
г ~po припинення права користування земельними 
ДІЛЯНКами, надання в оренду земельних ділянок 

·w ' 
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 земельного відділу від 10.05.2007 N!! 1227 
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 N!! 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власності громадян і юридичних 
осіб", п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
а також враховуючи рішення Броварської міської ради від 26.04.07 
Н!! 303-20-05 « Про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які 
стали переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
М. Бровари від 23.04.2007» та пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою теРJlторій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земель~ ді~ами та 
зарахувати їх до земель міської ради, в зв'язку з доБРОВІЛЬНОЮ ~ч~мовою:. 

1.1. Відкритому акціонерному товариств! ::~1.t І : .~С?мб!на'l; 
«БроварИбудіндустрїя» rїлощею 0,7391 га по вул. Металурпв,4 ВІДПОВІДНО 

ЗАТ ,.6po8UPCWt8 apytf8pНlf.1OD5 Р. SIIU. НІ 155020tЮ 
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ДО протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ комбінат 
«БроварибудіНДУСТРUI» про реорганізацію ВАТ комбінат 
«Броварибудіндустрія» та створення ТОВ <<Будінвестпроект» від 
02.04.2002р. Н!6; 

1.2. Підприємству Укоопспілки «Броварський завод торговельного 
машИНОб.удуваННJI» площею 0,7346 га по вул. Красовського, 16 згідно з 
листом ВІД 13.04.2006р. Н! 32/198; 

1.3. M~OMY підприємству «ПерспеКТИВ8» площею 0,4662 га в районі 
Промвузла ЗГІДНО з листом від 22.04.2006р. Н! 33; 

1.4. Київському обласному державному підприємству по племінній 
справі в тваринництві площею 0,63 га на Об'їзній дорозі, згідно з листом від 
19.10.2007р. Н! 156; 

2. Надати в оренду за рахунок земель міськоі ради земельні ділянки, 
на яких розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних 
осіб: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-торговий цен'l'p 
«Оризон» площею 0,0394 га, з них 0,0258 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
нежитлового приміщення - землі комерційного використання, по бульв. 
Незалежності, 17 терміном на 5 років; 

2.2. Кооперативу підземних колективних погребів ,,магнолія" площею 
0,3486 га, з них 0,0011 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування підземних погребів - землі 
громадського призначення, по вул. Воінів - Інтернаціоналістів,З8 терміном на 
1 рік; 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Будінвестпроект» 
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; 

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю <<llелікан» площею 
0,7346 га, з них 0,1340 га - землі обмеженого використ~ - і енерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговув~ прИМ1 v.цefY1 
землі промисловості по вул. Красовського,16 термІНОМ н ~ О о" , . .. о * 

2.5. Товариству з обмеженою в1ДПОв1Дальнlстю.... m 
площею О 4662 га, з них 0,0454 га - землі обмеже й> ик:Atl,JtQ1ащ. 
інженерний' коридор мереж ко~ік~ій,. для обслуг. н .: ~ 
комплексу _ землі прОМИСЛОВОСТІ, в ранОНІ Промвузла те ,о. o~· 

2.6. Приватному підприємцю TYPOB~ Володими ~ 
площею 0,0105 га, з них 0,0029. га .: зеМЛІ обмеженого в ... ня
інженерний коридор мереж КОМУНІК8ЦШ, для O~~OB~~ павш.ьиону -
землі комерційного використання, по вул. ОЛІмпшсьюи,4 теРМІНОМ на 

5 років. 



З. Н~ати в оренду за рахунок земель міської ради земельні діJUJНКИ: 
З.l.ВІДКРИТОМУ акціонерному товариству <<Київська стрічкоткацька 

фабрика» площ~ю 1,6000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення :- РІЛля, для будівництва стрічкоткацької фабрики- землі 
про~исловосТ1, ~o вул. Кутузова, в районі запроектованого кладовища 
теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

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 пісJUJ сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

З.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Статою> площею 
1 ,0000 ~a, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, 
для БУДІвництва виробничих приміщень - землі промисловості, на Об'їзній 
дорозі терміном на 5 років; 

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

товариству з обмеженою відповідальністю «Статою> в розмірі 
З6 ОЗ6,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти пісJUJ сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 
З.З.Товариству з обмеженою відповідальністю «ФГ «Гірне» площею 

0,5000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, з 
них 0,0175 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для будівництва кафе - 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 «ФГ <<Гірне» в розмірі 
18 О 18,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти пісJUJ сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; .. . 

