БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА l<иІвсы<ІI ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г ~po припинення права користування земельними

І

ДІлянками, надання в оренду земельних ділянок
·u

'

передачу в ПОСТІине 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

Розглянувши подання та земельного відділу від

24.04.2007

Н!!

1117

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 підтверджуються
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,
ст.. 8 Закону України "Про оренду землі", Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.02 Н!! 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового

призначення земель, які перебувають у власності громадян і юридичних
осіб", п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самОВРJlдyВання в Україні",
а також враховуючи рішення Броварської міської ради від 26.04.07
N! 303-20-05 « Про затвердження переліку юридичних та ~ізичних осіб, які
стали переможцями конкурсу щодо надання земельних Д1ЛJlнок в оренду в

М. Бровари від 23.04.2007» та пропозиціі постійної комісії з питань
Розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право користування земель~ими Д~нками та
зарахувати ЇХ до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ Вl~МОВОЮ:
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Закритому акціонерному товариству «Броварський

1.1.

завод

пластмас» площею 0,1885 га в районі Промвузла згідно з листом від
27.12.2005р. Н!!

927;

1.2.Приватному підприємцю Главінської Наталії Іванівні площею

0,2130 га по вул. Чкалова,3 згідно з заявою від 18.l0.2006p.;
] .3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Баггі» площеrо
0,0]57 га по Кірова,57 згідно з листом від 08.11.2006р. Н!! 83;
1.4. Закритому акціонерному товариству «Меркурій -TO~n) площеrо
0,0650 га по вул. Київській, 139 згідно з листом від 2 І. 12.20
'Н
1.5.Товариству з обмеженою відповідальніс
~"г· о В!
10.s..'сш ~
0,03 га по Черняховського,11-б згідно з листом від 12.0 .і
~;
~~/-lt?o'
.1.6.~~eHHOMY.. за~оду порошкової ~еталургії пл ф(0,'V~\ n ~~

_.

",.

ЩОЛК1ВСЬК1И

~~~

в раиОНl Промвузла ЗГІДНО з лист

.

'::;tд \~~~!.j ~~

~~~

1.7. Дочірньому підприємству «Житло» nлощ~. ~02~O
бульв. Незалежності,9 згідно з листом від 06.03.2001р.Н!! 5 , ~
1.8. Броварському об'єднаному міському військовому комісаріату
площею 0,42 га по вул.Грушевського,2 згідно з листом від 21.02.2007р.
Н!! ГС3/165;

1.9.

Київському обласному державному підприємству по пnемінній

справі в тваринництві площею 0,35 га по вул. Кутузова в районі
запроектованого кладовища, згідно з листом від 05.l2.2006p. Н!! 182;

1.1 о. Приватному підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу
площею 0,0020 га по вул. Красовського в районі розміщення буд. Н!!2, згідно
з заявою від 02.04.2001р.;
1.11. Приватному підприємцю Барсегяну Мушегу Альбертовичу

площею

0,0051

га на розі вул. Грушевського та вул. Возз'єднання, згідно з

заявою від 15.01.2001р.;

Закритому
Теnлицьтехмонтаж» площею

1.12.

акціонерному
товариству
«Фірма
0,0742 га по вул. Гагаріна,22, згідно з листом

від 27.08.2004р. Н!! 1-01/56;
1.13. Відкритому акціонерному тов~риству «Монт~ик України»

площею 0,3747 га по вул. Лісова,6-б, ЗГІДно з листом ВІД 19.02.2007
Н!! 04-3/13-3/446.

оздор~вчо~ центру- землі комерційного використання, по вул. Шевченка в

райоНІ розм~щення басейну «КупаВІ!)) терміном на 5 років;

2.3. ВІДКРИТОМУ акціонерному товариству «Київзооветпостач» площею
0,0272 га для обслуговування нежитловоі будівлі - землі комерційного
використання, по вул. Мічуріна,9 терміном на 5 років;
2.4.Приватному підприємству «Мустанг-авто 11) площеlО
0,3500 ra,
з НlіХ 0,1107 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для розміщення автосервісного комплексу - землі
комерційного використання,
терміном на

по бульв.Незалежності в районі Промвузла

5 років;

2.5.Відкритому акціонерному товариству «Броварисільбуд»

nлощеlО

га, з них 0,1995 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування гуртожитків - землі
житлової забудови, по вул. Металургів,9 та 13 терміном на І рік;
2.6.НезалежніЙ релігійній громаді євангельських християн "Хвала і
поклоніння" площею 0,0742 га, з них 0,0100 га
- землі обмеженого

0,5000

використання
приміщення

-

інженерний коридор мереж комунікацій, для нежиnого

- землі

комерційного використання, по вул.Гагаріна,22 терміном

на 5 років;
2.7.Громадянину Оніщуку Віталію Матвійовичу площею

0,1885

га, з

них 0,0636 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі

промисловості, в районі Промвузла терміном на 2 роки;
2.80БроварськіЙ районній спілці споживчих товариств
площею
0,1028 га, з них 0,0198 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування адміністративного будинку

- землі
1 рік;

комерційного використання,

по вуло Київській, 139 терміном на

2090Приватному підприємству «Єдність» площею 0,2030 ra, з них
0,0265 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості,
по вуло Чкалова,3 терміном на 5 років;
2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Перспепива-К»
площею

3 2000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначеННJ1рілля, в ~мy числі 0,1538 га - землі обм~женого використвння- інженерний
Коридор мереж комунікацій, для .БУДІвництва о~иробничо-сКJIадсь~о~
комплексу
_ землі ПРОМИСЛОВОСТІ~ на теРИТОР1J Пр~мвузл~ в ранОНІ
розміщення заводу алюмінієвих БУДІВельних КОНСТРУКЦlи теРМІНОМ на 5
Років;

Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

.

РОЗМІРУ

B~eH~

втрат

о

сшьськогосподарськ~го

сшьськогосподарських

УГІдЬ,

укласти

втрат

товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ «Перспепива-К»

115315,00 гривеньо

Договір

оренди

оо .
"ІІ'НКИ
земельно І ДІ
JU&

СЇJIьськогосподарського виробництва;

піCJIJI

в розмірі

сплати

4

2.11. Приватному підприємЦlО Пасічник Валентині Вікторівні
пл?щеlО 0,0051 . га ДЛЯ. обслуговування кіоску в складі павільйону
ОЧІкування - зеМЛІ комерЦІЙНОГО використання, на розі вул. Грушевського
та вул. Возз'єднання терміном на 1 рік;
2.12. Броварській районній спілці споживчих товариств площею
2,1488 га, з них 0,1489 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу землі промисловості, по вул. Красовського,22 терміном на 1 рік;
2.13.Приватному підприємцю Нікітіній Вікторії Геннадіївні площею
0,0264 га, з них 0,0049 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення
магазину «Господар»
- землі комерційного використання,
по
вул. Красовського, 16 терміном на

5 років;

2.l4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина»
площею
0,0157 га, з них 0,0022 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування автозаправної станції землі комерційного використання, по вул.Кірова,57 терміном на 5 років;

2.15. Товариству з обмеженою
площею 0,0284 га, з них 0,0133 га -

відповідальністю «Продагросервіс»
землі обмеженого використанНJI

-

інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI обслуговування нежитлової

будівлі

-

землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ,3 14 терміном на

5 років;
2.16.

Приватному виробничо-комерційному підприємству «Телмонт
СІО» площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування виробничої бази
- землі промисловості, по вул.Кутузова,6 в районі розміщення виробничого

підприємства «Шор» терміном на 5 років;
2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром" площею
0,3400 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рілля,

ДJIJI будівництва цеху по виготовленню вентиляційних каналів - землі
промисловості,
по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища
терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок

розміру

втрат

.

сшьськогосподарського

виробництва, спричинених вилученНJIМ сшьськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Вент Пром»
в розмірі

12252,00

rpивень.

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат

сільськогосподарського виробництва;
2.18.Гром8ДJIНИНУ поповичу Вадиму Сидоровичу загальн~ю площею

0,0182 га, з них 0,0012 га - землі обмеженого в~ко~истанНJI - Інженерний
коридор мереж комунікацій, та 0,0133 га - зеМЛІ спшьного корис~анНJI з
ТОВ «Еліон-2000», ДЛJI обcлyroвуванНJI час~~ни .~ежитлово~о ПРИМlщен~ землі комерційного використання, по вул.Ки~всьюи, ~39. теРМІНОМ на 5 РОКІв;
2. 19.ГpOM8ДJIHцi Лазарєвій ВалеНТИНІ ПавлІВНІ загально~ площе~
0,0130 га, з них 0,0008 га - землі обмеженого в~ко~истанНJI - Інженернии
коридор мереж комунікацій, та 0,0133 га - зеМЛІ спшьного користуванНJI з
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ТОВ. «Елl0Н-~~ОО». ДIUl оБC:nYГOВУВIIlМя частини ~;j
зеМЛІ комерЦlИНОГО використання, по вул.Київсь ~ ~1Т

~u1 О if

ення _

років'

2.20.ГpOMaдJlHцi Гавенко Тетяні Володи ~1 і ti~h2 ~ JJIлоще~

0,0338 га, з них 0,0021 га - землі обмеженого top ~-'іdSКенерний
коридор ~ереж комунікацій, та 0,0248 га - землі ~. ~~'pn(jf~ .~1{9~~~BaHНJI з

ТОВ. «ЕЛ10Н-~~00», дЛЯ обслуговування частини неж ~о;.ііРиміщення
зеМЛІ комерЦlИНОГО використання, по вул.КиївськіЙ, 139 терміном на

5 років;

2.21. Орендному підприємству «Броварипромжитлобуд» площею
0,2156 га, з них 0,0308 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування виробничо-лабораторного
приміщення - землі промисловості, по бульв.Незалежності,14 терміном на

5 років;
2.22.
Приватному підприємцю Строй Олександру Васильовичу
площею 0,2588 га, з них 0,0363 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового

комплексу - землі комерційного використання,
по вул. Кутузова,2-4
терміном на 5 років;
2.23. 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, для будівництва та обслуговуванНJI авто центру
та офісного центру - землі комерційного використанНJI, на Об'їзній дорозі
терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок

розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництва,
спричинених вилученНJlМ
сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія ММК»
в рОЗМІрІ

187 386,00 гривень.
Договір

оренди

земельної ділянки

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.24. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пері Україна»
площею 4,4001 га за рахунок земель сільськог~сподарського призначенНJI рілля, для будівництва та обслуговува~~ . ооОфIСНО~СКЛ~СЬКОГО KOM~eKCY землі комерційного використанНJI, на О? ІЗН1И ДОРОЗІ T~PMIHOM на 5 рОК1в;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

РОЗМІРУ

в~учен~

втрат

С1Льськогосподарськ~го

С1Льс~когос~одарських

товариству з обмеженою віДПОВІДалЬНІСТЮ «ПеРI УкраIН8»

158561,00 гривень.
Договір

..

