
Г Про затвердження переліку юридичних та фізичних І 
осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання 

земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 23.04.2007 

Розглянувши подання інвестиційної ради міста від 24.04.2007 
Н!! 2-53/340 щодо затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які 
стапи переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 

м. Бровари від 23.04.2007 та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, 
ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", п. 1.7. Положення про порядок проведення 
KOH~ciB щодо надання земельних ділянок в оренду в м.Бровари, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 15.03.2007 N!! 275-18-05 
а також враховуючи пропозиції постійної комісіі з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік юридичних та фізичних осіб, які стали 
перемоЖЦJIМИ конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари від 23.04.2007, згідно з додатком 1. 

2 К а виконанНJIМ цього рішеННJI покласти на постійну комісію . онтроль з --""" ___ --:--~... . • 
3 питань розвитку та блaroуqТpо~.еРИТОР1И, земельних ВІДносин, аРХІтектури, 

будівництва та iHBeC'P~iii T4~,ac-~~~\ міського голови Вознпа С.М 
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Секретар ради 

С.М.Возник 
ЗаступнИК міського голови 

Начальник юридичного відділу 
~C? І.г.Лавер 

Начальник земельного Biддiny~-:~~~~~~~'~ т .B.ГopдiєIlКO 

Начanьиик зaranьиоro відділу 

Гопова постійно і комісії з питань 
розвитку та ~пагоустрою територій. 
зем~ьиих ВlДНОСИН, архітектури. 
БУДlвництва та інвестицій 
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Додаток Н!! 1 
до рішення Броварської міської ради 
від" J6 ,,~ 2007 р. Н!! Jo4-JО-ОfГ 

Перелік 
IОРIIДIIЧIIIIХ та ФіЗllЧllllХ осіб, вкі стаЛ11 

переМОЖЦЯМl1 конкурсу щодо IlвдаllllП зе&lелЬНIIХ діЛПIІОК в ореl'ДУ 
в М. БроваРІ' від 23.04.2007 

N! МіСI(Є3l1llXод3IсеIlIlR Площа, 
га 

Цlл6Dtlе 

"Р'lЗllа.,еllllR ЛD",а ЛеРЄА.ожеl(6 KOIIКYpcy 

1 

3 

На розі вул. Київській та О, І 342 
Металургів 

І 

Вул: Красовського в 1,0 
районі розміщення буд. 
Н!! 18 

КомерціЯне 
використання 

Землі 
промисловості 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Продагросервіс» 

Товариство з 
обмежеНОIО 

відповідальністю 
«Ольтаріс» 

.4 Вул. Кутузова,6 в районі 0,26 Землі 
промисловості 

Приватний 
підприємець 

Зінченко Григорій 
Андоійович 

7 

8 

розміщення радіостанції 

. 
на РОЗ1 вул. 

Черняховського та 

0,02 КомерціЯие 
використання 

В ·· . 01Н1В ,,_ -:.:-
• •• .-. f' L,....::. ~ Івтерна'IТ1ОНМІСТІВ .' '. :.і .' • ч ',," 

~ "" "'їйи 

Приватний 
підприємець Хіміч 

Валерій Михайлович 

Приватний 

підприємець Чуканов 

Олег Валерійович 

Приватний 
підприємець 

Григоренко Сергій 
Миколайович 

3,0 Землі 
ПРОМlІCJIОвості 

І-

9 Район запроектованого 
кладовища 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніcno 
«Т.Б.М.-УІфаїн&» 

~~-1------------~----~tr~~-t-Кк~оМ;'~~WШАи;е;-t-~1~~о~в~ар~и~а~тв~озз~~ 
10 На перетині вул. 0,4971 8ИКОРИC'I'8ИИJI обмеженою 

ЧерЮІХОВСЬКОГО та вул. відповіДaJJЬніC'l1O 
КиїВСЬКОЇ <сПродагросервіс» 



~ 11 

~12 

13 

14 

Вул. Кутузова в районі 
запроектованого 

кладовища 

Вул. Шевченко в районі 
розміщення басейну 
Купава 

Бульв. Незалежності в 

районі Промвузла 

Об'їзна дорога 

1,6 

0,22 

0,35 

1,0 

2 

Зеltші 
ПРОltlllСЛОВОсті 

Комерційне 
BJlKopllcтaHHR 

Комерційне 
використаННR 

Землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Київська 
стрічкоткацька 

фабрика» 

Приватне 
підприємство 

«Реабілітаційно
оздоровчий центр 

«ІТТА» 

Приватне 
підприємство 

«Мустанг-авто 11» 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«Статою) 

15 Об'їзна дорога 0,5 Комерційне 

використвннн 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
«ФГ «Гірне» 

-

16 вул. Кутузова в районі 0,3 
розміщення виробничого 

підприємства «Шор» 

Землі 
ПРОМИСЛОВОсті 

Приватне 

виробничо
комерційне 
підприємство 
«Телмонт-СІО» 

17 

18 

19 

20 

Вул. Кутузова в районі 
запроектованого 

кладовища 

Землі 0,34 
промисловості 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
" '~;~-,,-Т' о. Ц .:~ <<Нент ПроМ» 

• І. -'0 1"5" - "СО КdмерціЯие Приватний 
ульв. езал fI :". '", ' . " ВИ~9р!JcтaнНR підприємець оловач Б Н еЖИОСТl Ж' , .. "01) n'·' Г 

