
БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г. 
Про припинеJlНЯ права користування земельними 
ділянками юридичним особам та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 27.02.2007 Н!! 632 
щодо припинення права користування земельними ділянками, надання в 

оренду земельних ділянок, передачу в постійне користування земельної 
ділянки, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, а 
також враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджylОТЬСЯ 
відповідними документами і генеральним планом забудови м.Бровари та 
керуючись ст.ст. 12, 41, 42, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань ?озвитку та б~агоустр~~ 
територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та IнвеСТИЦІИ, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 П користування земельними ділянками та 
. рипинити право . ю в' овою' 

зарахувати їх до земель міської ради, в зв'язку з добров1ЛЬ~О .ІДМ оо • 

1 1 К uv підприєМСТВУ БроваРСЬКОI ~ICЬKOI ~aд~ 
" омунanьнО •.• .1 :п КІрова в ранОНІ 

«Броваритепnоенергомережа» площею 0,35~0?~0~~0~ . N! 01-83' 
Розміщення будинку Ха 96 згідно з листом ВІД _.' р. .' 

. -~. комерційно-виробничому ПІдприємству 
1.2. СПІЛьному УКРВ1нському 127 згідно з листом від 

Укооппромторгу площею 0,2604 га по вул. Кутузова, , 
10.10.2005р. N!! 1/172; му підприємству по пnемінній 

.1.з. КИївському. обласноМУ держав~~'їзній дорозі., згідно з листами 
Соравl в тваРИННИЦТВІ площею 4,0 га на 
Від 30.01.2007р. N!! 17 та від 21.12.2005р. Не 251. 
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2. ВнеСТІі зміНІ! до рішень Броварської міської ради. 
2.1. від .25.01.07 К!! 221-16-05 .. Про ПР'IПllНення п~ава користування 

земельними ДІлянками, надання в оренду ..... ' в п.3.13. відносно приватного 
nіДПРJtСМЦЯ Бугери Андрія Вікторовича слова " ... буд. К!! 1 ... " заміНИТlt 
словамИ 11 • • • буд. К!! 11 ... "; 

2.2. від 25.01.07 К!! 221-16-05 .. Про припинення права користування . .. 
земельниМИ ДІЛянками, надання в оренду оо. , в П.3.1 О. відносно npllBaTHOГO 
підприємця Шарапової Наталії Михайлівни слова СС ••• обслуговування 
кіоску ... » замінити словаМIІ СС ... обслуговування павільйону ... »; 

2.3. від 25.01.07 К!! 221-16-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в 0Pt:HДY ... ", в П. 3.5. відносно відкритого 
акціонерного товариства «Бровари-молоко» після слів « ... обслуговування 
кіоску ••• » читати « ... на розі вул. М.Лагунової та вул. Гагаріна терміном 
на 1 рію); 

2.4. від 23.03.06 Н!! 957-46-04 "Про погодження місць розташування 
земельних ділянок ... ", п. 5.1. відносно дочірнього підприємства ссДобробут» 
відмінити, в зв»язку з невиконанням проектно-вишукувальних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від &СК" ~ 
К!! ,t:fS-~ 

" , , ',., .... /, .. . . 
~::::....::... 

,', 

, .. " 
, L І 
1 _.: 

,: -, :; 11 
, .. ; .. , 

-. ',. 

2007 року 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу 
е::::::=..;: 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник· управління економіки 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

/l 
І / , 

Т.В.Гордієнко 

С.М.Возняк 

, ./'":) 

ест І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБНJIК 



Міському голові Антоненку В.О. 

/' /
. f;pu:. "'':1..(''., :.IJIL J 

я ~ 0'·'1' . ~ "1,A&l1fD L;.,., t .... ,I~~ ~.:!I-- О;} 

. ..М· _ 01-. 0';(" ? і 
вому заСІданНІ БроваРСЬКОI міСЬКОI paдll 

ПІІТВltнЯ про рава користування земельними ділянкаМIf надання в 
оренду земenьн~х янок, надання у постійне користування земеЛЬН;IХ ділянок 
нодання ДОЗВОЛІВ на вигото~лення технічної документації по оформлеННJО прав~ 
!\'ОРJlстування земельними ДІЛянками JОРИДИЧНИМ і фізичним особам: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати 
ЇХ ДО земель міської ради, в зв'язку з добровіЛЬНОJО відмовою: 

1.1. Комунальному підприємству Броварської міської радll 
<сБроваритеплоенергомережв» площею 0,3500 га по вул. Кірова в районі 
розміщення будинку Н!! 96, згідно з листом від 24.01.2007р. Н!! 01-83; 

1.2. Відкритому акціонерному товариству комбінат 
«Броварибудіндустрія» площею 0,7391 га по вул. Металургів,4, відповідно 
до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ комбінат 
<сБроварибудіндустрія» про реорганізаціJО ВАТ комбінат 
«Броварибудіндустрія» та створення ТОВ «Будінвестпроекn) 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' 

і.4.Приватному підприємцю Главінськоі Наталії Іванівні площею 
0,2130 га по вул. Чкалова,3, згідно з заявою від ~8.10.~006p.; . 

1.5. Товариству з обмеженою. віДПОВlдалЬНI~ ~(Бam» площеJО 
0,0157 га по Кірова,57, згідно з листом ВІД 08.11.2006р. NL ~~, 

1.6. Закритому акціонерному товариству .«МеР~IИ -TOP~). площею 
О 0650 К .. ЬКІ'и" 139 згідно з листом ВІД 21. 12._00Sp. NL 2, , га по вул. И1ВС , , ... б . 

1.7. Спільному У країнському комеРЦlИНО-ВИРОI2Н7ИЧО~У Пlдприємст~у 
У О 2604 га по вул Кутузова, , ЗГІДНО З листом ВІД 
кооппромторгу площею , . 

10.ІО.2005р. Н!! 1/172; . 'дальністю (Фаггі» площею 
І.8.Товариству з Обмеж:~о:о з ~~~C:~ від 12.01.2007р. Н!! 2; 

0,03 га по Черняховського,ll-б, Д ІУ підприємству по племінній 
1 9 Ки" обласнОМУ державно. . .. ІВСЬКОМУ. 4 О га згідно З листами від 30.01.2007р. 

справІ в тварИННИЦТВІ площею, , 
Н! 17 та від 2I.l2.2005p. N!! 251; ї металургії площею 0,083 га по вул. 

І.ІО.Казенному З~ВОДУ ПОРОІПКОВ~гідНО з листом від 19.02.2007р. 
ЩолківськіЙ в раЙОНІ ПромвУЗЛа, 
Н! 02-524; . с <сжитло» площею 0,0024 га по 

1.11. Дочірньому. П1ДПРИЄ:Т:від 06.03.2007р.Н!! 53. 
бульв. Незалежності,9, ЗПДНО з ли 



2. Надати в оренду за рахунок ~ • 
2 1 N . земель МІСЬКої рад • • ., риватному ПІДПриємству т 11 земелЬНІ ДIЛЯНКlI' 

• ес еnпоенергоспе б • ra ДЛЯ РОЗМІщення виробничого КОмплек . ц уд» ПлощеlО 0.3500 
Кірова в районі розміщення будинку ХО 9С6У - зеr.!Л1 промисловості. по вул. 