YГI~Ь~

в рОЗМІрІ

.

оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ укласти після сплати втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.25.Товариству з обмеженою відповідальністю «Текко-Київ» п~ощею

га за рахунок земель сільськогосподарського пр.изначеННJI ~ РІЛЛя, З
НИХ О 7675 га _ землі обмеженого використанНJI - Інженернии коридор

3,5001

мереж'

. , оо

КОМУНІкаЦlИ,

nnа будівництва та обслуговуванНJI
,.,.._.
.
Об'."
оо
. виробничо.

CКJI8ДCЬKOГO комплексу оо землі промисловосТІ, на

5 років;

ІЗН1И ДОРОЗІ теРМІНОМ на

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь,

товариству з обмеженою відповідальністю «Текко-Київ»

в розмірі

126 129,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укnасти після сплати втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.26. Товариству з обмеженою відповідальніСТIО «Алютех» площею
4,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, з
них 0,0777 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій,
для будівництва та обслуговування
торгово
виробничого комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній
дорозі терміном на

5 років;

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

144 143,00 гривень.
Договір

оренди

земельної

ділянки

укnасти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.27.
0,5000 га за

Приватному

підприємству

«Компанія

АНТЕКО))

рахунок земель сільськогосподарського призначення

площеlО

-

рілля,

ДЛJI будівництва та обслуговування

спортивно-танцювального комплексу

землі комерційного використання, в

5 мікрорайоні ІУ житлового району по

-

вул. П.Чубинського терміном на 5 років.
Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництв&,
спричинених вилученням
сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія АНТЕКО)) в розмірі

18 018,00 гривень.

Договір оренди земельної ділянки укnасти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;
2.28. Товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Брок-сервіс))
площею

0,3924 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення
рinnя з них О 0561 га - землі обмеженого використання - інженерний

кори~ор Mepe~ комунікацій,

для буді~ництва та Об~луговування

виробничо-скnадського комплексу
-. зе~1 промисло~оСТ1, на
вул. Щолківської та бульв. НезалеЖНОС:ТІ теРМІНОМ на ~ РОКІв;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

РОЗМІРУ

виnrчен~

втрат

розі

СlЛЬськоroсподарськ~го

С1Льськоroспода~ських

уп~ь~

товариству З обмеженою відПОВІдалЬНІСТЮ «С.П.Брок-сеРВIС)) в РОЗМІРІ

14 140,00 гривень.
Договір

оренди

земельної

ділянки

сільськогосподарського виробництва;

укnасти

.

ПІсля

сплати

втрат

Приватному підприємствr (dПор)) пл~щею 0,3645 га для
РОзширення території мінімпина - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.Кутузова в

2.29.

районі буд.6 терміном на 5 років;

7

Відкритому акціонерному товариству «Броварська автобаза
!'f!!2» пло~еlО 1,4833 га, з них 0,0347 га - землі обмеженого використання -

2.30.

1Нжен~рнии коридор мереж комунікацій, для розширення території автобази

-

зеМЛІ транспорту, по вул. Щолківській, І терміном на

5 років;

2.31. Приватному підприємству «Броварибудінвес1') площею 0,7700
га, з них 0,1102 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового будинку землі житлової забудови,
терміном на

по вул. Красовського в районі будинку Ни 2-в

5 років;

2.32. Приватному підприємству «Броварибудінвес1') площею 0,7928
га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля,
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;
2.33. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею 0,9365 га
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в тому числі
0,1951 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;
2.34. Приватному підприємству «Броварибудінвес1') площею 0,5867
га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріnnя,
в тому
числі 0,0104 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового будинку землі житлової забудови, на території 3 мікрорайону IV житлового району
по вул. В.Чорновола терміном на 5 років;
2.35.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина»
площею
0,0331 га для обслуговування автозаправної станції - землі комерційного
використання, по вул. Черняховського, l1-б терміном на 5 років;
2.36.Товариству з обмеженою діяльністю АвтоцеlrIp "Панавто"
площею О 30 га для будівництва станції технічного обслуговування

автомобілі; - землі комерційного використання, по вул. Металурів терміном
на 5 років;
. ..
ф... у..
.. г
к
..
2.37.Трьохсвятительсьюи пара 11
~aIHCЬKOI
peKO~ аТОЛИЦЬКОІ
церкви загальною площею 0,08 га, в тому ЧИСЛІ 0,0~90 ~ - зеМЛІ Об~еженого
використання інженерний коридор мереж КОМУНІкацІЙ, для БУДІвнищ:ва
церкви-каплиці - землі громадськ?го призначе~ня, по бульв. НезалеЖНОСТІ в
районі пішохідного бульвару теРМІНОМ на 5 РОКІВ;
2.38.Товариству з обмеженою діяльністю "Но ст Ойл" площею 4,9683
га за рахунок земель сільськогосподарського призначе~ня - рілля, для

будівництва цілісного майнового ~омnnексу -: зеМЛІ
використання, по Об'їзній дорозі теРМІНОМ на 5 роюв.

комерційного

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, спричинен~ вилученням сільськогосподарських угідь,
товариству ~ обмеженою ДІяльнісТlО "Ност Ойл" в розмірі 179036,00 гривень.
.
ДОГОВІР оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
СІльськогосподарського виробництва;

.. 2 ..з?,.доч!рньому. Підприємству відкритого акціонерного товариства
КИ1ВXnlб ХлІбокомбІнат N!!10" площею 1,7488 га ДЛJI обслуговування
ісН)'J~ЧИХ споруд - землі промисловості, по вул. Металургів,2 терміном на
5 РОКІВ;
2.40. Товариству з обмеженОІО відповідальністю «Київ-Петрол»
площею 1,7439 га для обслуговування комплексу - землі комерційного
використання, по вул. Кутузова,127-а терміном на 2 роки.

"

2.41.Приватному підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу
площею 0,0052 га, з них 0,0011 га - землі обмеженого використанНJI інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговуванНJI майстерні з
ремонту взуття, одягу та виготовленню ключів - землі комерційного
використанНJI, по вул. Олімпійській,4 терміном на 2 роки;
2.42. Приватному підприємцю Хом'яку Володимиру Васильовичу
площею 0,0024 га, з них 0,00065 га - землі обмеженого використання інженерний
коридор
мереж
комунікацій,
для
обслуговуванНJI
стоматологічного кабінету та влаштування окремого входу - землі
комерційного використанНJI, по бульв. Незалежності,9 кв.2 терміном на

1 рік;
2.43. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод Євро-прокат»
площею 2,0 га
за рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI рілЛJI, в тому числі 0,1884 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний
коридор мереж комунікацій, для будівництва підприємства по виробництву
будівельних кровельних та стінових матеріалів - землі промисловості, по

вул. Східній в районі Об'їзної дороги терміном на 5 років;
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
виробництва, спричинених вилученНJlМ сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Завод Євро-прокат» в розмірі

72 072,00 гривень.

Договір оренди земельної дїЛJIНКИ укласти пісЛJI сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;
.
.
.
2.44.Товариству з обмеженою
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
«Броварськ~
упрaвnінНJI механізації» загальною площе~ 0,3747 ~ в тому ЧИСЛ1
О

0298 га _ землі обмеженого використанНJI Інженернии коридор мереж
к~мунікацій для обспуговуванНJI не~итловоі будівлі - землі промисловості,
по вул. Шсовій,6-б терміном на 5 роюв.
2.45. Насіковському Олександру ..Воло~и~ировичу ~ощею ~~1412
га
ДЛJI обcnyговуваннв нежитлово~ БУДІВЛІ -. зеМЛ1 комеРЦ1ИНОГО
ВикористанНJI по вул. Кутузова,2/4 теРМ1НОМ на 5 роюв;
2.46. Приватному підприємцю Проскурко В~ентині ~колаївні
площею 0,0023 га - землі обмеженого використаннв - Інженернии коридор

мереж комуНіка~іЙ, длJl. обслуговуваННJI кіоску в складі павільйону
ОЧІІ(>:ваННJI - зе~Л1 комеРЦІЙНОГО використаННJI, по бульв. Незалежності 7
терМІНОМ на 1 рІК;
,
2.47. Приватному підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею
0,0057 га, з них 0,00З6 га - землі обмеженого використаННJI - інженерний
коридор мереж комунікацій, .~JI обслуговуваННJI кіоску в складі павільйону
ОЧІ~ваННJI

теРМІНОМ на

- ~еМЛІ
1 рІК;

комерЦ1ИНОГО

використаННJI,

по

вул.

Шевченка,27

2.48.Приватному підприємцю Зотову Євгену Олександровичу
пnо~еlО 0,З99?.. га для встановлеННJI комплексу атракціонів «Луно-парю) зеМЛІ

комеРЦIИНОГО

використання,

на

території

парку

культури

і

відпочинку «Перемог&» терміном з 10.04.2007 по 1З.05.2007 р;
2.49. Гаражному
кооперативу «Десна-2» земельну

діЛJlНКУ
площею 0,5285 га, в тому числі 0,02З8 га - землі обмеженого
використання - інженерний коридор мереж комунікацій,
ДЛJl
обслуговуваННJI колективних гаражів - землі транспорту, по вул.Радистів
терміном на

1 рік.

