІНОМ на 1 рІК· 
•. риватному ПlДПРИЄМЦIО Бесарабу В ' 
О 0035 б олодимиру Миколайовичу 

пnощеlО, га для О слуговування кіоску п Ч ... • б . о вул. ерняховськоro в 
pallOНl РОЗМІщення уд. Н! 15 теРМІНОМ на 1 рік; 

3.17. Товариству З обмежеНОIО відповідалЬН·IСТІ К . 
б . о « амелIЯ)) площеrо 

0,00~25 га для о слугову~ання КІОску по бульв. Незалежності вайоні 
рОЗМІщення буд. Н!! 11 теРМІНОМ на 1 рік; р 

3.18. Приватному підприємцю КанавЦlО Анатолію Савовичу nлощеrо 
0,0027 га для обслуговування павільйону по вул. Короленка в районі 
розміщення буд. Н!! 68 терміном на 1 рік. 

. 4 ... Передати в постійне ~ористування Броварському вищому УЧИЛlrщу 
фlЗИЧНОI культури земельну ДІЛЯНКУ площею 7,3045 га, з них 0,4240 га _ 
землі обмеженого вико~истання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
для обслуговування БУДІвель та споруд - землі громадського призначення, по 
вул. Шевченка,21. 

5. Змінити цільове призначення земельної ділянки громадянину 
Гахраманову Камран Шакі Огли площею 0,0187 га, в тому числі 0,0034 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, із 
земель житлової забудови на землі комерційного використання для 
будівництва та обслуговування магазину та офісу по вул. КиївськіЙ,234. 

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

6.1. Відкритому акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль)) 
орієнтовною площею 0,2854 га для обслуговування частини нежилоro 

приміщення по вул. Гагаріна,22; '" 
6.2. Приватному підприємцю Іщенку Олександру ОлеКСІИОВИЧУ 

орієнтовною площею 0,0920 га для обслуговування частини нежилоro 

приміщення по вул. Красовського,26; 
6.3. Закритому акціонерному товариству «Дарницьке ремонтно-

будівельне управління)) орієнтовною площею 3,9 га для обслуговування 
КОмплексу по вул. Будьоного, 14; 

6.4. Приватному підприємству <<ВЕСТ)) орієнтовною площею 0,0045 га 
ДпЯ обслуговування магазина оптової торгівлі по вул. Красовськоro,19; 

6.5.Гавенку Олегу Дмитровичу орієнтовною площею 0,0614 га.для 
б . ння по вул. Красовського,26, 

о cnyговування частини нежилого прИМІще .. Ф 
6 6 б женою відПОВІдалЬНІСТЮ «ОРМУЛ8)) 

. . .Товариству з о Ме ня існуючих споруд ПО 
ОРІЄНТОВНОЮ площеlО 0,291 га ДJIJI обcnyговуван 
Вул. Постишева,5-а; ею 0,15 га для 

6.7.Хамчук Світлані Biктo~iBHi opiЄHTO:H~ ~~:57; 
ОБСлуговування складського прИМІщення по ВУ. утуз 
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6.8. Товариству з 06межеНОIО' . . 

оріЄНТОВНОIО площеlО 1,4248 га для о::::'П~:lдanЬНІСТlО оо «КlIївспецрезерв» 
по вул. Будьонного, 14-6; Увування маинового комплексу 

6.9. Приватному підприємЦlО Н . 
оріЄНТОВНОIО площеlО О 0456 га дnя 06 УРІ єву РафаЄJ1l0 Апісагібовичу 
магазину по вул. Шевч~нка,6; cnyгoВYBaHНJI вбудованого приміщення 

6.10.Приватному підприємцю Клим . 
оріЄНТОВНОIО площею О 1425 га дл б овичу АНДРІІО Олексійовичу 

Чк 3
. ' я о слуговування нежитлової бvдівлі по 

вуп. ВЛОВ&, , .І. 

6.1 ] . Київському обласному державному . 
• • оо • ПІДПРИЄМСТВУ ПО 

плеМIННIИ спраВІ в тваринництві орієнтовною 20 О 
б '" площею , га ДJIJI 

о cnуговування терИТОрlІ господарського двору по вул. Кутузов&, 77. 

7. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 
ділянок: 

. 7.1.Закритому акціонерному товариству «Агробудмеханізація» 
ОРІЄНТОВНОЮ площеlО 0,444 га для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку на території 11 черги кварталу Олімпійський; 

7.2. Приватному підприємЦlО Янко Наталіі Олексіївні орієнтовною 
пnо~е~ 0,07 ~a для будівництва торгівельного комплексу по вул. Димитрова 
в ранОНІ РОЗМІщення вокзалу; 

7.3. Приватному підприємцю Головачу Олександру Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,0756 га для будівництва портальної автомийки та 
автомобільного газозаправного пункту по вул.КиївськіЙ в районі військового 
містечка; 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю <сПродагросервіс» 
орієнтовною площею 0,1342 га для розширення торгово-розважального 

комплексу на перетині вул. Київськоі та вул. Металургів; 
7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тороговий дім 

«Українські пороmкові матеріали» орієнтовною площею 0,16 ra для 
розміщення 2-0Ї черги електростанції «Енергія-І» по бульв. Незалежності в 
районі автостоянки біля адмінкорпусу Казенного заводу порошкової 
металургії; 

7.6.Приватному підприємцю Сілукову Віталію Олександровичу 
оріЄНТОВНОІО площею 0,06 га для розміщення будівлі шиномонтв?ку п~ вул. 
Металургів в районі розміщення авто гap~oгo ~оо~еративу «ЛІСОВИИ»; 

7.7. Релігійній громаді НезалеЖНОl ПОМІСНОI Церкви Єванге~ьських 
Хрис1ЩН «Нове житrя» орієнтовною пло~ю. 0,20 ~ для Р?~Мlщення 
м?литовного дому по вул. Єсеніна в раИОНІ РОЗМІщення В1ИСЬКОВОГО 
МІстечка' 

7.8. Товариству з обмеженою відповід~ьністю «Ольтаріс» 
орієнтовною площею 1,0 га ДЛЯ розміщення вироБНИЧ01 бази по вул. 
Красовськоro в районі розміщення будинку N!! 18; r . Aндp':S . З:uuенку рИГОР1Ю 1nОВИЧУ 

7.9. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ '"~ 
орієнтовною площею О 26 га ДJIJI розміщення цеху ~o виро~~ицтву стопярних 
В,· б' 'оо' l' "'ення РВД10Станцн; про Ів ПО вул. Кутузова,6 в ранОНІ розм w.oo 



12 
7.IО.Товариству з обмежеJJОIО відповідon' А' 

• OBHOIO пnощеlО І 9 • ыІІтlоo « BTOCJIITCCPBic)) 
ОРІЄНТ В Ч '. га дnя РОЗМІЩСІІІІЯ богаТОКВОРТI ІрІ loi' ЖlІтловоі 
зобудови ПО вул. . ОРIІОВlла; 

7.11. Товариству з оБМСЖСІІОIО відповідonыlстlоo «Оздоб-Ссрвіс) 
opiЄIITOBH~IO пл.~щеIО ~,o r:a дnя ~удівництва авто ссрвіСllОro піДПРlІсмства по 
вул. ЩОЛКlвськ1И В раИОІІI РОЗМlщеllllЯ ВАТ «Броварська овтобазо Н!!2); 

7.12. Товариству з оБМСЖСНОIО відповідonы�істIоo ссЕлітбуд) 
opitHTOBHOIO площеlО .. ?,27 га дЛя розміщсння багатокваРТllРНОro ЖllТЛОВОro 
комплексу на терИТОрlІ 11 ... ерги коартonу Олімпійський' 

7.13. Приватному піДПРIІСМСТВУ «Лкво-Вом)) opi~HTOBIIOIO ПЛОЩСІО 004 
га ДЛЯ будівництва МІІЙКИ автомаШІІІІ за CYl.laCHOIO технологіСIО ПО в~л. 
Черняховського в районі розміщеНIІЯ автостоянки ПП Вокуленко І.П.; 