2 2 Т - Tepr.HHOM на 2 рок,,· 
.. овариству з обмежеНОIО" • 

пnощеlО 0,497 J га для розwиренн:lд~~в~anЬ.~іСТІ~ «ПродагросерВіс» 
обслуговування гіпермарке1)' (торгівльн _ р ТОрlІ ПІД будіВНIІЦТВО та 
комерційного використання на пе; роз~ажanьного комплексу) - зеr.ші 
вул. Київсь~ої терміном на 2 ~оки; eTIiНJ вул. Черняховського та 

2.З.В1ДКРИТОМУ акціонерному товариств К оо • 

Ф б У « Иlвська СТРlчкоткацька 
арика» площеlO J ,6000 га за рахунок зем . . ' ель СІльськогосподарського 

призначення -:- РІЛля, для будівництва стрічкоткацької фаБРИКJI- зеr.ші 
проt.~ИCnОВОСТI, по вул. КУ1Узова, в районі запроектованого кл 
термІНОМ на 2 роки; адовища 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
в~робництва, . спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
ВІДкритому аКЦІонерному товариству «Київська стрічкоткацька фабрика» в 
розмірі 57657,00 гривень. 
. Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сшьськогосподарського виробництва; 

2.4.Приватному підприємству «Реабілітаційно-оздоровчий центр «111 А» 
площеlO 0,2200 га, з них 0,0528 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для 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» площеlО 
0,0272 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційноro 
ВИКористання, по вул. Мічуріна,9 терміном на 5 років; 

2.6.Приватному підприємству «Мустанг-авто П» площею 0,3500 ra, з 
них О 1107 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

, • ·м 

комунікацій, для розміщення автосервісного KOM~eKCY - зеМЛІ ko'-!ерЦ1ИНОro 
Використання, по бульв. Незалежності в райоНІ Промвyзnа теРМІНОМ на 5 
років; . 

2.7.Відкритому акціонерному товариству <сБроварисшьбу~) площе~ 
0,5000 га, з них 0,1995 га - землі обмеженого викори~ня - І~енерни~ 
коридор мереж комунікацій, ДJIJl обслуговування гурто~итюв - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ 
забудови по вул. Металургів,9 та ІЗ терміном на 5 РОКІВ; .. 

2 8'п 'дприємцю Бойченку ОлеКСІЮ МиколаиОВlfЧУ площею 
. . риватному ОІ ня інженерний 

О 0215 О ОО 16 га - землі обмеженого викориC1'8l! .. - . 
, га, з НИХ, .... обслуговУВання павшьиону - зеМЛІ 
КОРИДор мереж КОМУНІкацIИ, ДJIJlK оо 'ІИ" 223 терміном на 1 рік' 
ком '.. ня по вул. ИІВСЬК , ' .. 

ерЦ1ИНОГО використан , . iдanЬHiCТJO «Техно-торговии центр 
2.9.Товариству з обмеженою ВІДПОВ О 0258 га - землі обмеженого 

«Оризон» площею 0,ОЗ~4 га, з :: еж' комунікацій, для обслуговування 
ВИкористання - і~енернии кор~О~ом:рційного використання, ПО бульв. 
нежитлового ПРИМІщення - земл~ . 
Незалежності, 17 терміном на 5 рОКІВ, 



2.10. Кооперативу підземних Колективних б. 
nлощеlО 0,3486 га, з них 0,0011 га _ землі об norpe ІВ "Магнолія" 

.. меженого ВIІКОРIІСТВ 
інженериии коридор мереж комунікацій дЛя обс ння -
•. , луговуваlfllЯ підзеМНltХ 

nоrpебlВ - зеМЛІ громадського призначення по 
Iнтернаціонanістів,38 терміном на 5 років; , вул. ВОЇllів 

2.II.Товариству з обмежеНОIО відповідальніCТJО ~(Бv. 
І 0205 ~ .IДIНBecтnpoelm) 

nпощеlО ~ га, з них 0,1 З 15 г~ -. землі обмеженого використання _ 
інженериии KOP~ДOP мереж ~ОМУНlкаЦ1Й, для обслуговування маіінового 
комплексу .. земЛІ ПРОМИСЛ~ВОСТІ, ~o в~л.Металургів,4 терміном на 5 років; 

2.12.Громадянину ОНІщуку ВІталlJО Матвійовичу пnощеJО О 1885 га з 
НІІХ 0,0636 га - землі обмеженого використання - інженерний KO~IIДOP м~реж 
комуні~ацій, для Обслуго.вування майнового комплексу .. землі проt.шсловості, 
в раЙОНІ Промвузла теРМІНОМ на 2 роки; 

2.13.БроварськіЙ районній спілці споживчих товариств площеJО 
0,1028 га, з них 0,0198 га - землі обмеженого використання - інженерний 
КОРИДОР мереж комунікацій, для обслуговування адміністративного БУДlfНКУ -
землі комерційного використання, по вул. Київській, 139 терміном на 5 років; 

2.14.Приватному підприємству «Єдність» площею 0,2030 га, з НИХ 
0,0265 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, 

по вул. Чкалова,3 терміном на 5 років; 
2.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Статою) . площею 

1,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призн~чеННЯ-; .. РI~Я, Дn~ 
будівництва виробничих приміщень .. землі ПРОМИСЛОВОСТІ, на Об ІЗНІИ ДОРОЗІ 
терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилучен.ням . сільськогосподаРСЬКJfX угідь. 
товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ «Статою) В розмірі 

З6 036,00 гривень. .. . сти піCJIJI спnати втрат 
Договір оренди земельнО1 Д1ЛJlНКИ укла 

сільськогосподарського виробництва;. . . ФГ «Іірне») пnощею 
2.16. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ « изначення _ рїЛJUI. з 

0.5000 га, за рахунок земель сілЬСЬКОГОСПО:::~~:е:рний коридор мереж 
них 0,0175 га - землі обмеженого використ . ерційного ВJJКОРИстання, на 
комунікацій, для будівництва кафе - зеМЛІ ком 
Об'їзній дорозі терміном на 2 роки;. т сільськогосподарського 

З к рОЗМІРУ втра • 
атвердити розрахуно сільськогосподарських ynдь. 

Виробництва, спричине~их . ВИЛУЧ~Н~ФГ ссГірне» в розмірі 18 018.00 
товариству з обмежеНО10 ВІДПОВlдалЬНIСТ 

ГРИвень. . укласти піCJIJI спnати втрат 
. НО"І ДІЛJIНКИ ДОГОВІР оренди земель 

Сільськогосподарського виробни~тва;.. живчИХ товариств пnощею 
2.17. Броварській райОННІЙ. СПІЛЦІ e~:I'O використання - інженерни~ 

2,1488 га, з них 0,1489 га - зеМЛІ обмеж aHНJI маіінОВОІ'О компnексу .. зеМЛІ 
к . ... ДJlЯ оБСЛУГОВУВ • 
оридор мереж КОМУНІкацIИ. 22 терміном на 5 рОКІВ; 
ПРомисловості, по вул. КрасовськоІ'О. 
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2.18.Приватному підприємцю Нікітіній Ві ... . 

о 0264 га, з НИХ 0,0049 га - землі обмежеlf ІСТОРІІ ГеНII8Дlївні ПJJОщеlО 
, . . ого ВIІКористаlfНЯ іІІ 
КОРІІДОР мереж КОМУНІкаЦІЙ, для обслуговування не - же~еРНIIЙ 
магазJfНУ «Господар» - землі комерці" ЖllТЛОВОro ПРIІМlщення 

16 ' иного ВllКОРllстання n 
вул. KpaCOB~ЬKOГO, теРМІНОМ на 5 років; , О 

2.19.ВIДКРИТОМУ аКціонерному товариству «Бров . б 
0,0951 га, з них 0,0158 га - землі обмеженого викори:аИнСнlЛяЬ У~lн»жплощеlііО 

. '.. - енеРНlІ1 
KopIIДO~ .. мереж КОМУН1кацlИ, ДJJя обслуговування нежитлової будівлі _ землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул. Грушевського І-б терміНО.1 на 5 '. 

2 20 П' 'р РОКІВ, 
. . риватному П1ДПРIiЄМЦlО Мехед Валентині Данилівні nлощеlО 

0,31 ОО га ДJJЯ обслуговування складських приміщень - землі комерційного 
Вllкористання, по вул. Металургів терміном на 2 роки; 

2.21.Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИНІ) площею 00157 
га, з них 0,0022 га - землі обмеженого використання - інженерниА KO~IIДOP 
мереж комунікацій, для обслуговування автозаправної станції - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова,57 терміном на 5 років; 

2.22. Товариству з обмеженою відповідальніСТІО ссПродагросервіс)) 
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 «Тenмонт
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'~ площею 
О 3400 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення -: рІЛЛЯ, дm! 