З. Продовжити терміни користування земельними діЛJlНКами, що
перебувають в оренді:
З.l. Приватному підприємцю Білику Олександру Миколайовичу

площею О,ООЗО га ДЛJl обслуговування кіоску по вул. М.Лагунової в районі
розміщення буд. Н!!5 терміном на 1 рік;
З.2. Приватному підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площею
0,001З5 га для обслуговування кіоску по вул. Шевченка,l терміном на З
роки;

З.З. Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» площею
0,06З6 га для обслуговування цілісного майнового комплексу (магазин) по

вул. Кірова,2 терміном на 1 рік;
.
.
.
З.4. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ (<Бр~варська "!доЖНJI
майстерня» площею

0,0 13 ~

га для ~бслуговув~ня ЦІЛІСНОГО маинового

комплексу по вул. РемонтниКІВ,З TepMIHO~ на 1 Рl.К;

.
3.5. Приватному підприємцю БугеРІ АнДРІЮ ВІКТОРОВИЧУ площею
0,0026 га для обслуговування Kio~кy по вул. Короленка в районі
розміщення буд. Н!!64 терміном на 1 рІК;
.
3.6. Приватному підприємцю Ів~ицькому МиКО~l Г~~гopo~~
площею 0,0022 га для обслуговування. КІоску по вул. КИІВСЬКІИ В ранОНІ
розміщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рІК;
.
B'mOUV підприєМЦЮ Іваницькому МикОЛІ Григоровичу
.
к
.. .
3..
7 NривС& ....~
ПЛощею 0,0020 га для обcnyrовуван~ КІоску по вул. ороленка в ранОНІ
Розміщення буд. Н!! 64 терміном на 1 РІК;..
.
UV підпрИЄМЦІО Наливаику ВалеРІЮ Амосовичу площею
3..
8 ПрИватно....~
МЛ" 2
.
0,0025 га для обслуговування кіоску по вул. . агуНОВОІ, теРМІНОМ
На

1 рік;
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3.9. Приватному піДПРИЄМЦIО Щербаку Станіславу Володимировичу
пл?щеlО 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону
ОЧllсування по вул. КиївськіЙ.94 терміном на 1 рік;
3.10. Приватному підприємцю Шакун Катерині Антонівні площеlО
0,0005 га ДЛЯ обслуговування лотка по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!! 54 терміном на 1 рік;
З .11.Приватному
підприємцю
Сидорченку
Олександру
Миколайовичу площеlО 0,0005 га для обслуговування лотка
по
вул. Гагаріна в районі розміщення буд. Н!! 16 терміном на 1 рік;
З.12.
Приватному
підприємцю
Сидорченку
Олександру
Миколайовичу площею 0,0005 га для обслуговування лотка
по
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік;
З.ІЗ. 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 павinьйону очікування по
вул. Олімпійській в районі розміщення буд. Н!! 9 терміном на 1 рік;
З.15. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу
площею 0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павільйону
очікування
по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 21
терміном на 1 рік;
З.16. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу

площею О,ООЗ5 га для обслуговування кіоску

по вул. Черняховського в

районі розміщення буд. Н!! 15 терміном на 1 рік;
З.17. Товариству з обмеженою відповідальністю (<Камелія» площею
0,00225 га для обслуговування кіоску по бульв. Незалежності в районі
розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік;
а1

З.І8. Приватному підприємцю Канавцю Ана

bb~aBO~JI

ощею

0,0105 га для обслуговування павільйону
по ~jfo ~ о *в айоні
розміщенНJI буд. Н!! 68 терміном на 1 piK~ 3м;~ ~ .o!.в~;,; :т ,~". 4.2.
З.І9. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДал

~ \J~- ~

0,1656 га для обслуговування автомобільної Г~ п
ч.....
бульв. Незалежності,47 в районі Промвузпа Te~MIHO. :ііа}~~ ~
З.20.

Товариству з обмеженою ВІДповІД

щею

ії по

~LЛавутич»

площею 0,0207 га ДJIJI обслуroвуванНJI будівлі магазину по вул. Київській,95
терміном на 2 роки;

. .
....
З.21. Приватному підприємu.ю ~УШПlль ЛюБОВІ ~1~~1 площею

0,0046 га для обслуговування павшьиону по вул. ОЛІМПlисьюи,6-а, зона
14, район 49 терміном на 1 рік;
З.22.Приватному підприємцю Басараб>: Ол~гу .. IBaнOB~ площею
0,0020 га для обслуговування кіоску в складІ пав~ьиону ОЧl~анНJI по
ВУл.ОлімпіЙській в районі розміщення буд. Н!! 1 терМІНОМ на 1 рІК;

3.23.Приватному підприємЦlО Писаренку АндріlО Миколайовичу
пnо~еlО 0,0024 га дnя обслуговування кіоску по вул. Київській в районі
РОЗМІщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рік;
3.24.Приватному підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу
пnо~еlО 0,0017 га дnя обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі
РОЗМІщення буд. Н!! 54 терміном на 1 рік;
З.25.Приватному підприємЦlО Христинченко Майї Анатоліївні
площею 0,0020 га дnя обслуговування кіоску в складі павільйону
очікування на перетині вул. Черняховського та вул. Дімітрова терміном на 1
рік;

З.26.Приватному підприємцю Пікож Іванні Миколаївні площеlО
0,0049 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на
перетині вул.Шевченка та вул. Київській терміном на 1 рік;
З.27.Приватному
підприємцю
Золотарьову
Олександру
Анатолійовичу площею 0,0059 га для обслуговування павільйону по вул.
Красовського, 19 терміном на
З.28.Товариству

з

площею

0,0099 га для
терміном
на 1 рік;

1 рік;

обмеженою

відповідальністю

«Абсолют ЛТД»

обслуговування павільйону по вул. Чкалова,4-а

З.29 Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Проммаш
Бровари))
площею З,ОООО га для будівництва адміністративно-складських

приміщень по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища терміном
на

5 років;
З.ЗО.Приватному підприємцю Головку Євгену Григоровичу площею

0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павinьйону очікування по
вул. Красовського в районі розміщення буд. Н!!2 терміном по 25.І2.2007р.;
з.з І.Приватному підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу
площею 0,0215 га для обслуговування павільйону
по вул. Київській,223
терміном на

1 рік;

З.З2.Броварському вищому училищу фізичної культури
7,3045 га, з них 0,4240 га - землі обмеженого викори
.

коридор мереж комунікацій, для обслуговування буді

громадського призначення, по вул. Шевченка,21 тер НO~

'+«~

землі

, ;*
З.З3. Центральній геофізичній
обсерваторії
~ e=t{1ao
2 ~'"--J1I"''''_
•
•
as
:rп;
n
.

обслуговування

посту

пдрометеоролопчних

спостережень по забрудненню атмосфер~ого

оо

о. е

't

ен ~ ~

-~

F.

ПРОМИXJІО~ості по вул. ЧерW!Xовського,~О термІНОМ
- ро,.
о.t)
~~ ~ 14.а.О7 ІІІ! З,,:?-ll-О~/~.9 . .3
0/1'4 9""
4. Передати в постійне користування Комунально~ ПІДприємству
Броварської міської ради «Спуж~а замОВНИК8)) земельну ДШJI~ку пnоще~
0,0307 га, з них 0,0015 га - зеМЛІ обмеженого ВИКОРИСТaнНJI-lІlЖ~нернии
коридор мереж комунікацій, ДJIJI обсnyrов>:-анlf!l нежитлового ПРИМІщення -

землі громадського призначення, по вул. МіЧУРІНа, 1/2.
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S. Змінити цільове призначення приватному підприємцю Гринюку

Ігору Вади~овичу земельну ділянку площеlО 1,0757 га, в тому числі 0,0857
га - .зе~~ .обмеженого використання - інженерний коридор мереж
КОМУН1каЦIИ, ІЗ земель транспорту на землі промисловості для будівництва

та

обслуговуванНJI

виробничого

комплексу

алюмінієвих конструкцій по вул. Металургів,2;

металопластикових

та

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

б.l. Відкритому акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль»
орієнтовною площею 0,2854 га для обслуговування частини нежилого
приміщення по вул. Гагаріна,22;

б.2. Приватному підприємцю Іщенку Олександру Олексійовичу
орієнтовною площею 0,0920 га для обслуговування частини нежилого
приміщенНJI

по вул. Красовського,2б;

б.3. Закритому акціонерному товариству «Дарницьке ремонтно
будівельне управління» орієнтовною площею 3,9 га ДЛJI обслуговуванНJI
комплексу по вул. Будьоного, 14;

б.4. Приватному підприємству «БЕСТ» орієнтовною площею

0,0045

га

ДЛJI обслуговуванНJI магазина оптової торгівлі по вул. Красовського, 19;
б.5.Гавенку Олегу Дмитровичу орієнтовною площею 0,Об14 га для
обслуговування частини нежилого приміщення по вул. Красовського,2б;
б.б.Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Формула»

орієнтовною площею

0,291 га ДЛJI обслуговуванНJI існуючих споруд по

вул. Постишева,S-а;

б. 7. Приватному підприємцю Кирій Марії Олексіівні орієнтовною
площею 0,0401 га ДЛJI обслуговування
нежитловоі будівлі по
вул. Мічуріна, 13-а;

б.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київспецрезерв»
орієнтовною площею 1,4248 га ДЛJI обслуговування майнового комплексу

по вул. Будьонного,14-б;

. ...

б.9.Приватному підприємцю Климовичу АндрІЮ О~еКСІ~О~ИЧУ
орієнтовною площею 0,1425 га ДЛJI обслуговування нежитловО1 БУДІВЛІ по
вул. Чкалова,3;

б.l0. Мельник Ірині Борисівні орієнтовною площею 0,15 га ДЛJI
обслуговуванНJI нежитлової будівлі по вул. Шевченка в районі розміщенНJI

санітарно-епідеміологічної станції;

.

..

.

.

б.ll. Приватному підприємцю БеЛlченко СВІтланІ ВОЛОДИ~ИРІВН1

орієнтовною площею 0,043 га ДЛJI обслуговуванНJI нежитлового ПРИМlщеННJI
по вул. Гагаріна,19;

..
б.12. Приватному підприємцю Туровцю Володимиру ~аиЛОВИЧУ
орієнтовною площею 0,0105 га ДЛJI обспуговуванНJI
павшьиону
по
вул. Олімnійській,4;
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Колективному підприємству «Броварське АТП 13262»

6.13.

ОРІЄНТОВНОІО площе!о 0,7240 га для обслуговування нежитлової б

івлі по

бульв. НезалеЖНОСТІ,18-в;
уд
.
. 6.1~. Спільному підприємству у формі Товариства з обмежеНОIО
ВIДПОВlдалЬН1СТIО ~<Транс-Груп» орієнтовноJO площеlО 0,2411 га для
обслуговування маинового комплексу по бульв. Незалежності,18;

6.15. Закритому акціонерному товариству «Бромет-металекс»
орієнтовноlO площеlО 0,5158 га для обслуговування частини нежитлового
приміщення по вул. Металургів,4;

6.16 .. Підприємству споживчої кооперації «Укоопппромторг у м.
Броварах» OPICHTOBHOIO площеlО 7,1433 га для обслуговування майнового
комплексу по вул. Кутузова,127;

6.17. Приватному підприсмцJO Павлик ЛJOдмилі Олександрівні
орієнтовноlO площеlO 0,03 16 га для обслуговування частини нежитлового
приміщення по вул. КраСОВСЬКОГО,26;

Приватному підприємцJO Іщенку Олександру Олексійовичу
орієнтовноlO площеlO 0,1363 га для обслуговування частини нежитлового
приміщення по вул. Красовського,26;

6.18.

6.19. Товариству з
орієнтовною площеlO 0,3095

обмеженою

відповідальністю

«Світоч

два»

га для обслуговування майнового комплексу

в районі Промвузла;

7.

Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних

7.1.