7.14. Приватному піДПРIІСМЦlО Хіміl.lУ BonepilO МІІКОЛОЙОВІІ"'У 
орієнтовноro площеro 0,02 га для будіВIIJЩТВО магазИIlУ ПО ПРОДОЖУ 
будівельних матеріалів ІІа розі ВУЛІІЦЬ Чсрняховського ТО Воїнів 
Інтернаціоналістів; 

7.15. Чуканову Олегу ВалерійОВIІЧУ opiCHTOBHOIO ПЛОЩСІО 0,6 го для 
розташування тенісних кортів по вул. ЧIСOnОВО В районі СПОРТІСОМПЛСКСУ; 

7.16.Приватному піДПРИСМЦIО Григоренку CeprilO Мllколойов ..... у 
орієнтовноro площеro 0,20 га для розміщення вироБН ..... ого цсху ПО 
виготовленнro вентиляційних систем по вул. Кутузова вройоні 
запроектованого кладовища; 

7.17. Гладишевському Аскольду Петров ..... у, Глод .. шевськіЙ Лілії 
Аскольдівні, Гладишевській Тетяні АСlсольдівні opitHTOBIIOIO площеI0.0,0024 
га дтr розширення території літнього майдан ..... lсу могазину-кофе «СВІтлаIlО» 
по вул. Декабристів,45; . 

7.18. Приватному підприємству «ФеСIСО») OPICIITOBIIOIO ппощеlО О, І го 
ДJIJI будівництва оздоровчого центру з готелем кворт"рн?го Тlrпу п~ 
вул. Гагаріна в районі Київської облосноі' WІСОПИ ВІІЩОІ СПОРТИВНОІ 

майстерності з легкої атлетики; 
7.19. Приватному підприємству «Боус») оріЄIlТОВIІОIО ппощеlО 0,50 га 

длJl розміщення фабрики по виробllИЦТВУ взуття по вуп. Кросовськоro в 
... . б Ха 18-а' раиоНl РОЗМІщення удинку - '. . . «СоббОII» оріЄIlТОВIІОIО 

7 20 Товариству з обмежеНОIО вIдповIдonыІІтІоo 
nпощеl~ О 12 га для будівництво МОГОЗI-IІІУ з продохсу ПРОгДОВО~Ь"'.8IХ то 

, . . .. и по вуп. огаРIІІО, -о В 
ПРОМислових товарів для ветераНІВ ВІИJJ 

районі дитячого садка; відповідмыJcтrоo «IОРJJДlll.lllиfi 
7.21.Товариству з обмежеllОIО щеlО 2 О га ДЛЯ будіВllІІЦТВО 

департамент Мінімаl(С» opitHTOBllOIO пло , 
Вlfробничої бази на території ПРОМВУЗnО; відпооіДМЬJJіСТIО "НТЦ ЗОХІІСТ" 

. 7 .22. Товариству з обме)l(еНОI~ ШЩТВО піДПРllсмства торгівлі то 
ОРІЄНТОВНОІО площеlО 0,2 га для б~!.';~ I.leprll IСООРТOnУ ОлімпіnСЬКlln; 
побутового обcnуговування 110 теРIІТОРIІ • повідonы�істIоo "НТЦ ЗОХІІСТ" 

7.23.Товариству з обме)l(еll~IО Ц~~ цеllТру дозвілля 110 теРlІторіі' 11 
оріЄНТОВНОIО площеlО 0,2 га для БУДIВlІІ1 
черги кварталу Олімпійський; 
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7.24. Товариству з обмежеНОIО в· . 

оріЄНТОВНОIО площеlО О 20 га IД~OBI.дanЬHiCТ10 «Сервісний центр» 
обслуговування та прод~ ПОбуто:; оф~~~~~ицтв~ ц~нтpy. сервісного 
В. Чорноваола; ,І та ІНШОІ теХНІКИ по вул. 