З.4.Приватному підприємцю Мехед В~ентиН1 Д~IBН1 ~~щею 
О,З 1 ОО га для обслуговування складсь~ ПРИМІще~ь - зеМЛ1 комерц1ИНОГО 

використання по вул. Металургів термшом на 5 роКІВ; 
З.5. Тов~риству з обмежено~. відпові~альніСТЮ кафе <<Віктор» площею 

0,0260 га для розширення терИТОрl1 для БУДІвництва рес:оранного ... ко~плексу 
_ землі комерційного викор~стання, по вул. ГагаР1на в ранОН1 парку 
«Перемога» терміном на 5 роКІВ; . . . 

З.6.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ <<вальтер~ .площею 
0,4000 га для будівництва та обслуговУВання складу-ммагазину . УДІВ~НИХ 
М •• • мерційного використання, по вул. еталурГІВ теРМ1НОМ 
атеРlМIВ - зеМЛІ ко 

на 5 років; 
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3.7. Товариству з обмеже . . . 
о 1500 га за рахунок земель сі ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <<Еней» ~лоще~ 
, . льськогосподарського призначенНJI - СІножап 

ДЛЯ БУДІвництва газозапраВНО·I· ... . . . стаНЦll автомоБІЛІВ та магазину з продажу 
запасних частин І супутніх това . . ... . рІВ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використанНJI, по 
вул. Чкалова,30 теРМІНОМ на 5 років; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених. вилrrенням сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою ВІДПОВІдальністю «Еней» в розмірі 4 692,00 
гривень. 

~OГOBip оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

4. Продовжити терміни користування земельними ділянками що 
перебувають в оренді: ' 

4.1. Приватному підприємцю Мироненко Антоніні Михайлівні 
площею 0,0021 га для обслуговування кіоску по вул. Красовського в 
районі розміщення буд. N!!27 терміном на 1 рік; 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Овал» площею 
0,221 О га для обслуговування торгівельного майданчика по 
вул. Гагаріна,16 терміном до 31.10.2007 року. 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, що 
являються власністю юридичних та фізичних осіб:: 

5.1. Відкритому акціонерному товариству «Софія» орієнтовною 
площею 2,0065 га для обслуговування гуртожитків по 
бульв. Незалежності,16-б, 16-в; 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю мп «Перспектив&» 
орієнтовною площею 0,2262 га для обслуговування майнового комплексу в 
районі Промвузла; 

5.3. Громадянину Оніщуку Віталію Матвійовичу о~і~товною площею 
0,1885 га для обслуговування майнового комплексу в раноН1 Промвузла; 

5.4. Громадянці Хамчук Світлані Вікторівні орієнтовною площею 
0,2518 га для обслуговування складського приміщення по вул. Кутузова,57. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 
Д~OK: . 

6.1. Приватному підприємцю Зін;енку ГригорllO ~-~~ 
орієнтовною площею 0,26 га для ро~~ення. цеху *- ~ .!!!(1.'!!~ 
столярних виробів по вул. кутузов~~6 в paнOH~ РОЗМ1ще WfIm'&.C4.L ~~ 

6.2. Чуканову Олегу ВалеРІИОВИЧУ OPIЄНТO~HO~ o::r <J 
розташування тенісних кортів по вул. Чкалова в раноН1 с·tm~-а~мr1UIМtty 22-о:;ч.9 

6 3 Приватному підприємцю Григоренку Сер 
орієнто~н~ю площею 0,20 га для розміщення виро 



виготовленню вентиляційних систем по вул. Кутузова в районі 
запроектованого кладОвища; 

6.4 Гладишевському Аскольду Петро Г .... Шл'" . . г ВИЧУ, ладишевсьКlИ 11 
АСКОЛЬДІВНІ, лади шевській Тетяні Аскольдівні орієнтовною площею 
0,00~4 га для розширення т~риторії літнього майданчику магазину-кафе 
«СВІтлана» по вул. ДекаБРИСТІВ 45· , , 

6.5. П~иватному підприємцю Галушко Марині Валентинівні та 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ .ДубровськіЙ Оксані Іванівні орієнтовною площею 
0,0012 га для РОЗМІщення топочної для частини будівлі по 
вул. Грушевського,9/1; 

6.6. Приватному підприємству «Аква-Вом» орієнтовною площею 
0,04 га для будівництва мийки автомашин за сучасною технологією по 
вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки пп Вакуленка І.П.; 

6.7. Приватному підприємству «АНРІ-МАРКЕТ» орієнтовною 
площею 1,7 га для розміщення торгового центру та офісно-складських 
приміщень по вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ <dIафком»; 

6.8. Приватному підприємству «Дельта-Бровари» орієнтовною 
площею 0,0360 га для будівництва торгівельного павільйону по 
вул. Київській в районі розміщення будинку Н!! 292 та ОДШ; 