Товариству з обмеженоJO відповідальністJO <сПродагросервіс»

ділянок:
оріЄНТОВНОІ0 площею

0,1342

га для розширення торгово-розважального

комплексу на перетині вул. Київської та вул. ~етал~ргів; .
.
7.2. Товариству з обмеженою . ВIДПОВlдалЬНIСТlО ..«ОльтаРІС»
орієнтовною площею 1,о га для РОЗМІщення вироБНИЧОl бази по
вул. Красовського в районі розміщення буд~нt.<Y Н!! 18; .
7.3.. Приватному підприємцю ХІМІЧУ ВалеРІІО Миколайовичу
орієнтовною nлощеlO

0,02

га для будівництва магазину по прод~

будівельних матеріалів на розі вулиць Черняховського та ВОІНІВ
Інтернаціоналістів;
.
7.4. Приватному підприємству «Феско» ОРІЄНТОВНОІО площеІО 0,1 га

ДпJI будівництва оздоровчого центру з готелем квартирн~го типу п~
вул. Гагаріна в районі Київської обласної школи ВИЩОl СПОРТИВНОI
майстерності з легкої атлетики;

..,
..
75 Т
обмежеНОІО ВІДПОВlдалЬНIСТlО «Т.Б.М.-Украlна
ОР·ІЄНТОВНОІО
.. овариствуззо
га ,...-_.
nnІІ' розміщення виробничо-складського
площею,

теРМіналу в районі запроектованого кладовища;
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8.. Н~ати д~звіл на виготовлення проекту відведення земельної

ДlnЯ~~ ІЗ ЗМІНОЮ ЦІЛЬОВОГО призначення приватному підприємцю Разумову

ВеНІамІНУ Воnодими~овичу Площею 0,341 О га із земель
використання на земЛІ промисловості по

комерційного

вуn.С.Разіна,5;

9. Вн~сти зміни до рішень Броварської міської ради:
9.1. BI~ 04.08.05 N!! 764-36-04 "Про припинення права користування
земеnьними ДІЛянками, надання в оренду ...", в п.3.1. пісnя слів
«...
підземним паркінгом ... » читати «... на земельній ділянці орієнтовною
площею І ,50 га ... », далі по тексту .
.Пункт 3.1. доповнити абзацом в наступній редакції: « Проектування
та БУДІВНИЦТВО об'єкту проводити у дві черги: перша черга - на земельній
ділянці орієнтовною площею 0,55 га, друга черга - на земельній ділянці
орієнтовною пnощею 0,95 га, при умові першочергового будівництва
навчальних майстерень Навчально-виробничого центру творчості молоді за
адресою вул. М.Лагунової, 17-а».
від 20.07.06 N!! 58-06-05 "Про припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду...", в п.2.3. відносно приватного
підприємцв Дворського Олександра Володимировича слова «... будівництва
ресторану ... »
замінити
словами
«... будівництва ресторанного

9.2.

комплексу

... »;

від 16.03.06 N!! 952-45-04 "Про погодження місць розташування
земельних ділянок... " п. 1.4 відносно
товариства з обмежеНОIО
відповідальністю «Нафком» відмінити, в зв'язку з невиконанням
п. 4
даного рішення ( не проведені проектно- вишукувальні роботи);
9.4. від 26.01.06 N!! 894-43-04 "Про погодження місць розташування

9.3.

земельних ділянок..." п. 1.4 відносно
відповідальністю
«Північзахідтрансбуд»

товариства з
відмінити,
в

обмеженою
зв'язку
з

невиконанНJIМ п. 4 даного рішення ( не проведені проектно- вишукувальні

~~

від

.

23.03.06 N!! 957-46-04 "Про погодження МІСЦЬ розташування
земельних ділянок..." п. 1.8 відносно відкритого акціонерного .товариства
«І<иівоблгвз» відмінити, в зв'язку з невиконанням п. 4 даного РlшеННJI ( не
проведені проектно- вишукувальні роботи);
.
9.6. від 23.03.06 N!! 957-46-04 "Про погоджен~ МІСЦЬ розташування
земельних ділянок..." п. 1.5 відносно приватного ПІдприємства «Медико
~хнологічна rpупа-І» відмінити, в зв'язку з ~евиконанНJIМ п. 4 даного
РlПІеННJI ( не проведені проектно- вишукувалЬНІ роботи).
9.5.

10. в·ІДМОВИТИ у Н аданні дозволу на складання технічної
документації
•
Н
.

по оформленню права користування

прив~тному ПІДприємцю

УРІЄВУ

Рафаєлю Алісагібовичу земельної ділянки ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0456 га
дпи об
б
аноro приміщення магазину по вул. Шевченка,6 в
слyrовуванНJI в УДОВ
.
ЗВ'JlЗКУ З самовільним будівництвом прибудованих БУДІвель.
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1.1. Попередити lоридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3
дaHO~O РІшення, про необхідність укладення до 26.05.07 договорів оренди
земЛІ. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде
розглядати питання про припинення права користування землею.

12. Попередити Комунальне підприємство Броварської міської ради
«Служба замовника)), що
зазначене в п. 4 даного рішення,
про
необхідність

виготовлення

державного

акту

на

право

постійного

користування землею.

13. Зобов'язати приватного підприємця Гринюка Ігора Вадимовича,
зазначеного
державного

в

п.5

акту

даного

на

рішення,

право

про

власності

необхідність

на землю

виготовлення

із зміною цільового

призначення.

14. Попередити юридичні та фізичні

особи, зазначені в п.п. 6,7 про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права
користування земельними ділянками в термін до 26.07.07. До освоєння
земельних ділянок приступати після отримання правовстаНОВЛЮIОЧИХ
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі.
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням.

15.
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про

't ...

.ор ~.

на черговому засіданні Броварської міської ради

прип~неННJI права користуваННJI земельними діЛJlнками, надаННJI в

оренду земельн~х ДІЛJlНОК, надаННJI у постійне користуваННJI земельних діЛJlНОК,
надання ДОЗВОЛІВ на виготовлеННJI технічної документації по оформленню права

користуваННJlземельними діЛJlНКами юридичним і фізичним особам:

1. Припинити право користуваННJI земельними діЛJlНКами та зарахувати
їх до земель міської ради, в зв'JlЗКУ З добровільною віДМОВОIО:
1.1.
Відкритому
акціонерному
товариству
комбінат
<<БроварибудіндустріJl» площею 0,7391 га по вул. Метanyргів,4 відповідно до
протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ комбінат «БроварибудіндустріJl»
про реорганізацію ВАТ комбінат «БроварибудіндустрїJI» та створеННJI ТОВ
<<Будінвестпроект» від 02.04.2002р. Н!!6;

1.2. Закритому акціонерному товариству «Броварський завод пластмас))
площею 0,1885 га в районі Промвузла згідно з листом від 27. 12.2005р. Н!! 927;
1.3.Приватному підприємцю Главінської Наталіі Іванівні 1Ш0щею 0,2130
га по вул. Чкалова,3 згідно з ЗaJIВОЮ від 18.10.2006р.;
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Баггі)) площею

0,0157

га по Кірова,57 згідно з листом від 08.11.2006р. Н!! 83;
1.5. Закритому акціонерному товариству «Меркурій -торІ')) площею
0,0650 га по вул. Київській,139 згідно з листом від 21.12.2005р. Н!! 2;
1.6.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Баггі)) площею
0,03

га по Черняховського,11-б згідно з листом від 12.01.2007р. Н!! 2;
1.7.Казенному заводу порошкової металургії 1Ш0щею ~,083 га по вул.
Щолківській в районі Промвузла згідно з листом ВІД 19.02.2007р.
Н!! 02-524;

1.8. Дочірньому підприємству «Житло)) 1Ш0щею 0,0024 га по
бульв.
Незалежності,9 згіДНО з листом від 06.0з.2~07р.N!! 53;...
. .
1.9. Броварському об'єднаному МІСЬКОМУ ВІИ~ЬК201ВООМУ2200K70Mlcapla~
ПЛощеlО 0,42 га по вул.Грушевського,2 згідно з ЛИСТОМ ВІД . .
р.
..,!!
ГС3/165;

.

' '"

..
обласному державному ПІДприємству по плеМ1ИНІИ
1ВСЬКОМУ
К"
.

1.10. КИ

Справі в тваринництві площею 0,35 га. по вул.

~~:~. в ранОНІ

зап
ща, згідно з листом ВІД 05.12.2006р ...,~
,
роектованого кnадови
.
т
Володимиру Михайловичу

1 11 Приватному П1ДПРИЄМЦЮ YPOB~
.
.
площею' 0,0020 га по вул. Красовського в райОН1 РОЗМlщенНJI буд. Х!!2, ЗГІДно з

ЗВSlВою від 02.04.2007р.;.
Ба сегяну Мушегу Альбертовичу
1 12 Приватному П1ДПРИЄМЦЮ
Р
,
.
ПЛОщею

. .
0,0051

'л грушевського та вул. Возз єднання, ЗГІДно з

га на РОЗ1

ЗЦВою від 15.01.2007р.;

ву.

1.IЗ. Закритому акціонерн
.
площеlО 00742
.ому тов~риству «фІрма Теплицьтехмонтаж»

01/56;

,

га по вул. ГагаРІна,22, ЗГІДНО з листом від 27.08.2004р. Н!! 1-

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки:
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
площеlО 0,4971. га
для розширення території під будівництво та
обслуг~~ування ппермаркету (торгівльно-розважального комплексу) - землі
ко~еРЦIИ.~ОГО в~користання, на перетині вул. Черняховського та
КИІВСЬКОI термІНОМ на 2 роки;

вул.