, , • оо каналІВ зеМЛІ 
будівництва цеху по виготовленню вентиляЦlИНИХ -
промисловості, ПО вул. Кутузова В районі запроектованого кnвдовища 

терміном на 2 роки; . сільськогосподарського 
Затвердити розрахунок рОЗМІРУ втрат . 

ням сільськогосподарських ynдь, 
виробництва, спричинених B~eH. «Бент Пром)) в розмірі 
товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ 

12252,00 гривень. .. . 111 втрат 
Ділянки укласти ПІСЛЯ спла 

Договір оренди земелЬНОl 

Сільськогосподарського виробництва; Сидоровичу загальною площею 
2.2S.Громадянину Поповичу Вадиму ого використання - інженерний 

0,0182 га, з них 0,0012 га - землі обмеж~ землі спільного КОРllетування з 
коридор мереж комунікацій, та 0,0133 га стини нежllТЛОВОГО приміщення -
ТОВ «Вліон-2000», для обслуговування ~ .. ській 139 терміном на 5 років; 
зеМJ1і комерційного використання, по вул .. пl:Мів~і загальноЮ площею 0,0130 

. Л вій ВалеНТИНІ оо НДО" 2.2б.ГромадяНЦl азарє икористання - інженернии кор r 

ra, 3 них 0,0008 га - землі обмеженоr:o В'льного користування з тов ссЕпіОН: 
Мереж комунікацій, та 0,0133 га - зеМЛІ С~ежитлового ПРИl\fіщенн~ - зеМЛІ 
2000», для обслуговування частикн~ кііі 139 терміном на 5 роюв; 
КОмерційного використання, по вул. ИІВСЬ , 



2.27.Громадвнці Гавенко Тетяні 01 ВОЛОДІІМІІ івні 
О 0338 га, з НИХ 0,0021 га - землі Обмеженого р заranЬНОI~ ПЛощеlО 
I\~PIIДOP мереж комунікацій, та 0,0248 га _ зем~ll~~fllстаНJIЯ - JнженеРНllіі 
ТОВ «ВniOH-2000», для Обслуговування чаСПlНl1 не льного КОРII~вання з 

• • W житлового ПРllМlщеНJIJI 
зеМJlI комерЦ1ИНОГО використання, по вул КlІївськііі 139· • -

2.28.Приватному підприємЦlО Heг~дi Валері;о А TepMI~~M на 5 РОКІВ; 
0,1500 га, з них 0,0100 га - землі обмеженого ВIfКОРl~=:нllяIО~IIЧI.нУжеnпнощеIОіі .... . еРНll1 
коридор мереж КОМУНlкаЦIИ, для БУДI~НJіцтва хімчистки - землі комерціііноro 
ВIIКОРИСтання, по бульв. НезалеЖНОСТІ на території Промвузла терміном на 2 
рОКИ; 

2.29. Приватному піДПРИЄМЦI.О Строй Олександру ВаСИЛЬОВllЧУ площеlО 
0,2588 га, з НИХ 0,03.63 ~~ - земЛІ обмеженого використання - інженерниіі 
коридор мереж КОМУНlкаЦJИ, для обслуговування майнового комплексу - зеr.ші 
комерційного використання, по вул. Кутузова,2-4 терміном на 5 років; 

2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія ММК)) 
площею 5,2000 га за рахунок земель сільськогосподарського ПРІlзначення -
рinлJI, з НИХ 0,0484 га - землі обмеженого використання - інженеРНlIЙ 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування автоцентру 
та офісного центру - землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі 

терміном на 2 роки; 
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництвІ, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія ММ~) в РОЗМІРІ 
187386,00 гривень. . 

Договір оренди земельної ділянки укласти ПІCnЯ сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; .' ... 
2.31. Товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ «ПеРI YкpaIH~) площе~ 

4,4001 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - Р1ЛJlJl, ДJI. 
будівництва та обслуговування офісно-с~адс~кого компле~су - зеr.ШI 
комерційного використання, на Об'їзній ДОРОЗІ TepMIHO~ на 2 роки, 

. У втрат сшьськогосподарського 
Затвердити розрахунок РОЗМІР . 

ченням сільськогосподарських ynдь, 
виробництва, спричинених . випу . і У аїн!)) В розмірі 158 
товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ «Пер кр 
561,00 гривень. ..' клаСТІf піcnя сплати втрат 

Договір оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯнки у 
Сільськогосподарського виробництва; . . ністю «Текко-Киів)) площею 

2.32.Товариству з обме~еною BIД:::I~~:KOГO призначення - рiJIпя, з 
3,5001 га за рахунок земель СІЛЬСЬКОГО Д Р інженерний коридор мереж 

О • б ОГО використання -НИХ ,7675 га - зеМЛІ о межен ання виробничо-складського 
КОмунікацій, дnя будівництв~ та об=~~:розі терміном на 2 роки; 
КОМПЛексу _ землі ПРОМИСЛОВОСТІ, на Об . ат сільськогосподарського 

Затвердити розрахунок рОЗМІРУ Н:ьськоroсподарських угідь, 
В б вunvченням . . 126 
иро ництва, спричине~их . 'UOJ ~істю «Текко-Киів)) в рОЗМІРІ 

товариству з обмеженою ВІДПОВ1ДaJIЬ 
129,00 гривень. .. ілЯнки укласти після сплати втрат 

Договір оренди земелЬНОl Д 
Сільськогосподарського виробництва; 



2.33. Товариству з обме~еНОIО -відповідanЬНіCТJО 
4 0000 га за рахунок земель Сlльськоroсподар «Anютех) ПJlОщеlО 
• 777 . б СЬКоro ПРlІзначеllll1 • НІІХ 0,0 га - земЛІ о меженого ВИКОристання _ . оо - pIJJJJI, 3 

комунікацій, для будівництва та обслуговува~~~енеРНIЩ КОРlfДОР мереж 
. . .. ТОРГОВО-ВllроБНIIЧОro 

комплексу - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО ВИКОРllстаННI на Об'..·.. . • 
2 РОКІ!; , ІЗНIІІ ДОРОЗІ теРМ1JI0М на 

Затвердити розрахунок 

Вllробництва, спричинених 

TOBapliCTBY з обмежеНОIО 
144 143,00 гривень. 

розміру втрат сільськогосподарського 
ви~уче~ням . Сільськогосподарських угідь, 
ВIДПОВIДВnЬНIСТlО «АпJотею) в розмірі 

Договір оренди земельної діЛІНКИ укnасти піCnI сплаТІI втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.34. Приватному підприємству «Компаніl АНТЕКО» площею О 5000 . , 
га за рахунок земель СІЛьськогосподарського призначеННІ - ріЛЛІ, ДJlI 

будівництва та обслуговування спортивно-танцювального комплексу - зеl\ші 
комерційного використаННІ, в 5 мікрорайоні IV житлового району по вул. 
П.Чубинського терміном на 5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмежеНОIО відповідальніСТIО «Компанія АНТЕКО» в розмірі 18 
018,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки умасти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.35. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мітро» площе~ 
0,8501 га ДЛЯ будівництва підприємства по поwив~ взуття - зе1ltШI 
промисловості, по вул. Димитрова в районі розміщенНJI залІЗНИЧНОГО вокзалу 

терміном на 2 роки; . . . . 
2.36. Товариству з обмежеНОlО ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «С.П.Брок-сеРВIС» 

площею 0,3924 га за рахунок земель сільськогосподарського пр~наченНJI : 
рілля з них О 0561 га - землі обмеженого використаННJI - Інженернии 
KOP~Op мереж ~омунікацій для будівництва та обcлyroвуванщНJI в~роБН~ЧО-

, . сті на розі вул. ОЛК1ВСЬКОІ та 
CКJIaдCЬKOГO комплексу - зеМЛІ промис:лово , 
бульв. Незалежності терміном на 5 poК1~; сільськогосподарського 

Затвердити розрахунок РОЗМІРУ вt:ськогосподарських угідь, 
вирОбництва, спричинених вилученн~м С «С П Брок-сервіс» в розмірі 
товариству з обмеженою віДПОВІДалЬНІСТЮ .. 