6.9. Броварській міській раді орієнтовною площею 0,7768 га для 
розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Симоненка на 
території ІУ житлового району І мікрорайону м. Бровари; 

6.10. Броварській міській раді орієнтовною площею 3,1890 га для 
розміщення індивідуальної житлової забудови по вул.П. Чубинського на 

території :л району м. Бровари; 
6. '1 і. ева !to1r з обмеженою відповідальністю <<Ресторан 

«ОРХІ . 'Оо i.~ ~ ощею 0,0499 га для розміщення ресторанного 
.; по І ti. ..іі: кій в районі розміщення радіопередавального 

• ,,' •. \, • Q Об Al.1 q 2'- "9·0{' f;(. :Н. S" 
--......~"~и .... ~т % ar меженою відповід~ьністю <<Міські інвестиції» 

пnо~~ ,4773 га для р~зміщення багатоквартирного 
житлового прибудованим ПРИМІщенням дитячого садка по 

вул. Грушевського, 21-а; .... .. ' .. 
6.13. Товариству з обмеженою ~ІДПОВІДалЬНІСТЮ «МісьКІ ІнвеСТИЦІІ» 

орієнтовною площею 0,42 га для РОЗМІщення багатоквартирного житлового 

будиику по вул. Грушевського, 17 -б;. . . .. . 'оо 
6.14. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <~cьКl швеСТИЦll)~ 

орієнтовною площею 0,4 га для розміщення комnлеКСНОI бага~окваРТИРНОІ 
'.' S' айову IV житлового раиону' Житлової забудови на теРИТОРll М1КРор . . .. .' 'оо 

6 15 Т обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ <<МісьКІ ІнвеСТИЦ1I» 
. . овариству з . б 

о . О 444 га ДJIJI РОЗМІщення агатоквартирного 
РІЄНТОВНОЮ площею , о. .... ... 
ЖИтлового будинку на території 11 черги кварталу ЛІМnIИСЬКИИ. 



7.Надати дозвіл на виготов . .. 
· '. лення проекту ВІдведення земеЛЬНОІ 

ділянки ІЗ ЗМІНОЮ ЦІЛьового призначення ЯНИЦ '" r . о · . 
. вною площе О 0256. ЬКІИ анНІ лексанДРІВНІ 

oplfHTO.... ю, га ІЗ земель житлової забудови на землі 
комеРЦIИНОГО використання по вул. Димитрова,71-а; 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради. 
8.1. Bi~ 26.04.07 Н!! 305-20-05 "Про припинення пр~ва користування 

земельн~~и ДІЛЯНКами, над~ння в оренду ... " в п. 2.19. відносно громадянки 
ЛазарєвО1 Валентини ПавЛІВНИ слова « ... 0,0133 га - землі спільного ... » 
замінити словами « ... 0,0095 га - землі спільного ... »; 

8.2. від .26.04.07 Н!! 305-20-05 "Про припинення права користування 
земельними Д~ЛЯНК~И, н~ання в оренду ... " в п. 2.1. відносно товариства з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Продагросервіс» слова «... терміном на 2 
роки» замінити словами « ... терміном на 5 років». 

9. Відмовити приватному підприємцю КасJIНЧУКУ Володимиру 
Степановичу у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0061 га для обслуговування павільйону по вул. Київській,294 в 
зв'язку з суспільною необхідністю. 

10. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3, 4 
даного рішеННJI, про необхідність укладення до 24.06.07 договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформлешпо права 
користування земельними ділянками в термін до 24.08.07. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на земmo та встановлення меж земельних дiлJIНок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

12. Контроль за виконанням даного ріmеНИJI ПОКJIасти на заступника 
міського голови ВОЗНJП(а с.м. .. · .. .:;: 

,. ;Jal,., 
. (ії ііі 
.'. t ..... -~ О do 
~ ·r~ • ., (l- -r: 

Міський голова 

м.Бровари 

від "-1+" tz!=~ 
Н!! J4D- r- 05" 

2007 року 

В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: ~ 

Начальника земельного відді -"---1:~ ,=;S~? ~ Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник управління економіки 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій 

І.В.Сапожко 

:f CJ;# Т.М.Чепіга 

Л.Є.Рибакова 

d.orq"- Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 
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пИТання про припинення права к черговому засіданні Броварської міської ради 
ореНДУ земельних ділянок, наданн:РИСТУВ~~НЯ земельними ділянками, надання в 
надання дозволів на виготовленнu ту П~СТl~не користування земельних ділянок, 

1& еХНІЧНОl ДОJnlU ... Ф 
користування земельними ділянками а:.1 •. :ентацll по О ормленню права 

юридичним І фІЗИЧНИМ особам: 