2.2.Відкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька
фабрика»
площ~ю 1,6000 га, з~ рахунок земель сільськогосподарського
призначення :- РІЛля,
для БУДІвництва стрічкоткацької фабрики- землі
ПРО~ИСЛОВОСТI,
по вул. Кутузова, в районі запроектованого кладовища
теРМІНОМ на 2 роки;
Затвердити
в~робництва,

розрахунок

спричинених

розміру
вилученням

втрат

сільськогосподарського

сільськогосподарських

угідь,

ВІДкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька фабрика»

розмірі 57657,00 гривень.
.
Договір оренди земельної

ділянки

укласти

після

сплати

в

втрат

сільськогосподарського виробництва;
2.З .Приватному підприємству «Реабілітаційно-оздоровчий центр «ІТТА»

площею 0,2200 га, з них 0,0528 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI розміщення реабілітаційно
оздоровчого центру- землі комерційного використання, по вул. Шевченка в
районі розміщення басейну (d(упава» терміном на 2 роки;
2.4. Відкритому акціонерному товариству «Киівзоовеmостач» площею

0,0272 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного
використання, по вул. Мічуріна,9 терміном на 5 років;
2.5.Приватному підприємству «Мустанг-авто ІЬ> площею
0,З500 га, з
них 0,1107 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж

комунікацій, для розміщення aвToce~BicH0..ro ~омплексу - зе~і комерційно.го
ВИкористання, по бульв.НезалеЖНОСТl в ранОНІ Промвузла Te~MIHOM на 5 РОКІВ;
2.6.Відкритому акціонерному. товариству «Броварисшьбуд?> площе~
0,5000 га, з них 0,1995 га - зеМЛІ обмеженого ВИКОРИСТ~НJI - lІ~женерни~
коридор мереж комунікацій, для обслуговrвання гурто~юв - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ
забудови, по вул. Металургів,9 та ІЗ Tep~IHOM на 5 РОКІВ,
.
2.7. Незалежній релігійній громадІ євангельських хри~н ,,хвала І
ПОклоніння" площею 0,0742 ra, з них 0,0100 га . - ~=МЛІ обмеженого
Використання _ інженерний коридор мереж КОМУНІКацІИ,. ДJIJI He~oгo
приміщення _ землі комерційного використання, по вул.ГагаРІна,22 теРМІНОМ
на5 років;

J

20 8оТовариству

з обмеженою відповідanьнісТlО
«Техно.торговиЙ
центр «Оризон» о площею 0,0394 га, з них 0,0258 га - землі обмеженого
викорИСтанНJI - Ін~енерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування
нежитлОВОro о ПРИМІщення - землі комерційного використання,
по бульв.
НезалеЖНОСТІ, 17 терміном на 5 років;

2.9. Кооперативу підземних колективних погребів "Магнолія" площеlО
0,3486 га, з них 0,0011 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування підземних погребів - землі
гром~ського призначення, по вул. Воїнів· Інтернаціоналістів,38 терміном на
5 РОКІв;

2.10. Товариству з обмежеНОIО відповідальніСТІО ссБудінвестпроеJ(Т»
площею 1,0205 га, з них 0,1315 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового
комплексу - землі промисловості, по вул.Металургів,4 терміном на 5 років;
2.11.Громадянину Оні щуку Віталію Матвійовичу площею 0,1885 га, з
них 0,0636 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі промисловості,
в районі Промвузла терміном на 2 роки;
2.12.БроварськіЙ районній спілці споживчих товариств
площею
0,1028 га, з них 0,0198 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування адміністративного будинку землі комерційного використання, по вул. Київській,139 терміном на
5

.

РОКІВ;

2.13.Приватному підприємству «Єдність» площею 0,2030 ra, з них
0,0265 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, по

вул. Чкanова,3 терміном на 5 років;
2.14.Товариству з обмеженою відповідальніCТlO "Перспектива-К"
площею 3,2000 га, за рахунок земель сільськогосподарського пр~начення :
рілля,

в тому числі

0,1538 га -

землі обмеженого викори~анИJl-lнженернии

коридор мереж комунікацій, ДJUI будівництва. та РОЗМ1Ще~~ виробничо
СІОІадського комплексу - землі ПРОМИСЛ~ВОСТ1, на територ~~ Пром~узла в
районі розміщеВНJ1 заводу алюмінієвих БУДІВельних КОНСТРУКЦІИ теРМІНОМ на
2рохи;

Затвердити

розр~ок

розміру

втрат

сіпьськоroсподарського

Виробництва, спричинених ви~ен~ СІЛьськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою віДПОВlдальНIСТ1О (сПерспектива-К»
в розмірі
гривень.
Договір оренди

115 315,00

земельної

ділянки

укласти

.

П1CJIJ1

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

. о
..
.
....
.
2.15. Nриватному п
о 0051
б
ванНЯ кіоску в складІ павІЛьиону ОЧІКУВання • зеМЛІ
,
~a для о cпyrOBY
на розі вул. Грушевського та вул. Возз 'єднання
О приємцю Пасічник ВалеНТИНІ ВІКТОрІВНI площею
Щ

КомеРЦІЙНОГО використання,
те·

1 .

РМІНОМ на РІК
...
2о 16. БроварсьКІИ

.й

райОННІ

споживЧИХ товариств
площею
б еженоro використання - інженерний

..

спІЛЦІ

.
2,1488 га, з них 0,1489 га - зеМЛІ о м

4

КОРИд~Р мереж k~муНікацій, ДпJl обслуговування майнового комплексу
- зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, П~ ВУЛ. КраСОВСЬКого,22 терміном на 5 років;

2.17.Приватному ШДПРИЄМЦlо Нікітіній Вікторії Геннадіївні площеJО
0,0264 га, з них 0,004?
землі обмеженого використанНJI - інженерний

n: . -

коридор мереж КОМУН1каЦ1И, ДЛJl обслуговування нежитлового приміщеННJI

магазину «Господар» - землі комерційного використанНJI, по

вул.

Красовського, 16 терміном на 5 років;

2.18.Відкритому акціонерному товариству «Броварисільбуд» площею
0,0951 га, з них 0,0158 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний
коридор мереж комунікацій, ДЛJl обслуговування нежитлової будівлі - землі
комерційного використаННJI, по вул. Грушевського, І-б терміном на 5 років;
2.19.Приватному підприємцю Мехед Валентині Данилівні площею
0,31 ОО га для обслуговуваННJI складських приміщень - землі комерційного

використання, по вул. Металургів терміном на

2 роки;

2.20.Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИН8) площею 0,0157
га, з них 0,0022 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор
мереж комунікацій, дnя обслуговуваННJI автозаправної станції - землі
комерційного використанНJI, по вул.Кірова,57 терміном на 5 років;
2.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
площею

0,0284

га, з них

0,0133

га

-

землі обмеженого використанНJI

-

інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛJI обсnyговуванНJI нежитлової
будівлі - землі комерційного використанНJI, по вул.КиївськіЙ,3 14 терміном на

5 років;
2.22.

Приватному виробничо-комерційному підприємству «Тenмонт
СІО» площею О 3000 га ДJIJI будівництва та обcnyговуванНJI виробничої бази -

землі промисло~ості, по вул.Кутузова,6 в районі розміщенНJI виробничого
підприємства «Шор» терміном на 2 роки;

2.23. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром': площею
0,3400 га, за рахунок земель сільськогосподарського ~изначеННJI -: р1ЛЛJl, ~
будівництва
цеху по виготовленню веНТИЛJIЦІИНИХ каналІВ - зеМЛІ
промисловості,

по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища

терміном на 2 роки;

Затвердити
розрахунок
розміру
виробництва,
спричинених виnyченНJIМ

втрат
сільськогосподарського
СІЛьськогосподарських угідь,

товариству з обмеженою відповідальністю «Вент Пром» в розмірі

гривень.

Договір

cinьc

оо

•

оренди земелЬНОІ ДІЛJIН
кого виробництва;

12252,00

ки укласти піCЛJI сплати

BtpaT

ькогосподарсь
В
Сидоровичу загальною площею
2 24 Г ма"анину Поповичу аДИМУ
' "
. . ро ~
. бмеженого використаННJI - Інженернии

0,0182 га, з них 0,00~2 г~.. - ;:М;~1;3 га _ землі спільного користуванНJI з
КОРидор мереж КОМУНІкацIИ,
,
стини нежитлового приміщеННJI _
ТОВ «Вліон-2000», для обспyroвуванНJI ;;':.ївськіЙ 139 терміном на 5 років;
земл'
....
ористанНJI ПО вул,An
,
1 kомеРЦlИНОГО вик
... В нтині Павлівні загальною площею 0,0130
2.25.Громадянці ЛазаРЄВІИ але використання _ інженерний коридор
ra, з них 0,0008 га - землі обмежено~спільного КОРИСТУВанНJI з ТОВ <<Еліон
мереж комунікацій, та 0,0133 га - земл

2000», . ~ обсnyroвуванНJI частини нежитловоro приміщенНJI комеРЦIИНОГО викори~танНJI, по вул.КиївськіЙ, 139 терміном на 5 років;

землі

2.26.ГpOMaдJlHЦI Гавенко Тетяні Володимирівні загалЬНОIО площеlО
0,0338 га, з них 0,00~1 ~.. - землі обмеженого використання - інженерний
коридор ~ереж КОМУНlкаЦlИ, та

0,0248 га - землі спільного користування з
ТОВ. «EnIOH-~OOO», для обслуговування частини нежитлового приміщення _
зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул.КиївськіЙ,1 39 терміном на 5 років;
2.27.0рендному підприємству «Броварипромжитлобуд» площеlО 0,2156
га, з них О,ОЗО~ га .:: землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж
комуНІ каЦlИ ,
для
обслуговування
виробничо-лабораторного
приміщення - землі промисловості, по бульв.Незалежності,14 терміном на 5
років;

2.28. Приватному піДПРИЄМЦIО Строй Олександру Васильовичу площею
0,2588 га, з них 0,0363 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі
комерційного використання, по вул. Кутузова,2-4 терміном на 5 років;
2.29 .. 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,

та офісного центру

-

для будівництва та обслуговування автоцентру

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

187 386,00 гривень.

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;
2.30. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пер і YкpaiH~) площею

4,4001

га за рахунок земель сільськогосп.одарськоro призначення- ршля,

будівництва та обслуговування

ОфlСНО-СКЛадського комплексу

-

~

зеМЛJ

комерційного використання, на Об'їзній дорозі терміном. на 2 роки;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

розміру

вилученням

втрат

сшьськогосподарськ~го

~1Льсь~~господарсь~

ynДЬ,

вилученням сільськогосподарських
.
.
«Текко-Київ» в розмірі

угіДЬ,
126

товариству з обмеженою відповідальністю «ПеРІ УКРаІна» в рОЗМІрІ
158
561,00 гривень.
.. .
Договір оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укласти після сплати втрат
Сільськогосподарського виробництва; .
..
..
меженою
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
«TeKKO-КИІВ»
площею
2.3 1.ТовариствУ З об
.
3,5001 га за рахунок земель сільськогосподарськ~го призна;ення - РІJШJI, З
них 0,7675 га _ землі обмеженоГо вИКОРИСтання - Інженернии коридор мереж
..,
• ...
б . ництва та обслуговування виробничо-склвдського
а"ОМУНlкацlИ
для
УДІВ
.
.
2
1(ОМпп
'
.
мисловості на Об'їзній ДОРОЗІ теРМІНОМ на роки;
;ксу - зеМЛІ про
ок' розміру втрат
сільськогосподарського

в

б атвердити

иро ництва,

розрах:

спричине~

товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ

129,00 гривень.

.