14 140,00 гривень. .. . НКИ уклаСТ'1 піCJIJI сплати втрат 
Договір оренди земеЛЬНОІ ДlЛЯ 

Сільськогосподарського виро~ництва; <<Шор» площею 0,3645 га ДJIJI 
2.37. Приватному ПІДПРИЄМСТВУ. промисловості, по вул.Кутузова в 

Розширення територіі мінімлина - зеМЛІ 
районі буд.6 терміном на 2 роки; ИСТ ву <<Броварська автобаза Н!2» 

. . нернОМУ товар НJI -2.38. ВІДкритому акцlО млі обмеженого використав 
~ощею 1,4833 га, з них 0,034~ га ій - ; розширення території автобази
ІНЖенерний коридор мереж KOM~Hl~ і терміНОМ на 5 років; 
зеМлі транспорту, по вул. ЩОПКІВСЬК , 
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2.39. Приватному Підприємству «Сп 

роtJWllрення теРltторії під будівництво го..,аертак» . ПЛощеlО 0,2804 га дпя 
... І' ЛЬНО-ОфIСНОГО ком 

і\омеРЦ1ИНОГО використання, на розі вул Київ ... плексу - зе"fлі 
2 рОКІ.; . СЬЮJІ та Чорновола терміIІО'" на 

2.40. Товариству з обмеженоJO BiдnoBiдanЬHicТJo к • 
0,0260 га ДЛЯ розширення території дпя будіВНlІцтва афе «ВІКТОр» nпощеlО 
tJсмлі комерційного використання, по вул. Гагаріна :e~~:~HHOГO комплексу
терміном на 5 років; р І парку «ПеремоГ8) 

2.41.Товариству з обмежеНОIО відповідалЬН·IСТІО В 
б . ес альтер» nлощеlО 

0,4000 га ДЛЯ УДIВНliцтва та обслуговування скnаду-магазину б • • . . ... УДlвenЬНlfХ 
матеРІалІВ - зеМЛІ комерЦlИНОГО використання, по вул.Металургів терміном на 
2 роки; 

2.42. Приватном~ підприємству есБроварибудінвесТ) площею 0,7700 ra, з 
НИХ О,! 1 O~.:a - земЛІ. обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
КОМУНlкаЦlИ, ДЛЯ БУДІвництва багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, по вул. Красовського в районі будинку Н!! 2-в терміном на 
5 років; 

2.43. Приватному підприємству ссБроварибудінвеcn) площею 0,7928 га 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в roму Чllслі 
0,2452 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, ДЛЯ будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, на території 11 черги кварталу Олімпійський терміНО"1 на 
5 років; 

2.44. Приватному підприємству ссБроварибудінвесТ) !'1Іощею 0,9365 га з~ 
рахунок земель сільськогосподарського призначення - рІЛЛЯ, В тому ЧИСЛІ 
0,1951 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор Mep~ 
комунікацій, ДЛЯ будівництва багатоквартирного жи~ло~~го б~ДИНКУ. - зеМЛІ 
ЖИТлової забудови, на території 11 черги кварталу ОЛІМПІИСЬКИИ теРМІНОМ на 
S років· 

2.45. Приватному підприємству «Броварибудінвеcn) ~ощею 0,5867 ~ 
за рахунок земель сільськогосподарського призн~чення - p~, в тому ЧИСЛІ 
0,0104 га _ землі обмеженого використання - Інженернии коридор Mep~ 
Комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового бу~инку - зеМЛІ 

, ... 3· &ЙОНУ IV житлового раllОНУ по вул. 
ЖИТлової забудови, на теРИТОРll МIIСрОР 
В.Чорновола терміном на 5 років; .·стю «Ірин&) 1Ш0щею О 0331 

2 46 Т б женою віДПОВ1Д8JIЬНІ ' • • овариству з о ме .. станціі _ землі комерційного 
га ДJIJI обслуговування автозаправно~ міном на 5 років· 
використання, по вул. ЧерняховсьКОГ~, 11- • тер Автоцеmp "п~авто" JШощею 

2.47.Товариству з обме~~ноЮ ~~::І:уговування автомобілів-зе"ші 
0,30 га ДЛЯ будівництва станЦll техН1ЧН ів терміном на 2 роки; 
Комерційного використання, ~o ВУЛ·Ф~~~НСЬКОі Греко-Катол}щькоі церкви 

2.48. ТрьохсвятителЬСЬКIИ пара КР. о 0290 га - землі обмеженого 
загальною площею 0,08 га, в тому м:и: K~МYHiKaцiA, для будіви~а 
ВИкористання інженерний коридор р начення по бульв. НезалежноСТІ в 
цеРкви-каплиці - землі ГPOMaдcь~oгO при; роки. ' 
раАоні пішохідного бульвару терМІНОМ на , 



2.49.Товариству з обмежеНОIО -діяльніCТJО "Н 
ra за рахунок земель сіЛЬСЬКОГОспода ост Ойл" ПЛощеlО 4 9683 
будівництва цілісного майнового Ko~~ЬKOГO ПРlІзначе!IIIЯ - ріnпя: дnя 
ВllКОРIfСтанНJI, по Об'їзній дорозі терміно", нлеК5СУ :- земЛІ комерціі1ного 

3 " а роКІВ. 
атвердити розрахунок розміру в ат . 

Вlfробництва, спричинених вилученням c~ СІльськогосподарського 
б . IльськогосподаРСЬКlIХ • 

товаРItСТВУ з О межеНОIО ДІяльністю "Ност Ойл" в . . 179 УГІДЬ, 
. РОЗМІРІ 036,00 rp.JBeJlL. 

ДОГОВІР оренди земельної ділянки 
укласти після сплаТJI BтnaT 

сільськогосподарського вироБНlІцтва;·" 

2.50.Дочірньому Підприємству відкритого акціонерного 
товариства 

"КИївxnі~" Хлібокомбінат Н!! 1 О" площеlО 1,7488 га дnя 
обсл~говування lСН~IОЧИХ споруд - землі промисловості, по вул. Металургів,2 
теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

2.51. Товариству з обмежеНОIО відповідальнісТlО «К'ІЇВ-Петрол» 
площею 1,7439 га для обслуговування комплексу - землі комерційного 
використання, по вул. Кутузова,І27-а терміном на 5 років. 