територіїПром~узла ",. f~iI'O'·k·( ·~~'-}~~~'lАоG.L Олекс~ 
Сі....!n о. оо - D ~t.L~ ~t~~.,;~ ",.~' о' /-';~ Д Миколаиович 
-.,.,..-.- \~ . ~,. S'2 -~ Товариство з 
Об'їзна дорога 

Об'їзна дорога 4,4001 Комерційне 
ВИІСОРИCТ8ВНR 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
<сПері Україна» 



3 
r"" 21 Об'їзна дорога 3,5001 Зе~ші Товариство з 

ПРО~IІІCnОВОсті обмежеНОIО 
відповідальністю 

Об'їзна дорога 
«Текко-Київ» 

22 4,0 KOt.lepЦЇnlle Товариство з 
ВІІКОРІІСТВННЯ обмежеНОIО 

відповідальністю 
«Алютех» 

23 Вул. Чубинського 5 0,5 КомерціЙJlе Приватне 
мікрорайон ІУ ВJ1КОРllстаНІІЯ підприємство 

~"""""" 
житлового району 

~~.п~ .... ':.11 ..DI. 
r «КомпанїJI 

Іі' iUf\.А:СЩ&...ц. ~ ~~ ~1д • .м..~1I'I -- I·~AНТEKO» 
'і4 Вул. Димитрова в районі 0;8501 Зе~і. ':rq~ r<t Товариство з 

розміщення 
і' . 
! , ПРОМИCnО~і4 1/.0'. обм~жено~ 

залізничного вокзалу -о I~ . І .'. ВІДПОВ1ДальН1СТlО 
\' ". ~ '.' 

«Трім плюс» \. .' (.. ..' '.\ J 

2S На розі вул. Щолківської 0,3924 Землі Товариство з , -
та бульв. Незалежності пР.о.,МиcnОвості обмеженою 

відповідальнісТlО 
«с.п. Б...20к-сервіс» 

26 Вул. Металургів 0,4 Комерційне Товариство з 
використання обмеженою 

відповідальністю 
«Вальтер» 

27 Вул. Красовського в 0,77 Житлова Приватне 

районі буд. N!!2 забудова підприємство 
«Броварибудінвест» 

28 n черга кварталу 0,7928 Житлова Приватне 

Олімпійський забудова підприємство 
«Бровариб)'Дінвеcn) 

29 n черга кварталу 0,9365 Житлова Приватне 

Олімпійський забудова підприємство 

«БJ!оваJ!иб~дінвест» 

30 Вул. Чорновола на 0,5867 Житлова Приватне 

території 3 мікрорайону забудова підприємство 

ІУ житлового району <tБроварибудінвест» 
~ 

31 Вул. Металургів 0,3 КО~lерційне Товариство з 
використання обмеженою 

діяльністю Авто 
цeH~ <<llaнaвTO» 

І--. 

33 Об'їзна дорога 4,9683 Комерційне Товариство з 
ВllКОРИставня обмеженою 

відповідальніcno 
<<Ност Ойл» 



4 
r- 34 Вул. Чкалова,ЗО 0,15 

36 Об'їзна дорога 2,0 

37 Вул. Кутузова в районі 0,3645 
буд. Н!! 6 

38 Вул. Щолківська,1 1,4833 

41 Вул. Металургів 0,31 

42 П черга кварталу 0,444 
Олімпійський 

43 Вул. Кутузова 

45 Вул. Гагаріна в районі 
Київської обласної 
шкоnи вищої спортивної 
майстерності з легкої 
атлетики 

46 Промзона в районі 
алюмінієвого заводу 

І-. 

. 47 Вул. Грушевського,21-а 

t--

48 Вул. Грушевського,17-б 

1,7 

0,1 

3,2 

1,4773 

0,42 

КомерціІіне 
BllKopllcтaнHR 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Еней» 

Зеr.ші Товариство з 
проr.шсловості обмежеНОIО 

Землі 
проftшcnовості 

Землі 
транспорту 

Комерційне 
використанНR 

Житлова 
забудова 

Комерційне 
ВJlкористанНR 

Комерційне 
ВИХОрИСТ8ННН 

Землі 
ПРОМllСЛОВОсті 

ЖllТлова 

забудова 

Житлова 

забудова 

відповідальністю 
«Завод Євро-прокат» 

Приватне 

підприємство «Шор» 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Броварська автобаза 
Н!!2» 

Приватний 

підприємець Мехед 
Валентина Данилівна 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Міські інвестиції» 

Приватне 

підприємство 
c<Ahpi-Маркеn) 

Приватне 

підприємство 
«Феско» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніСТ10 
сdIерспектива-~) 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Міські інвестиції» 

Товариство 3 

обмеженою 

відповідальністю 
«Міські інвестиції» 
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ПОДАННЯ: 

Начальника управління економіки Н.І.Саченко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови С.М.Возняк 



ПОДАННЯ: 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

у зв'язку з проведенням конкурсу щодо надання земельних ділянок в 
оренду в м. Бровари від 23.04.07, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії 
Броварської міської ради проекти рішень: 
1. Про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які етапи 
переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 

м.Бровари від 23.04.2007; 
2. Про погодження місць розташування земельних ділянок під 
розташування об' єктів юридичним та фізичним особам; 
З. Про припинення права користування земельними ділянками, надання в 
оренду земельних ділянок, передачу в постійне користування земельної 
ділянки, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлення права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

Начальник управління 
економіки, секретар інвестиційної 
ради міста Н.І. Саченко 
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