Договір

u

оренди

земельної ділянки укласти ПІ'сля сплати

втрат

СІЛьськогосподарського виробництва;

2.32. Товариству з обмеженоlO відповідальністю «Алютех» площею
4,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля з
них 0,~77~ ~a - землі Об~еженого використання - інженерний коридор мер~ж
КОМУНlкаЦІИ,
комплексу

-

~я БУДІ.~ництва та обслуговування

торгово-виробничого

зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, на Об'їзній дорозі терміном на

2 роки;
Затвердити
розрахунок
розміру
виробництва,
спричинених
вилученням

втрат
сільськогосподарського
сільськогосподарських угідь,

товариству з обмеженоlO відповідальнісТlО «Алютех» в розмірі

144

143,00 гривень.
Договір

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

Приватному підприємству «Компанія АНТЕКО» площею
га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля,
будівництва та обслуговування спортивно-танцювального комплексу

0,5000

сільськогосподарського виробництва;

2.33.

комерційного використання, в

5

мікрорайоні

П.Чубинського терміном на 5 років.
Затвердити
розрахунок
розміру

IV

-

для
землі

житлового району по вул.

втрат

сільськогосподарського

виробництва,
спричинених
вилученням
сільськогосподарських
угідь,
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія АНТЕКО» в розмірі 18
О 18,00 гривень.

Договір оренди земельної ділянки
сільськогосподарського виробництва;

укласти

після

сплати

втрат

2.34. Товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Брок-сервіс»
площею 0,3924 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення рілля, з них 0,0561 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, ~ будівництва :а обслуго~ування виробничо
складського комплексу

-

зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, на

РОЗІ

вул.

Щолківської та бульв. Незалежності Te~MiHOM на 5 poкi~;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

РОЗМІРУ

вилученням

втрат

сшьськогосподарськ~го

сшьськогоспода~ських

товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Брок-сеРВIС»

14 140,00 гривень.
Договір

оренди

земельної

ділянки

сільськогосподарського виробництва;

укласти

.

ПІсля

yn~ь~

в РОЗМІРІ

сплати

втрат

2.35. Приватному підприємсТВУ «Шор» пло~ею 0,3645 га для
РОЗШИрення території мінімлина - землі прОМИСЛОВОСТІ, по вул.Кутузова в
районі буд.6 терміном на 2 роки;
236 в·
акціонерному товариству «Броварська автобаза N!!2»
1Д
nЛО"у, . і 48з зКРИТОМУ их О 0347 га - землі обмеженого вик~~истання . -.ею,
га, з н
,
. ...
ширення терИТОр11 автобази ІНЖенерний коридор мереж KOMYHl~, для роз
. .
3е .
Щ ківсьюи 1 теРМІНОМ на 5 роюв,
Мn1 транспорту, по вул.
ол
,.
. альністю <<Вальтер» площею
2.37.Товариству з обмеженою в1ДПОВ1Д
ня складу-магазину будівельних
0,4000 га для будівництва та обслyroвуван

матеріалів
землі
терміном на 2 роки;

комерційного використання,

по

вул.Металургів

2.38. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею О 7700 га з
- землі обмеженого використання - .Інженернии'
,
коридор мереж
КОМУНІК~lИ, для будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі
ЖИТЛ?ВОІ забудови, по вул. Красовського в районі будинку Н!! 2-в терміном на
5 РОКІВ;
2.39. Приватн~му підприємству «Броварибудінвест» площею 0,7928 га
за рахунок земел~ СІЛьськогосподарського призначення - рілля, в тому числі
0,2452. га .: зеМЛІ Об~еженого використання - інженерний коридор мереж
КОМУНІК~.Ц1И, для БУДІвництва .багатоквартирного житлового будинку - землі
житлово І забудови, на теРИТОРІЇ 11 черги кварталу Олімпійський терміном на
5 років;
2.40. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею 0,9365 га за
рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля,
в тому числі
0,1951 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;
2.41. Приватному підприємству «Броварибудінвест» площею 0,5867 га
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в тому числі
0,0104 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі
житлової забудови, на території 3 мікрорайону IV житлового району по вул.
В.Чорновола терміном на 5 років;
2.42.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» площею 0,0331
га для обслуговування автозаправної станції - землі комерційного
використання, по вул. Черняховського, ll-б терміном на 5 років;

них О , 1102
. . _га

2.43.Товариству з обмеженою дїJIЛьністю Автоцентр "Панавто" площею
О,зо га для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів - землі
комерційного використанНJI, по вул. Метanypів терміном на 2 роки;
2.44. ТРЬОХСВJIтительській парафії У кра!нської Греко-Катол~цької церкви

загальною площею 0,08 га, в тому ЧИСЛІ 0,029~ га._- зеМЛІ Об~еженого
використання інженерний коридор мереж КОМУНІкацIИ, ДJUI БУДІвниц~ва
церкви-каплиці _ землі громадського призначенНJI, по бульв. Незалежносn в
районі пішохідного бульвару терміном на 2 роки;

2.45.Товариству з обмеженою дїJIЛьністю "Ност ОЙЛ" площею 4,9683 га
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рinлJl, ДJUI
будівництва цілісного майнового .комплексу -:- землі
комерційного
використання по Об'їзній дорозі теРМІНом на 5 РОКІв.
'
зрахунок розміру втрат сільськогосподарського
.
.
3атвердити ро
ви

б

ро ництва,

товариству

з

с

вчинених

пр

б

о межен

гривень.

Договір

оренди

010

вилученНJ!М

СІЛьськогосподарських

ynдь,

укласти

втрат

ДЇJIЛьністю "Ност Ойл" в розмірі 179036,00
оо

земелЬНОІ

діЛJIНКИ

сільськогосподарського виробництва;

пісо

сплати

2.46.Дочірньому

Підприємств

.

товариства "КИЇВXnl·б" Xnl.БОКОмБ.lнатУ
ВІДКРИТОГО
акціонерного
Н!!10" площею 1,7488 га ДJIJI
обслугов~ання . існуючих споруд - землі промисловості, по вул.
МеталУРГlв,2 теРМІНОМ на

5 років;

2.47 Товариству з обмеженою відповідальністю
«Київ-Петрол»
1,74З9 га для обслу говування комплексу - зеМЛІ.
.
комерЦІЙНОГО
використання, по вул. Кутузова, 127-а терміном на 5 років.
2.48. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней»
площеlО
0,1500 ~ за рахунок земель сільськогосподарського призначення - сіножаті
ДЛЯ БУДІвництва .газозап~авної c~aHцiї автомобілів та магазину з продажу
запасних частин І СУПУТНІх товаРІВ
- землі комерційного використання по
вул. Чкалова,ЗО терміном на 2 роки;
,

площею

Затвердити
розрахунок
розміру
Вlіробництва,
спричине~их
вилученням

втрат
сільськогосподарського
сільськогосподарських
угідь,

товариству з обмеженою ВІдповідальністю «Еней» в розмірі 4 692,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

2.49.Приватному підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею
0,0052 га, з них 0,0011 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майстерні з ремонту взуття,
одягу та виготовленню ключів - землі комерційного використання, по вул.

Олімпійській,4 терміном на 1 рік.
2.50. Приватному підприємцю Хом'яку Володимиру Васильовичу
площею 0,0024 га, з них 0,00065 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування стоматолоriчного
кабінету та влаштування окремого входу - землі комерційного використання,

по бульв. Незалежності,9 кв.2 терміном на 1 рік;
2.51. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод Євро-прокат»
площею

рinnя,

2,0

га

за рахунок земель сільськогосподарського призначення

-

в тому числі 0,1884 га - землі обмеженого використання - інженерний

коридор мереж комунікацій, для будівн~цт~а підпр~ємства по вир?БНИцтву

- зеМЛІ промисловосп,
Східній в районі Об'їзної дороги тepMiHO~ на 2 роки;
.

будівельних кровельних та стінових матеРІалІВ

Затвердити

Виробництва,

розрахунок

ВИЛУЧ7ННЯМ

B~aT

СІльськогосподарськ~го

.~ДЬ,
товариству з обмеженою відповідалЬНІСТЮ «Завод Євро-прокат» в рОЗМІрІ 72
ЩОО~~~
.
Договір

спричинених

РОЗМІРУ

по вул.

оренди

земельної

ділянки

сільськогосподарського виробництва;

СІЛьськогосподарських

укласти

П1CЛJ1

сплати

втрат

.
.
.
2.52.Товариству з обмеженою відПОВІДалЬНІСТЮ (~рова~С~~;8управлIН~
механізації» загальною площею 0,3747 ra, в тому чиСЛІ
' . ~..- зеМЛІ
обмеженого використання інженерний коридор Mepe~ КОМУНІК~И ... для
обсnv
- землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. ШСОВlи,6-б
-6" ГOByвaННJJ нежиТnОВ0·1· бvдівлі
'"
терміном на 5 років.

"

2.53. Закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Киівобленерго»
площею 0,8099 га, з них 0,1703 га - землі обмеженого використанНJI _

інженерний ~оридор мереж комунікацій, дnJl обслуговуваННJI будівлі ДИТJlЧОГО
садка - зеМЛІ громадського призначенНJI,

років;

по вул. Київській,298 терміном на 5

2.54. Насіковському Олександру Володимировичу площею
0,1412 га
ДnJl обслуговуваННJI нежитлової будівлі - землі комерційного використаННJI, по
вул. Кутузова,2/4 терміном на 5 років;
2.55. Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні
площею 0,0023 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор

мереж комунікацій, ДnJl обслуговуваННJI кіоску в складі павільйону очікуваННJI
- землі комерційного використаННJI, по бульв. Незалежності,7 терміном на 1
рік;

2.56. Приватному підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею
0,0057 га, з них 0,0036 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний
коридор мереж комунікацій, ДnJl обслуговуваННJI кіоску в складі павільйону
очікування - землі комерційного використаННJI, по
вул.
Шевченка,27 терміном на 1 рік;
2.57.Приватному підприємцю Зотову Євгену Олександровичу площеlО
О

,3999

га для

комерційного

встановлеННJI
використанНJI,

«Перемога» терміном з

3.

комплексу атракціонів «Луно-парю)

. . .

на теРИТОРІЇ парку

культури

І

-

землі

ВІДпочинку

10.04.2007 по 13.05.2007 р.;

Продовжити терміни користуванНJI земельними дinинками, що

перебувають в оренді:

..