2.52. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней» площеJО 
0,1500 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - сіножаті 
дnя будівництва газозаправної станції автомобілів та магазину з продажу 
запасних частин і супутніх товарів - землі комерційного використання, по 
вул. Чкалова,30 терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угіДЬ, 
товариству з обмеженою відповідальніСТIО ссЕней» в розмі~і 4 692,00 rpивень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; . 
2.53.Приватному підприємству (СДОМІнант» площею 0.3446 га з~ 

рахунок земель сільськогосподарського призначення - рinnя. в тому ЧИСЛІ 
0,0129 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор Mep~ 
комунікацій, дnя будівництва станції TeXHi~HOГO. Обслуговуван~я - зеr.ШІ 
комерційного використання, по Об'їзній ДОРОЗІ TepMIHO~ на 2 роки, 

озміру втрат сшьськоroсподарського 
в б Затвердити розрахунок и1ученням сільськоroсподарських угідь. 
иро ництва, спричинених . в . . 12 418 ОО гривень. 
приватному підприємству (<ДOMIH~» .в РОЗМІРІ класти' після сплати втрат 

Договір оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ у 
Сільськогосподарського виробництва; б Сергію Вячеславовичу площеlО 

2.54.Приватному підприємцю !у БDН::ноro використання - інженерний 
0.0052 га, з них 0,0011 га - земЛІ о ме вання майстерні з ремонту взyтrJl, 
коридор мереж комунікаціЙ, Дn!I ОБСЛ~~~У комерційноro використання, по 
oдRгy та виготовленню КЛІ0ЧІВ -. з 
Вуn. Оnімпійській,4 терміном на 1 РІК: відвльніСТІО ссМакроприм» площею 

2.55 Товариству з обмеженоЮ ~IДП~коroсподарського призначення -
0,3500 га за рахунок земель СІЛЬС . О 0080 га - землі обмеженого 
б • тому чиСЛІ , 
агаТОРІчні насвдженНJI, в 



ВIIКОРIIСТ8ННJI - інженерний КОРИдор мереж ком н" • 
баraтокваРТJiРНОГО житлового БУДІІНКУ _ зе . У. ІкаЦlіі, .. дnя БУДІВКlщтва 

•.. 4' .. IV МЛІ іКllТЛОВОI забvдов 
терlІТОРJI МІКРОРаиону житлового району по С '" If. на 

• вул. IІмоненка TepMillOM ІІа 
2РОКIІ. 

2.56. Приватному піДПРИЄМЦIО Хом'яку Во 
площеlО 0.0024 га, з них 0,00065 га _ землі ОбмеЛжОДИ~flfРУ ВаСI.ЛЬОВJIЧУ 

.. еного ВIІКОРИстання _ 
інженернии коридор мереж комунікацііі для об • б' ,cnуroвування 
стомаТОЛОГІЧНОГО ка Ікету та влаштування olme"foro вх . '" .• " ,. оду - земЛІ 
К~l\lеРЦІИНОГО використання, по бульв. Незалежності,9 кв.2 терміном на І 
рІК; 

2.57. Товариству з обмежеНОIО відповідальніС11О «Завод Євро-прокпn> 
nnощеlО 2.0 га за рахунок земель сільськогосподарського ПРllзначення _ 
ріпля, в тому числі 0,1884 га оо землі обмеженого використання - інженеРНIІЙ 
коридор мереж комунікацій, для будівництва підприємства по ВJrроБНJЩТВУ 
будівельних кровельних та стінових матеріалів оо землі промисловості, по 
вуп. Східній в районі Об'їзної дороги терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
8Jfробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю «Завод (Bpo"npoKan) в розмірі 
72 072,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сшьськогосподарського виробництв~ 

2.58.Товариству з обмеженою відповідальністю «~poвapCЬKe 
управління механізації» загальною площею 0,3747 ra, в тому ЧИСЛІ ~,02~~ 
ra - землі обмеженого використанНJI інженерний к?ридор мереж К~МУНlКацш 
ДпJI обслуговування нежитлової будівлі - зеМЛІ промисловоСТІ, по вул. 

mсовій,6-б терміном на 5 років. 

3. Продовжити терміни користування земельними діляНК8МlI, що 
перебувають в оренді: . О Миколайовичу 

3.1. Приватному підпрИЄМЦIО ~1Лику лекса:~~овоr в районі 
ПЛощеІО О,ООЗО га ДJIJI обслуговуван~ КІОСКУ по вул. . 
розміщення буд. N!!5 терміном на 1 рlК; ... н ". Михаішівні ІШощею 

З . ємцю ШарапОВ1И аталl1 
.2. Приватному П1Дпри . вул Шевченка, 1 терміном на 1 

0,00135 га для обслуговування КІОСКУ по . 
рік; . повідальніСТЮ (еРось)) ІШощею 

3.3. Товариству з обме?К~ноЮ B~HOBOro комплексу (магазин) по 
0,0636 га ДJIJI обслуговування ЦІЛІСНОГО м 
Вул. Кірова,2 терміном на 1 рік; . .дальніСТЮ ((Броварська художня 

3.4. Товариству 3 обмеженою ВIДП~В~говуванНJI цілісного майнового 
майстерНЯ» пnощеІО 0,013.1 га Д11JI i:O~ на 3 роки; 
kОМnлексу по вул. РемонтНИКІВ,3 терм . Андрію ВіктороВИЧУ 1Ш0щею 

3.5. Приватному підприємцЮ БугеРl короленка в районі розміщенlUI 
0,0026 га ДJUI обслуговування кіоску по вул. 
буд. Н!!64 терміном на 1 рік; 



З.6. Приватному піДПРIfЄAfЦ 101 
О 0022 '0 ваНIІЦЬКОМУ М • 

пnоще.о, га дnя Обслуговуванн . .IКОЛl ГРlfroРОВIІ'1У 
розміщення буд. Н!! 168 терміном на J P~K~IOCKY ПО вул. КlІївськіП в раАоні 

3.7. Приватному підприсмц, І' 
пnо~е.о 0,0020 га дnя Обслуговува.:я ~~~IJЦЬКОМУ М'lколі ГРІІГОРОВІІЧУ 
РОЗМІщення буд. Н!! 64 терміном на І рік. ку по вул. Короленка в раПоні 

3.8. Приватному піДПРIiЄМЦlО Нал~івай . 
0,0025 га для обслуговування кіоску по в л ~ :алеРJJО ~МОСОВ.IfЧУ площе.о 
1 рік; у. . аТУНОВОІ,2 термІНОМ ІІа 

3.9. Приватному підприємцю Щ б С . 
площеlО О 0021 га ДЛЯ обслугову ~p аку таНІславу ВОЛОДИМIfРОВIІЧУ , вання КІоску в скпад· . П . 
ПО вул. КиївськіЙ.94 терміном на І рік; І павІЛЬ ону ОЧІКУвання 

3.10. Приватному підприсмЦlО Шакун Ка"'еРИНI· Аи... . . 
О 0005 б І "ІОНІВНІ площеlО , га ДЛЯ о слуговування лотка по вул Короленка в ... . 
буд. N!! 54 терміном на J рік; . раиоНl розr.llщення 

З .11.Приватному підприємцю Сидорченку Олександру МиколаПОВllЧУ 
пnо~ею 0,0005 га ДЛЯ обслуговування лотка по вул. Гагаріна В районі 
РОЗМІщення буд. Н!! 16 терміном на І рік; 

З .12. Приватному підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 
пnо~ею 0,0005 га ДЛЯ обсл~говування лотка по бульв. Незалежності В раПоні 
РОЗМІщення буд. N!! 11 теРМІНОМ на І рік; 

З.l з. Приватному підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 
О,ООЗ5 га для обслуговування кіоску В складі павільйону очікування по вул. 
Гагаріна, 14 терміном на 1 рік; 

З.14. Приватному підприємцю Касічу Ігору Анатолійовичу площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску В складі павільйону очікування по вул. 
Олімпійській в районі розміщення буд. N!! 9 терміном на 1 рік; 

З.15. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу 
ПJIощею 0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 
ПО бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N!! 21 терміном на 1 рік; 

З.16. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру МІІКОЛВЙОВИЧУ 
ПЛощею О ООЗ5 га для обслуговування кіоску по вул. Черняховського в , . 
раноні розміщення буд. N!! 15 терміном H~ 1 pl~;. . 

з .17. Товариству з обмежеНОIО ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <сКамелlЯ!) пло~е~ 
0,00225 га для обслуговування кіоску по бульв. НезалежноСТІ В ранОВІ 
розміщевня буд. N!! 11 терміном Ва 1 рік; . 