7.2S.Товариству з обмежеНОIО В·І . . . ДПОВJДanьНlCnО «НАФКОМ» 
ОРІСНТОВНОІО площеlО 1,26 га для будівництва блокован .. .. б 
на території ІУ житлового району; 01 ЖИТЛОВОІ за удови 

7.26.Товариству з обмеженOJО відповідanьніcnо «НАФКОМ» 
орієнтовною площеlО 1,7 га для будівництва торгівельного цен 
~~ ~OO~ 

7.27. Товариству з обмеженою відповідanьніcnо "Б й 
б · .. б· "М роварськи 

ДОМО УДІВНИИ ком Інат еркурій" орієнтовною площею 03500 . . ф.... , га ПІд 
БУДІВНИЦТВ? ~ ICHO-КОМ~РЦlИ~О~О центру з надземно-підземними гаражами 
по ВУЛ.ВОIНlв-ІнтернаЦlонanIСТIВ в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Х!! 1; 

7.28. Товариству з обмеженою відповідальніСТ10 «Т.Б.М.-Україна 
орієнтовною площею 3,0 га для розміщення виробничо-сКJlадського 
терміналу в районі запроектованого кnадовища. 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
8.1. від 16.03.06 Х!! 950-45-04 "Про припинення права користування 

земельними ділянками, надання в оренду ... ", п.5.1. відносно товариства з 
Qбмеженою відповідальністю «Броварський домобудівний комбінат 
«Меркурій» викnасти в наступній редакції: «Товариству з обмежеНОIО 
відповідальністю «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» 
орієнтовною площею 1,4773 га для будівництва житлового будинку з 
прибудованим приміщенням дитячого садку по вул. ГрушеВСЬКОГО,21-8»; 

8.2. від 16.03.06 Х!! 950-45-04 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п.5.13.відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «Броварський домобудівний комбінат 
«Меркурій» після слів « ... комбінат «Меркурій» читати « ... орієнтовною 
площею 0,42 га ... », далі по тексту; 

8.3. від 27.10.05 Х!! 805-38-04 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п.8.1. відносно тов~риства. з 
обмеженою відповідальністю «Техно-торговий центр «~ризоН) ПІСЛЯ СЛІВ 
«оо. «Техно-торговий центр «Оризон» читати « ... ОРІЄНТОВНОЮ площею 

0,0394 га ... », далі по тексту; 
8.4. від 25.01.07 Х!! 221-16-05 "Про припинення ~paвa користування 

земельними ділянками, надання в оренду ... ", в ~.3.13. ВІДНоОСНО ,~ива:ного 
підприємця Бугери Андрія Вікторовича слова ... буд. Х!. 1... замІНИТИ 
СЛовами 11 б д ХО 11 11. 8.5: ~~. 04.08.05 N!! 764-36-04 "Про припинен~ пр~а користування 
3 " В П 3.1. ПІСЛЯ СЛІВ « ... 
емельними ділянками, надання в оренду... , . '" ДІ' "аНЦІ' оріЄНТОВНОIО 
П•• на земельНlИ "11& lД3емним парюнгом ... » читати « ... 
IIJIОщею 1,50 га ... », далі по тексту. а пній редакції: « Проектування та 
б . пункт 3.1. доповнити абзацом ~ н ~. перша черга - на земельній 
УДІВНИцтво об'єкту проводити У ДВІ чер . 



• • 14 
дїnЯIIЦ1 OPIEHTOBHOIO nnощеlО О 55 га др га 

'lєНТОВНОIО nnощеlО О 95 га' , У. черга - на земельній діJUlнці 
ор , ,при УМОВІ перwочерro б' 
IIОВЧanьних майстерень Навчально-виробничого цен вого rДІвни~тва 
одреСОIО вул. М.Лагунової, 17-а». ТРУ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ за 

8.6. від 25.01.07 Н!! 221-16-05 Про припин . "ення права користування 
земельнимИ ДІлянками, надання в оренду " в n 3 1 О • • .. ... ... , ... ВІДНОСНО npIIBaTHOГO 
ПІДПРИЄМЦЯ ШараПОВОІ Натал.. Михайлівни слова 11 обсл . . "... уговування 
КІОСКУ .•. » зам~нити словами « ... обслуговування павільЙону ... »; 