3.1. Приватному підприємцю Білику Олександру Мик~лаиови~
0,0030 га ДЛJI обсnyговува~ня кіоску по вул. М.ЛагунОВОІ В райОНІ
розміщення буд. Н!!5 терміном на 1 рІК;
... н
.оо мих ... .
3 2 Пиватному підприємцю ШарапОВІИ аталll
~IBHl пло~ею
000135·· Р обслуговування кіоску по вул. Шевченка,1 теРМІНОМ на 1 рІК;
,
га для
б еженою відповідальністю <<Рось» площею 0,0636
3.3. тбовариству ЗНJIО МЦІ.ЛІ.СНОГО майнового комплексу (магазин)
по
га для о слуговуван
.
·
2
.
1 рІК·
вул. КIрОВа, теРМІНОМ на,
. . альністю <<Броварська художня
34 Т
обмеженою ВІДПОВІД
.. овариству з О 0131 га для обслуговування цілісного майнового
майстерНЯ) площею
,
.
на 3 рОКИ·
тииків З теРМІНОМ
,
Р
КОмплексу по вул. емон
'Б
.
АндРІ·Ю Вікторовичу площею 0,0026
. приємЦlO угеРІ
3.5. Приватному ПІ~
л Короленка в районі розміщенНJI буд.
га длJ1 обслуговуванНJI КІоску по ву .
Н!!64 терміном на 1 рік; .
І ицькому Миколі Григоровичу площею
3.6. Приватному П1Дприєм~ B~o вул. Київській В районі розміщенНJI
0,0022 га для обспуговуванНJI КІОску
буд. N! 168 терміном на 1 рік;
площею
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3.7. Приватному підпри
І
площеlО О 0020 га дп
б
ЄМЦЮ ваницькому Миколі Григоровичу
J1
оЗМіщен~ буд Н-а 64 О ~луговуваН~JI кіоску по вул. Короленка в районі
• - термІНОМ на 1 рІК·
3.8. Приватному підприємц Н'
А
•
О 0025 га ДЛJI обсл
. 10 алива ку ВалеРІЮ Амосовичу площеlО
рік;
уговуваННJI КІОСКУ по вул. М.Лагунової,2 терміном
на 1

Р

з.90 0~~7BaTHOMY підприємцю Щербаку Станіславу Володимировичу

площеIО~.

.:а ДnJl о~слуговування кіоску в cКJIaдi павільйону очікування
по вул. КИІВСЬКlи.94 термІНОМ на 1 рік;

3.1 о. Приватному підприємцю Шакун Катерині Антонівні площею

0,0005 га для обслуговування лотка по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!! 54 терміном на 1 рік;
3.11.Приватному підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу
пл~щ~ю 0,0~05 га для обслуговування лотка по
вул. Гагаріна в
ранОНІ РОЗМlщеННJI буд. Н!!

16 терміном на 1 рік;

3.12. Приватному підnриємЦlО Сидорченку Олександру Миколайовичу
площею 0,0005 га для обслуговування лотка по
бульв. Незалежності в
районі розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік;
3.13. Приватному підприємцю Красній Ірині Петрівні площею
0,00З5
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 cКJIaдi павільйону очікування по вул.
Олімпійській в районі розміщення буд. Н!! 9 терміном на 1 рік;
З .15. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу
площею 0,0025 га для обслуговування кіоску в cКJIaдi павільйону очікування
по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 21 терміном на 1 рік;
З.16.
Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу
площею 0,00З5 га для обслуговування кіоску по вул. Черняховського в районі

розміщення буд. Н!! 15 терміном на 1 рік;
З .17. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Камелія» площею
0,00225 га для обслуговування кіоску по бульв. Незалежності в районі

розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік;
.
З.18. Приватному підприємцю Канавцю АнатолІЮ Савовичу площеІО
0,0105 га для обслуговування павільйону
по вул. Короленка в районі
розміщення буд. Н!! 68 терміном на 1 рік;.
.
.
.

3.19. Товариству з обмеженою Вl.дпов~~алЬНIСТЮ «БІНОМ:С» пл~~ею

0,1656

га для

обслуговування автомоБШЬНОI. газонапОВНЮIОЧОI станЦll по

бупьв. Незалежності 47 в районі Промвузла теРМІНОМ на 2 роки;

З.20. TOBap~CTBY з обмеженою відповідальністю <~~лав?:Ич» пло~ею

0,0207 га Д1lJl обслуговування будівлі магазину по вул. :КИІвсьюи,95 теРМІНОМ
на 2 роки;

.

З.21. Приватному підприємцю КУШПШЬ

Люб· Михайл·
ОВІ

.

ІВНІ площею

0,0046 га для обслуговування павільйону по вул. Олімпійській,6-а, зона 14,
Раііон 49 терміном на 1 рік;
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3.22.Приватному підприємцю Бесарабу Олегу Івановичу площею
0,0020 . га . ~JI •~бcnуговування кіоску в складі павільйону очікуванНJI по
ВУЛ.ОЛІМПІИСЬКІИ в районі ~ОЗМіщення буд. Н!! 1 терміном на 1 рік;
3.23.Приватному П1ДПРИЄМЦIО Писаренку Андрію Миколайовичу
пло~еlО 0,0024 га для обслуговування кіоску по вул. Київській в районі
РОЗМІщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рік;

3.24.Приватному підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу площеlО
0,0017 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!!

54 терміном на 1 рік;
3.25.Приватному підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні площею
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на
перетині вул. Черняховського та вул. Дімітрова терміном на 1 рік;
3.26.Приватному підприємцю Пікож Іванні Миколаївні площеlО 0,0049
га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на перетині
вул.Шевченка та вул. Київській терміном на

1 рік;

3.27.Приватному підприємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу
площею 0,0059 га для обслуговування павільйону по вул. Красовського,І9
терміном на 1 рік;
3.28.Товариству
площею

0,0099 га
на 1 рік;

З

обмеженою

для

відповідальністю

обслуговування

павільйону

по

«Абсолют

вул.

терміном
3.29.Товариству З обмеженою відповідальністю «Овал))

0,221 О

га для обслуговування торгівельного майданчика по

Гагаріна,16 терміном до
3.30. Товариству

Бровари»

ЛТД))

Чкалова,4-а

площею
вул.

31.09.2007 року.
З

обмеженою

відповідальністю

«Проммаш-

площею 3,0000 га для будівництва адміністративно-скл~ських

приміщень по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища теРМІНОМ на

5 років;

3.31.Приватному підприємцю Голо~ку ~BГ:HY Гр~горовичу площею

0,0020 га ДJUI обслуговування кіоску в складІ п~шьиону ОЧІкуванНJI по вул.
Красовського в районі розміщення буд. Н!!2 ~PMIHOM по 25 ..12.2007р.; оо
3.32..Приватиому підприємцю Боиче~ку ОлеКСІЮ Миколаиовичу
ППО е
О 0215
з них 0,0016 га - зеМЛІ обмеженого викор~ст~ии Щ ю,
га,
. . оо
бслуговувании павlЛЬИОНУ _
інженерний коридор мереж КОМУНІкацlИ, ДЛJI о
.
.
землі комерційного використанНJI, по вул. Київській,223 теРМІНОМ на 1 рІК;

•

оо

користуванни земельні діJIJlНКИ:

4. Передати в ПОСТІине м
илищу фізичної КУЛЬТ?'РИ площ:ю 7,3045
4.1. Броварському вищо у уч
викориCТaRНJI - Інженернии коридор
ra, з них 0,424 О га - землі обмеженогоанни будівель та споруд - зеМЛІ.
мереж комунікацій, ДJIJI обcnyговУВ
21.
вул Шевченка,
,
ГРомадського призначення, ~o ~CTBY Броварської міської р~и «Служба
4.2. Комунальному ПІДПРИ
их О 0015 га - зеМЛІ обмеженого
замовника» площею 0,0307 га, з н
,

ВlfКОРИСТання

•
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- Інженерний коридор мереж
кому·. оо
НІкаЦІИ,
для
обcnyrомв~ан~я н е'Житлового приміщення - землі громадського призначення
ПО вул.
Ічурlна,
;
,
4.3. цeHтpanЬHi~ геофізичній обсерваторії площею 0,0025 га для

l2

обслуговування посту ГІдрометеорологічних спостережень та спостережень по
забрудненню атмосферного повітря - землі промисловості, по вул.
ЧерНJIXовського,20.

5. Передати у власність гаражному кооперативу «Десна-2» земельну
ділянку площею 0,5285 га, в тому числі 0,0238 га - землі обмеженого
використанНJI - інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛЯ обслуговування
колективних гаражів - землі транспорту, по вул.Радистів.
6. Змінити цільове призначення земельних ділянок:
6.1. Громадянину Гахраманову Камран Шакі Огли
тому числі 0,0034 га - землі обмеженого використання -

площею 0,0187 га, в
інженерний коридор
мереж комунікацій, із земель житлової забудови на землі комерційного
використання ДJIJI будівництва та обслуговування магазину та офісу по вул.
Киівській,234;
6.2.Приватному

I,Q757

підприємцю

га, в тому числі

0,0857

га

Гринюку

-

Ігору

Вадимовичу

площеlО

землі обмеженого використання

-

інженерний коридор мереж комунікацій, із земель транспорту на землі
промисловості ДJIJI будівництва та обслуговування виробничого комплексу
мeтanоnластикових та алюмінієвих конструкцій по вул. Метanypгів,2;

7. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню
права корис~ання земельними дinянками:

7.1. Відкритому акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль))
орієнтовною площею 0,2854 га ДJIJI обслуговування частини нежиnого
ПРиміщення по вул. Гагаріна,22;
. оо
7.2. Приватному підприємцю Іщенку Олександру ОлеКСІИОВИЧУ
•
О
б луговування частини нежиnого
ОРІЄНТовною площею 0,092
га ДJIJI о с
приміщення по вул. Красовського,26;
7 3 Закритому акціонерному товариству

. ..
бУДІвепьне

ynpавлінНJI»

.

39
,

ОРІЄНТОВНОЮ площею

КОМПЛексу по вул. Будьоного, 14;

«Дарницьке
га ДJIJI

ремонтно-

обслуговування

О 0045

.

19.

7.4. Приватному підприємству «БЕСТ)~ ОРІЄНТОВНОЮ площею
га
ПТОВО·І· торгіВЛІ по вул. Красовського, ,
"УІІІ О CnYГ0BVAВННJI магазина о
О 0614
для
J И
О ієнтовНОЮ площею,
га
7.5.Гавенку Олеry ДМИТРОВ чу . р
ул Красовського 26·
об
ПРИМlщеННJI по в
.
, ,
CJIyroв~ання частини нежиnоro.
. anьністю «формула» орієнтовною
n".. б

7.6.Товариству з обмеженою ВІДПОВІД

1IJI0щею 0,291 га ДJIJI обспyroвувaННJI існуючих споруд П

nОстиwева,5_а;

о

вул.
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7.7. Приватному підприємцю Кирій Марії Олексіївні
площе~о 0,0401 га для обслуговування нежитлової буді .

МіЧУРІна,IЗ-а;

орієнтовною

МІ по

вул.

7.8. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО «Київспецрезерв»
ОРІЄНТОВНОІО площею 1,4248 га для обслуговування майнового к
.