З 18 П му Підприємцю KaнaвЦlO АнаТОЛІЮ Савовичу площею . . риватно К" • 
0,0105 га для обслуговування павіл~йону по вул. ороленка В ранОНІ 

Розміщення буд Ха 68 терміном на 1 рІК; .. 
. - бмеженою відповідалЬНІСТЮ <сБIНОМ-С)) площею 

З.19. Товариству з о б.·· газонаповнюючої станції по 
0,1 БSБ га ДЛЯ обслуговування автоМО ІЛЬНОІ . ? • 
б . оо оні промвузла теРМІНОМ на - роки. 
ульв. НезалеЖНОСТІ,47 В ран . І·дальністю «Спав""""'" площею 

З обмеженоЮ ВІДПОВ '.І •••••• 
. 20. Товариству з .. агазину по вул. КИївськіЙ.95 терміном 

0.0207 га для обслуговування БУДІВЛІ М 
на2 РОКИ; 

. стуаання земельні ділянки: 
4. Передати В пОСТІйне корИ 



4.1. Броварському ВИщому училищу фіЗJfЧ .. 
13045 га, з них 0,4240 га - землі обмеженого НОI КУЛЬТУ~ІІ ПЛощеlО 

І • • .. ВШ(ОРllстаНJtя - IНжене .. 
11)РІІДОР мереж КОМУНlкаЦlИ, для Обслуговування бу . РН.ІІІ 

ДІвеnь та споруд - землі rpoмодського призначення, по вул. Шевченка 21' 

4.2. Комунальному підприємству Бров~р~ької міської радll «Служба 
_fОВНИJ(8)) площеl0 0,0307 га, з них О ОО 15 га зем' б 

'.. ' - ЛІ О меже.fОro 
ІІІ користання - Інж~нернии KOPIiДO~ мереж комунікацій, для обслуговування 
неЖIiТЛОВОГО ПРИМІщення - зеМЛІ громадського призначення по вуn. 
Мічуріна,1/2. ' 

5. Змінити цільове призначення земельних ділянок: 
5.1. Громадянину Гахраманову Камран Шакі Огли площею 0,0187 ra в 

тому числі 0,0034 га - землі обмеженого використання - інженеРНІIЙ KOPIIД~P 
мереж комунікацій, із земель житлової забудови на землі комерційного 
811КОРИстання для будівництва та обслуговування магазину та офісу по вул. 
КІsївській,234 ; 

5.2.Приватному піДПРИЄМЦIО Гринюку Ігору Вадимовичу площею 
1,0757 га, в тому числі 0,0857 га - землі обмеженого В.fКОрИстання -
інженерний коридор мереж комунікацій, із земель транспорту на землі 
промисловості ДЛЯ будівництва та обслуговування виробничого комплексу 
металопластикових та алюмінієвих конструкцій по вул. Металургів,2; 

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

6.1. Відкритому акціонерному товариству «Раііффаіізен Банк Аваль» 
. б овування частини нежилого ОРІЄНТОвною площею 0,2854 га для о слуг 

приміщення по вул. Гагаріна,22; О андр У Оnексійовичу 
6 . цю Іщенку :пекс .2. Приватному ПІДПРИЄМ ня частини нежилого 

орієнтовною площею 0,0920 га для обслуговуван 

приміщення по вул. KpaC~BCЬKoгo,26; иств «Дарницьке ремонтно-
6.3. Закритому аКЦІонерному товар j 9 га для обслуговування 

будівельне управління» оріЄНТОВНОIО площею , 
Компnексу по вул. Будьо~ого, 14; «БЕСТ» орієнтовною площею 0,0045 га 

6.4. Приватному ПІДПРИЄМСТВУ.. iвnї ПО вул. Красовського,19; 
для Обслуговування магазина ОПТОВОІ тop~ HTOBHOIO площею 0,0614 га ДJIЯ 

6.S.faвeHКY Олегу ДмитроВИЧУ ~РІ:ННЯ по вул. Красовського,26; 
обслуговування частини нежиЛОГО прИМІЩ . ПОВ·JДальністю «Формул&» 

б еженою ВІД 
• б.6.Товариству з о м бел говування іСНУIОЧИХ СПОРУД по вул. 

ОРІЄНтовною площеlО 0,291 га для о У 
Лостиwева,5-а; ..' і о ієнтовНОЮ площею 0,15 га для 

6.7.Хамчук СвітлаНІ BIКТO~IB:H: по вул. кутузова,57; .. 
ОБCnYГовування складського прИМIЩ . повідальніCТJО «КИІвспецрезерв)) 

6.8. Товариству з 06межеНО~б:ГОВування майнового комплексу 
орієнтовною площею 1,4248 га для 
По вул. Будьонного, 14-6; 



б.9. Приватному підп 12 • рlІЄМЦ10 Ну· ОРJЄИТОВНОІ0 ппощеlО О 045б га РІЄВУ РафаЄnIО ДП. ·б , дпя обслу Ісап овичу 
мргазину по вуп. Шевченка,б; ГОвуввння вбудоввноro ПРlfміщеНllЯ 

6.10.Приватному підпр • ИЄМЦІО luш . ОРІЄИТО8НОІО площеlО 0,1425 га дпя об МОВІІЧУ АНДРІІО ОлексіRОВJfЧУ 
Чкалова,З; слуговуввння нежитлової будівлі по вул. 

б.l1. Мельник ІРИНІ' Бор . . ИСІВНІ оріє обслуговування нежитлової буді . НYOBHOIO nлощеlО 0,1 S га для 
. .. ВЛІ по вул Шевчен П' caHltapho-ешдеМlологічної станції; . ка в ра онІ розміщення 

• б.12. Приватному підприємщо Бел' " ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,043 га для обеп Іченко СВІтлаНІ ВОЛОДJlмиріВflі 
по вул. Гагаріна,19; уговування нежитлового приміщення 

б.l 3. Приватному піДПРИЄМЦIО т орієнтовною площею О 0027 га дл б уровщо Володимиру МllхаЙЛОВllЧУ 
вул.ОлімпіЙській,4.' я ослуговування магазину- павільйону по 

. 6.14. КИївськом~ Об~асному державному підприємству по племінні й 
спраВІ В тваРИННИЦТВІ OPIEHTOBHOIO площею 20 О га дnя б ... ' о слуговування 

терИТОрl1 господарського двору по вул. Кутузова,77. 

. 7. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земелЬНl1Х 
Д~HOK: .Закритому акціонерному товариству «Агробудмеханізацїя» 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,444 га для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку на території 11 черги кварталу Олімпійський; 

7 .2. Приватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні оріЄИТОВНОIО 
площею 0,07 га ДЛЯ будівництва торгівельного комплексу по вул. Димитрова 
в районі розміщення залізничної станції м. Бровари; 

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 <dlpoaarpocepBic») 
орієнтовною площею 0,1342 га для розширення ~орroво-розважального 
Комплексу на перетині вул. Київської та вул. Мeтanурпв; 

7.5. Товариству з обмеженою ~ідповідальніСТЮ «Тороговий дім 
«Українські порошкові матеріали)~ .. ОРІЄН~ВНОЮ площею 0,16 га ~я 
розміщення 2-0і черги електростанЦll <<ЕнеРГІЯ-І) по бульв. НезалежноСТІ в 
районі автостоянки біля адмінкорпусу Казенного заводу порошкової 
Металургії' 7.6.Приватному підприємцю Сілукову. ~італіЮ Олександровичу 
орієнтовною площею 0,06 га для розміщення БУДІМІ ШИНОМОН~ ПО вул. 
Металургів в районі розміщення авто гаР~пОГО ~оо~ецративу <<ЛєIСОВИЙ)); 

7 7 Р "й'й громаді НезалеЖНОІ ОМІСНОІ еркви вангельських 
•. еЛІГl НІ О 20 га ДJIJI • Християн <<нове життя)) оріЄНТОВНОЮ пnо~ю. І. Р?ЗМlщення 

Моли по в"л Єсеніна в ранОНІ РОЗМІщення ВІЙСЬКОВОГО 
· ТОВНОГО дому ~' . 