8.7. BI;t 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припинення права користування 
земельними ~1Лян~ами, ~адання в оренду ... ", в п.2.12 відносно товариства з 
обмеженою ВІДПОВ1ДалЬНІСТ10 «Глако» після слів « ... площеIО» читати « 
4,5205 га, ~a рахунок земе~ь сільськогосподарського призначення - ріJJJlЯ , В 
ТОМУ ЧИСЛІ 0,~250. ~a -земЛІ о~меженого використання - інженерний коридор 
мереж КОМУНІкаЦlИ, для РОЗМІщення багатоквартирної житлової забудови _ 
землі житлової забудови, по вул. Київській на території 3 мікрорайону IV 
жltТЛОВОГО району терміном на 15 років»; 

8.8. від 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п.2.13 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «ДІББ» після слів « ... площею» читати « 
4.5206 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля , 
для розміщення багатоквартирної житлової забудови - землі житлової 
забудови, по вул. Київській на території 3 мікрорайону IV житлового району 
терміном на 15 років»; 

8.9. від 27.10.05 Н!! 805-38-04 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п.8.6. відносно rpОМ8ДJIнина 
Оніщука Віталія Матвійовича після слів « ... Віталію Матвійовичу» читати 
« ... орієнтовною nлощеlО 0,1885 га ... », далі по тексту; 

8.10. від 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками надання в оренду ... ", в п. 3.5. відносно відкритого 
акціонерного товарис;ва «Бровари-молоко» п~сЛJl слів « ... ?бслуго~ування 
Кіоску ... » читати « ... на розі вул. М.ЛаГУНОВОІ та вул. ГагаРІна теРМІНОМ на 
1~~ . 

8.11. від 23.03.06 Н!! 957-46-04 ,,про погодж~ння МІСЦЬ розташування 
земenьних ділянок ... ", п. 5.1. відносно дочірнього ПІдприємства ~сДобробут» 
. . eKTHO-ВИfПVfl'VВальних роБІТ. 
ВІДМінити в зв»язку з невиконанням про --J .'J 

8 12 . 23 02 06 ХО 923-44-04 "Про припинення права користування 
. . ВІД ., - "5 З 1 відносно товариства з 

земельними ділянками, надання в оренду ... , в оо п.. . б дівний комбінат 
обмеженою відповідanьнісТlО «Броварськии . оо домо ~ 11 орієнтовною 
,.1.1 • оо.. б' «І'Т 1··~.t'ерКУРІЮ) чита...... " ... 
'UVlеРk)'РIИ» ПІСЛЯ СЛІВ «... ком ІНа ,UV.l 

ПJJощею 0,4 га ... », далі по тексту; n инення права користування 
8.13. від 31.08.06 Х!! 87-07-05" ро,~ИПп 12 відносно товариства з 

~~мельними д~н~и, H~aнНJIyB ope~~~~:ep~»' ~~OBa сс ... площею 0,20 
""меженою ВІДПОВІДanьюсТЮ сс крпро 
ra ... » замінити СЛОВами <С ••• площею 0,26 га ... ». 

'0 . ' особи аазначені В п. 2, З даного 
9 . та фІЗИЧНІ ,~ • у 

. . Попередити юрИДИЧНІ 22 03 07 договорів оренди землІ. 
Р11UеlfНя, про необхідність укладення до . . 



IS 
ВllПадку не оформленНJI договорів ореНДІ І землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинеННR права КОРllстуваннв землею. 

10. Попередити керівника підприємства, що зазначене в п. 4 даного 
рішення, про необхідність ВИГОТОВJIеННR державного акту на право 
постіАНОГО користуваННR землеtо. 

11. Попередити lоридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 6,7 про 
необхідність виготовnеННR відповідної документації по оформлеННIО права 
користуваННR. земельними діЛRнкам~ в термін до 22.05.07. До освоєннв 
земельнИХ ДІЛЯНОК приступати ПІсля отримання правовстаНОВJIIОIОЧИХ 

документів на земЛlО та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
земельні ділянки використовувати за цільовим призначенНRМ. 

Начальник земельного відділу 
~~ 

~.B.гopдiЄHKO 
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