по вул. Будьонного, 14-б;

омплексу

Приватному підприємцю Нурієву Рафаелю Алісагібовичу
орієнтовною площею 0,0456 га для обслуговування вбудованого приміщення

7.9.

магазину по вул. Шевченка,6;

7.1 О.Приватному підприємцю Климовичу Андрію Олексійовичу
ОРІЄНТОВНОІО площею 0,1425 га для обслуговування нежитлової будівлі по вул.
.

Чкалова,3;

7.11. Мельник Ірині Борисівні

орієнтовною площею 0,15 га

для

обслуговування нежитлової будівлі по вул. Шевченка в районі розміщення
санітарно-епідеміологічної станції;
Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні
орієнтовною площею 0,043 га для обслуговування нежитловоro приміщення

7.12.

по вул. Гагаріна, 19;

Приватному підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу
орієнтовною площею 0,0027 га для обслуговування магазину- павільйону по

7.13.

вуц. Олімnійській,4;
7.14. Київському обласному державному підприємству по племінній
справі в тваринництві орієнтовною площею 20,0 га для обслуговування

території господарського двору по вул. Кутузова, 77;

Колективному підприємству «Броварське АТП 13262»
орієнтовною площею 0,7240 га ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі по
бульв. Незалежності,18-в;
7.16. Спільному підприємству У формі Товариства з обмеженою

7.15.

відповідальністю «Транс-Груп» орієнтовною площею. 0,2411
обслуговування майнового комплексу по бульв. НезалеЖНОСТІ, 18;

га

для

Закритому
акціонерному
товариству
«Бромет-металекс))
орієнтовною площею 0,5158 га для обслуговування частинИ нежитлового

7.17.

приміщеННJI по вул. Металургів,4;.

...
7.18. Підприємству споживчоі кооперацll «Укоопппромтор~ У м.
Броварвю) орієнтовною площею 7,1433 га для обслуговування маиновоro
1(Омплексу по вул. Кутузова,I~7;
лю милі Олександрівні
7.19. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Павлик
Д
орієнтовною площею 0,0316 га для обслуговування частини нежитлового
ПриміщеННJI по вул. Красовського,26;
О
у Олексійовичу
7 20 П
. приємцю Іщенку лександр
.
. . риватному ПІД
ання частиНИ нежитловоro
ОРІЄНТовною nлощеlО 0,1363 га для обслуговув
ПРИМіщення по вул. Красовського,26;
..
ніС'ПО «Світоч двВ))
7
21
Т
обмеженою ВІДПОВІДаль
.
. . овариству з
ання майнового комплексу
в
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,3095 га для обcлyroвув
Раііоні Промвузла;
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8.
ділянок:

Надати дозвіл на ВИГотовлення проектів відведення земельних

8.1. Товариству з обмеженОІО відповідальністю «Продагросервіс»
ОРІЄНТОВНОЮ площе~ 0,1342 га для розширення торгово-розважального
.

комплексу на переТИНІ вул. Київської та вул. Металургів;

8.2. Товариству ~ обмеженою відповідальністю «Ольтаріс» орієнтовною
пло~е~ 1,0 г~ для РОЗМІщення виробничої бази по
вул. Красовського
в раИОНІ РОЗМІщення будинку Н!! 18;
8.3. Приватному підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу
орієнтовною площею 0,26 га для розміщення цеху по виробництву столярних
виробів по вул. Кутузова,6 в районі розміщення радіостанції;
8.4. Приватному підприємцю Хімічу Валерію Миколайовичу
орієнтовною площею 0,02 га для будівництва магазину по продажу
будівельних матеріалів на розі вулиць Черняховського та Воїнів
Інтернаціоналістів;
8.S.Приватному

орієнтовною

площею

виготовленню

підприємцю

0,20

га

вентиляційних

для

Григоренку

розміщення

систем

по

вул.

Сергію

Миколайовичу

виробничого
Кутузова

цеху
в

по

районі

запроектованого кладовища;

8.6. Приватному підприємству «Феско» орієнтовною площею 0,1
будівництва оздоровчого центру з готелем квартирного типу по

га для
вул.

Гагаріна в районі Київської обласної школи вищої спортивної майстерності з
легкої атлетики;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Т.Б.М.-Україна
орієнтовною площею 3,0 га для розміщення виробничо-складського теРМІНалу

8.7.

в районі запроектованого кладовища;

9. Надати дозвіл на виготовлення проекту.відведення земельної дi~ із
зміною цільового призначення приватному П1дприєм.~ю Разумову ВеН1ам1НУ
ВолодИМИрОВИЧУ площею

0,341 О

га із земель комеРЦIИНОГО використання на

земnі промисловості по вул.С.Разіна,S;

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради:
·
005 't.1: 80S 38 04 Про припинення права користування
10..
1 ВІД
27.1. J,!!
"
"
8 1 відносно товариства з
земельними ділянками надання в оренду... , в п. . .
.'
'
Т
говий
центр
«Оризон»
ПІСЛЯ
СЛІВ
О бМеженою відповідальністю « ехно-ТОР
.
«••• ~'~J.от'ехно-торговииоо центр «Оризон» читати «... ОРІЄНТОВНОЮ площею
0,0394 г
.
ТУ.
fO"2'»' Д~IОП400Т8е~~ ХО 764-36-04 "Про припинення права користування
. . ВІД . ' надання
" в п.3.1. після слів
«...
земenьн'
в ореНду... ,
n·
ИМИ ДІ~ками,
емельній ділянці орієнтовною площею
1Дземним парюнгом ... » читати «... на з
I,SO га" .», далІ. по тексту.

IS

Пункт З .1. доповнити абзацом в нас пній

...

та будівництво об'єкту проводити у дві чер~. пе ::а:е : « Проектуван~я
ділянці оріЄНТОВНОIО площеlО 0,55 га, друга ~ep~ _ HaP~M~:aЮИ
.~eMc:пьНl~
ЦI1

орієнтовнОЮ площею 0,95 га, при умові першочерговоrо Б • ДІЛЯНЦІ
u

навчальних маистерень
адресою вул.

Н

авчально-виробничого центру тво

М .Л аГУНОВОІ,·· 17-8».

&

~~~

. МОЛО'"І·
за
РЧОСТІ
~

10.3. Bi~ 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 ВІДПОВlдалЬНIСТlО «Глако» після слів «... площею» читати
«
4,5205 га, .за рахунок земел.ь сільськогосподарського призначення - рілля , в
тому ЧИСЛІ 0,~25~ мга -зеМЛІ о~меженого використання - інженерний коридор
Mepe~ КОМУНІ~аЦІИ, для РОЗМІщення багатоквартирної житлової забудови _
зеМЛІ житлово І забудови, по вул. Київській на території 3 мікрорайону ІУ
житлового району терміном на 15 років»;
10.4. 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
ra, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, для
розміщення багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, по
вул. Київській на території 3 мікрорайону ІУ житлового району терміном на 15
років»;

10.5.

від

27.10.05

Н!!

805-38-04

"Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в оренду...", в п.8.6. відносно громадянина
Оніщука Віталія Матвійовича після слів
«... Віталію Матвійовичу» читати
«... орієнтовною площею 0,1885 га... », далі по тексту;

10.6.

від

20.07.06

Н!!

58-06-05

"Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в оренду...",

підприємства

«ПерспеКТИВ8»

читати:

в п.9.10. відносно малого

«Товариству

з

обмеженою

Відповідальністю мп «ПерспеКТИВ8» ... », далі по тексту;
10.7. від 14.04.05 Н!! 688-33-04 "Про припинення пр~а користування
земельними ділянками надання в оренду...",
в п.2.1. ВІДНОСНО малого

підприємства

<<llерс~еКТИВ8»

читати: «Товариству з обмеженою
ВідпОВідальністю мп <<llерспектива» ... », далі по тексту;
10.8. від 20.07.06 Н!! 58-06-05 "Про припинення ?р ава користування
•
" в п 2 3 ВІДНОСНО приватного
ЗемельНИМи ДІЛЯнками,
надання в оренду... ,
. . .
.
а
ПідприємЦJI Дворського Олександра Володимировича слова «... БУДІВНИЦТ~
ресторану ... » замінити словами «... будівництва ресторанно:о комnлексу.~~
10.9.від 16.03.06 Н!! 952-45-04 "Про погодження МІСЦЬ розташув
земельних·
"п 1 4 відносно
товариства з обмеженою
·
дІлянОк....·
нанням п 4 даного
ВІДПОВідальністю <<Нафком» відмінити, в зв'язку з невико
.
PiIIIeHНJI ( не проведені проектно- вишукувальні роботи). . розташування
10.10.від 26.01.06 Н!! 894-43-~4 ,,про погоджеаННJIриС::~СЦ~ обмеженою
земельн
.
" п.·
1 4 ВІДНОСНО
·
их дІЛЯНОК...
. . ТОВ зв'язку з невиконанням
ВІДПОВідальністю «Північзахідтрансбуд» ВІДМІНИТИ, В
. б )
n4
.
ктно вишукувалЬНІ ро ОТИ .
дження місць розташування
· даного рішення ( не проведеНІ прое
10.II.від 23.03.06 Н!! 957-46-04 "п~о ПОГQ акціонерного товариства
зеМельНИх·
"п.1 .8 відносно ВІДкритого
ДlЛJlнок...

·· блгаз» ВІДМІНИТИ
..
«КІОВ0
в
І
•
,зв язку

з

16

невиконанням

п.

не проведеНІ п~оектно- ВИШУкувальні роботи).до 23.03.08
10.12.ВІД 23.03 06 ](0 957-46 04

.

.

земельних ДІЛЯНОК ..." П 1 5
.
. .

- "nро

В·ІДНОСНО

4 даного

(

.

погодження МІСЦЬ розташування

.

приватного ПІдприємства «Медико-

Т~ХНОЛОГІчна група-І)~ відмінити, в зв'язку з невиконанням

РІшення ( не проведеНІ проектно- вишукувальні роботи).

.

рішення

п. 4 даного

11. Попереди~и J?ридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3 даного

РІшення, про необхІДНІСТЬ укладення до 26.05.07 договорів оренди землі. У
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинення права користування землею.

Попередити керівників підприємств, що зазначені в п.п. 4,5 даного
рішення, про необхідність виготовлення державних актів на право власності

12.

та постійного користування землею.

13.

Зобов'язати фізичних осіб зазначених в п.6 даного рішення про

необхідність виготовлення державних актів на право

власності на землю із

зміною цільового призначення.

Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 7,8 про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права

14.

користування земельними ділянками в термін до
земельних

ділянок

приступати

після

отримання

26.07.07. До І освоєння
правовстановлюючих

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

Начальник земельного Biдц<i~=;;1 ~::§~~

Т.В.Гордієнко