МІстечка' , 
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7080 Товариству 3 обмежеlJОIО відповідanЬНІОСТІО а о 

о HOIO пnощ І О « iJlfIТOPIC» орlЄIJТОВ elOoo .' га дпя розміщення ВJlроБНJlчоі БОЗ11 по 
вуn. Красовського D раиоНl р~зміщеlfНЯ БУДJШКУ Н!! 18; 

7.9. Приватному nlAnpJ1EMЦlO Зінченку ГриroріlО Андрійовичу 
оріЄН~ОВНОIО пnощеlО 0,26 га дпя розміщення цеху по ВllроБНIІЦТВУ СТОЛЯРНІІХ 
DlfроБJD по вуn. КУТУЗОDа,~ в районі розміщення радіостанції; 

7.1 О.П~иватному ПІдприємству ссОздоб-Сервіс» оріЄНТОВНОIО пnощеlО 
1,0 га дnя БУДІвництва авто сервісного піДПРlІємства по вул. Щолківській в 
раПоні розміщення ВАТ «Броварська автобаза Н!!2»; 

7.11. Товариству з обмежеНОIО відпооідальнісТlО «Епітбуд» 
орієнтовною площею 0,27 га для розміщення багатоквартирного житлового 
комплексу на території 11 черги кварталу Олімпійський; 

7 .12. Приватному підприємству «Аква-Вом» opiEHTOBHOIO площею 0,04 
га дnя будівництва мийки автомашин за сучасною технологіЄIО по 
вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки rm Вакуленка І.П.; 

7.1 З. Приватному підприємцю Хімічу ВалеріlО Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,02 га для будівництва магазину по продажу 
будівельних матеріалів на розі вулиць Черняховського та Воїнів 
Інтернаціоналістів; 

7.14. Чуканову Олегу Валерійовичу орієнтовною площею 0,6 га для 
розташування тенісних кортів по вул. Чкалова в районі сп~рткомплексу; 

7.15.Приватному підприємцю Григоренку СеРГІЮ МиколаЯовичу 
орієнтовною площею 0,20 га ДЛЯ розміщення виробничого цеху .. п~ 
виготовленню вентиляційних систем по вул. Кутузова в раИОНI 

запроектованого кладовища; .оо ._ 

7.16. Гладишевському Аскольду П~тр.ови~, Гладишевсьюи Л~lІ 
Аскольдівні Гладишевській Тетяні АСКОЛЬДІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ площею. 0,00_4 

, 'оо • вид" анчику магазину-кафе «СВІтлан&) га для розширення терИТОрll ЛІТНЬОГО м 

ПО вул. Декабристів,45; . О 1 
7 17 Приватному підприємству «Феско» ОРІЄНТОВНОЮ площею , га 
. . . овчого центру з готелем квартирного типу по 

для БУДІвн~цтва оз~ор. Київської обласної школи вищої спортивної 
вул. ГагаРІна в panOHI 

маЯстерності з легкої атле:ики~ємств ссБоус» орієнтовною площею 0,50 га 
7.18. Приватному П1Дпр бн~ тву взyтrя по вул. Красовського в 

для розміщення фабрики по виро Ц 

раЯоні розміщення будинку N!! 18~~~ відповідальністю ссСоббон» орієнтовною 
7.19. Товариству з об~ежен магазину з продажу продовольчих та 

ПЛощею 0,12 га для БУДІВНИЦТВ~ . 1ни ПО вул Гагаріна,8-а в раЯоні 
ПРОМислових товарів для ветераНІВ ВІ. . 

дитячого садка; б еженою відповідальністю сdOр~ний 
7.20.Товариству з .0 м ною площею 2,0 га для БУДІвництва 

департамент Мінімакс» ОРІЄНТОВ . 
'оо промвузла 11 

Виробничої бази на терИТОРJl бмежеНОI~ відповідальністю "НТЦ ~ax~cт 
7.21. ТовариствУ з о будівництва підприємства ТОРПВЛІ та 

орієнтовною пnощеІО 0,2 га для .оо 11 черги кварталу Олімпійський; 
побутового обслуговуваиНJI на терИТОРll 
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7.22.Товариству з обмежеНОIО відп· • 

• OBIДanьНlCТlO "НТЦ Захист" 
OPIEHTOBHOIO площеlО 0,2 га дnя будіВНlІцтва ell. .оо 
черги кварталу Олімпійський; ц тру ДОЗВІЛля ІІа TeplITopl1 11 

7.23. TOBaplICТOY з обмежеНОIО в' '. • • IДПОВlдanЬНICТJО «СеРВIСНII" центр» 
OPIEHТOBHOIO площеlО 0,20 га МЯ будівmщтва центру сервісного 
ОБCJIуroвування та продажу побутов '1' ф' .. . оо • 

В.Чорноваола; 
о, О ІСНОІ та ІНШОІ теХНlКIІ ПО вул. 

7.24.Товариству з обмежеНОIО відповіДВJJьніCТJО ссНАФКОМ» 
орієнтовною площеlО 1,26 га для будівництва блокованої житлової заБУДОВIІ 
на території ІУ житлового району; 

7.25.ТоваРI1СТВУ з обмеженою відповіДВJJьніCТJО ссНАФКОМ» 
орієнтовною площею 1,7 га ДЛЯ будівництва торгівельного центру по вул. 
Кутузова; 

7.26. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" opiEHTOBHOIO площею 0,3500 га під 
будівництво офісно-комерційного центру з надземно-підземними гаражами 
по вул.Воїнів-lнтернаціОНВJJістів в районі розміщення автогаражного 
кооперативу N!! 1; 

7.27. Товариству з обмеженою відповідальністю «Т.Б.М.-Україна 
орієнтовною площею 3,0 га ДЛЯ розміщення виробничо-складського 
терміналу в районі запроектованого кладовища; 

7 .28.Приватному підприємству «екс Штакузіт Україна ГМБХ Ilлюс» 
орієнтовною площею 0,45 га для будівництва складського та офісного 
приміщення по вул. Кутузова в районі запроектованого кл~овища; . . 

7.29. Приватному підприємцю Галу~ко ~а~ин~ ВВJJеНТИНIВНI та 
приватному підприємцю Дубровській ОксаНІ ІваНІВНІ OPIEHTOBHOIO. пл.ощею 
0,0012 га ДЛЯ розміщення топочної для частини БУДІВЛІ по 
вул. Грушевського,9/1 ; 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
8 1 . 16 03 06 N!! 950-45-04 ,,про припинен~ права користування 
.. вІД . . аду" n 5 1 ВІДНОСНО товариства з . надання в оре ..., ... 

земельними ДІЛянками, Б кии" домобудівний комбінат 
б .' істю « роварсь 

о меженою ВІДПОВ1Дальн ... 1·001' «Товариству з обмеженою 
М . - наСТУПНІИ редакц . . 

« еРКУРІИ» викласти в .. будівн}1Й комбінат (<МеРКУРІЮ) 
відповідальністю (<Броварськии ДОМ~удівництва житлового будинку з 
орієнтовною площ~ю 1,4773 гач:садку по вул. Грушевського,21-8); 
ПРИбудован~м ПРИМІщенням Д~~~-04 Про припинення права користування 

8.2. вІД 16.03.06 N!! 950 'аду'" в п.5.1З.відносно товариства з 
• аданняворе ... , . - б' 

земельними ДІЛянками, н . Б ваРСЬК}IЙ домоБУДIВНИИ ком Інат 
обмеженою відповідалЬНІСТЮ б~( ро IIМеркурій» читати « ... орієнтовною 
М . . . І ком Інат " « еРКУРІЙ» ПІСЛЯ СЛІВ (, ... 
ПЛощею 0,42 га ... », далі по теК;і;04 Про припинення права користування 

8.3. від 27.10.05 N!! 805- в ~ e~~ ... tt, в п.8.1. відносно товариства з 
земельними ділянками, надання р 
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о межеНОJО ВIДПОВlдальніCТJО т .. т « І eXHO-ТОРГОВI 11: ПІСЛЯ СЛІВ сс... ес eXHO-ТОРГОВltй Ц О 1.1 цеJlТР «ОРJl30Н» 
ПJlощеJО 0,0394 га •.. », далі ПО TeKC:;~ТP ес РJlЗОЮ) ЧJlтаТJI « ••• оріСJlТОВНОIО 

8.4. від 25.01.07 Н2 221-16-05 'п о 
земельними ділянками, надання в О " Р ,~РJIПJfнення ?рава КОРИС1Ування 
підприємWI Бугери Андрія в· ренду ... , в п.3.13. ВІДНОСНО ПРlІватного 

IІcrоровича слова" б "І: І" . CJlовами " •.. буд. Н!! 11 ... "; •.• УД • .112 ••• за&IIНIIТII 

8.5. від 04.08.05 Н!! 764-36-04 n о 
земельними ділянками, надання в opeH~'y ~, ПРIIПЗИ1нен~я пра~а КОРJtстування 
.. ... , в п. . . ПІсля СЛІВ сс 
ПІдземним парКJНГОМ ... » читаТJt сс на земельні" . .. • .. 
ПJlощеlО 1,50 га ... », далі ПО тексту. ... и ДІЛЯНЦІ OPIEHTOBt.OIO 

. Пункт 3.!. доповнити абзацом в наступній редакції: сс Проектування та 
б~ДIВН~'ЩТ~О об скту проводити у дві черги: перша черга - на земельній 
ДIJlЯНЦІ OPIEHTOBHOJO площеJO О 55 га друга черга на з .11:. • . ,,- емеЛЬНJl't ДІЛЯНЦІ 

OPIEHTOBHOIO ~лощеJO 0,95 га, при умові першочергового будівництва 
навчальних маистерень Навчально-виробничого центру творчості молоді за 
адресоJO вул. М.Лагунової, 17-а». 

8.6. в.ід 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припинення права користуванНJI 
з~мельними ДІЛянками, надання в оренду ... ", в п.3.10. відносно приватного 
п~ДприємЦJI ~арапової Наталії Михайлівни слова сс ••• обслуговування 
КІОСКУ ... » замІНИТИ словами ес ... обслуговування павільйону ... »; 

8.7. від 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припинеННJI права KOpJlcТYBaHНJI 
земельними діЛJlНКами, надаННJI в оренду ... ", в п.2.12 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «ГлакО» піСЛJl слів сс ••• площею» читати « 
4,5205 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - ріЛЛJl , В 
тому числі 0,0250 га -землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор 
мереж комунікацій, ДnJl розміщеННJI багатоквартирної житловоі забудови -
землі житлової забудови, по вул. Київській на територіі 3 мікрорайону IV 
житлового району терміном на 15 років»; 

8.8. від 25.01.07 Н!! 221-16-05 "Про припиненНJI права користуванНJI 
земельними діЛJlНКами, надання в оренду ... ''.. в п.2.13 відносно товариства 3 
обмеженою відповідальністю есДІББ» піСЛJl СЛІВ сс ••• площею» читати . « 
4,5206 ra, за рахунок земель сіль~ькогоспод~рського призначен~ - РlЛЛJl ~ 
ДnJI розміщенНJI багатокварТИРНОI Ж!!.ТЛОВ.ОІ заб!дови - зеМЛІ ЖИТ~ОВОІ 
забудови, по вул. Київській на теРИТОРl1 3 Мlкрораиону ІУ житлового ранону 
терміном на 15 років»; 

8 9 . 27 1005 Н!! 805-38-04 "Про ПРИПllненНJI права користуванНJI 
.. ВІД . . " 86· земел • и надання в оренду... , в п. • . ВІДНОСНО ГРОМ8ДJIнина 

ьними ДІЛJIНКам , .. . М ... 
Он• В·· М ·r.:овича п.·cnя СЛІВ « ••• ВІталІЮ аТВІИОВИЧу» читати 

Іщука ІталlJl аТВІ» . 
« ... орієнтовною пnощеlО 0,1885 га .•. », далІ по тексту; 

8 1 О • 25 01 07 Н!! 221-16-05 .,Про припиненНJI ~paBa Kop~CТYBaHНJI 
. . B~Д •. ння В оренду ... ", в п. 3.5. ВІДНОСНО ВІДКРИТОГО 

земельними ДІЛJlНКами, нада .. б . Б овари-моЛОКО» ПlСЛJI СЛІВ « ••• 0 cnyгoBYВaнНJI 
a~Ц10HepHOГO товариства « ~ М ЛагунОВОЇ та вул. Гагаріна терміном на 
КІОСКУ •.. » читати « ••• на РОЗІ вул. . 
1 рік»; 
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І . 8.11. від 23.03.06 Не 957_46_0416 n О 
розташування земельних ділянок " п 5' ІР. погоджеllllЯ місць 
ссДобробyn) відмінити в ЗВ»ЯЗКУ'" з' . . . ВІДНОСно дочірнього піДПРllємства 
робіт; невиконанням проеКТНО-ВllшукувanЬНltх 

8.12. від 23.02.06 Ко 923-44 04 П . - -" ро ПрllПІ.нення права користуваllНЯ 
земельними ДІлянками, надання В оренду " 5 31 . 
б '" ... ,в п.. .ВІДНОСНО товариства з 

О межеНОIО ВIДПОВlдалЬНIСТJО «Броварськиfi дом б'" б· 
<сМеркурій» після слів (С б' '" о УДІВНИІІ . ком Інат 

. . .. ком Інат ссМеРКУРIІШ читати (C ... opltHTOBHOIO 
площеlО 0,4 га ... », далІ по тексту; 

8.1 3. ~iд 31.08.06 Н!! 87-07-05 "Про припинення права користування 
земельними ДІлянками, надання в оренду ... ", в п.l.2 .. відносно товариства з 
обмежен~JO відповідальнісТJО ссУкрпромтехенерго» слова СС ... площеIО 0,20 
га ... » заМІНИТИ словами СС ... площеlО 0,26 га ... »; 

8.14.Bi~ 23.03.06 Н!! 955-46-04 "Про припинення права користування 
земельними ДІЛянками, надання в оренду ... ", в п.5.14.відносно закритого 

акціонерного товариства ((Геркулес» після слів сс ••• товариству «Геркулес» 
читати « ... орієнтовною площею 1 ,3076 га ... », далі по тексту; 

8.15. від 08.09.05 Н!! 780-37-0405 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, надання в оренду ... ", п.7.2. відносно 
товариства з обмежеНОIО відповідальністю ссБроварський заводобудівельний 
комбінат» викласти в наступній редакції: ((Товариству з обмежеНОIО 
відповідальністю «((Броварський заводобудівельний комбінат» оріЄНТОВНОIО 
площею 0,4901 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Черняховського, l1-Г». 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначе~і в п. 2, 3 д~oгo 
рішення, про необхідність укладенНJI до 15.04.07 ДОГОВОРІВ оренди земЛІ. У 
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користуванНJI землею. 

10. Попередити керівників підприємств, що зазначені ~ п. 4 даного 
рішеННJI, про необхідність виготовленНJI державних аКТІВ на право 

Постійного користування землеlО. 

11 3 б ' ТИ фізичних осіб зазначених в п.5 даного рішення про . о овяза . . 
необхідність виготовлення державн}JX актів на право влаСНОСТІ на землю 13 

зміною цільового призначення. 

12 идячні та фізичні особи, зазначені в п.П. 6,7 про 
. Попередити юр. . оо окументації по оформленню права 

необхідність виготовлення ВІДПОВІДНОІ Д 'н ДО 15 06 07 ДО OCBOЄHНJI 
ілянками в теРМІ . . . 

КОристування земельними Д . триманНJI правовстаНОВЛJOIОЧИХ 
зе . риступати ПІСЛЯ о 
мельних ДІЛЯНОК п меж земельних ділянок в натурі. 

Доку' ю та встановленНJI rr меНТІВ на земл . овим при н ченНJlМ. 
Земельні ділянки використовувати за ЦІЛЬ 

Т.В.Гордієнко 
Начальник земельного віПnЩ~~ 
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