1. Припинити право користування · 
іх до земедь міської ради в зв'язку з Д б зе~ельн~ Д1ЛJlНКами та зарахувати 

1 1 В·' о РОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ: 
. . ІДКРИТОМУ ак . . ЦІонерному товариству б' 

«БровариБУДІндустрія» площею 0,7391 га по в л М . . K~M Інат 
протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ ~~бін:~алурГІв,4 BI~OBIДНO .ДО 
про ~рганізацію B~ Т комбінат «БроварИБУДіндустр:РО':Р=':':і~ 
<<БУДІнвестпроект» ВІД 02.04.2002р. N!!6; 

1.2. Підприємству Укоопспілки <<Броварський завод торговельного 
~amинобудування» площею 0,7346 га по вул. Красовського 16 згідно З листом 
ВІД 13.04.2006р. N!! 32/198; , 

1.3. M~oмy підприєм~тву «ПерспеКТИВІ!» площею 0,4662 га в районі 
Промвузла ЗГІДНО з листом ВІД 22.04.2006р. N!! 33; 

1.4. КиїВС~КОМУ обласному державному підприємству по племінній справі 
в тварИННИЦТВ1 площею 0,63 га на Об'їзній дорозі, згідно З листом від 

19.10.2007р. N!! 156; 

2. Надати в оренду за рахунок земель міСіКОЇ ради земельні ділянки, на 
ЯКИХ розміщене майно, що ЯВЛJIється власністю юридичних та фізичних осіб: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-торговий центр 
«Оризон» площею 0,0394 га, з НИХ 0,0258 га -землі обмеженого використання 
_ інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового 
приміщення _ землі комерційного використання, по бульв. Незалежності, 17 

терміном на 5 років; 
2.2. Кооперативу підземних колективНИХ погребів "Магнолія" площею 

0,3486 га, з них О ОО 11 га - землі обмеженого використання - інженерний , . 
коридор мереж комунікацій, для обслуговУВання mдземних погребів - землі 
громадського призначення, по вул. Воїнів - Інтернаціоналістів,38 терміном на 5 

років; 2.З.Товариству з обмеженою Відпов~альністю <<Будінвестпроект» 
площею 1 0205 га з них 0,1315 га - зеМЛ1 обмеженого використання -
іlDJreИерниЙ корид'ор мереж комунікацій. ДIIJI. обcлyro~ M~HOВOro 
/(()МПJIексу _ землі промисловості. по вул.металурnв.4 тepМ1HO~ на 5 РОКІВ; 

_ 2 4 В' !tIV'
TT

1'oHepHOU\! товариству «Броварис~ьбуд» площею 
•• lДІ<рИТОМУ ~ ...... J ." о 0951 О 0158 га - землі обмеженого використання - Інженернии 

, га, з них , -........,; 
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кори~ор мер:ж комунікацій, ДJUI обслуговування нежитлової будівлі _ 
зеМ~11 комеРЦIИНОГО використання, по вул. Грушевського, І-б терміном на 5 
роюв; 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю <d1елікан» площею 0,7346 
га, з них О, 13~0 г~ ... - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комун~каЦIИ, для обслуговування приміщення цеху N!!1 - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. КраСОВСЬКОго,16 терміном на 5 років; 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю мп «Перспектив&» 
площею 0,4662 га, з них 0,0454 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДJUI обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, в районі Промвузла терміном на 5 років; 

2.7. Приватному підприємцю ТУРОВЦЮ Володимиру Михайловичу 
площею 0,0105 га, з них 0,0029 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДJUI обслуговування павільйону -
землі комерційного використання, по вул. Олімпійській,4 терміном на 
5 років. 

3. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні діJIJlНКИ: 
3.1.Відкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька 

фабрика» площею 1,6000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення - рілля, ДJUI будівництва стрічкоткацької фабрики- землі 
промисловості, по вул. Кутузова, в районі запроектованого кладовища 
терміном на 2 роки; 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
відкритому акціонерному товариству «Київська стрічкоткацька фабрик&» в 
розмірі 57657,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського вироб~ва; 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Статою) . площею 
1,0000 га, за рахунок земель с~ськогоспо~арського призн~чення-;..р~, ~ 
будівництва виробничих ПРИМІщень - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, на Об 1ЗН1И ДОРОЗІ 

терміном на 2 роки; 
Затвердити розрахунок розміру 

виробництва, спричинених . B~eH~ 
обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ товариству з 

втрат сільськогосподарського 

сільськогосподарських угідь, 
«Статою) в розмірі 36 036,00 

гривень. .. . після 
Договір оренди земельНО1 Д1ЛJIНКИ укласти сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва;. .. . 
3 3 Т З Обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «ФГ «ГІрне» площею . . овариству . 

0,5000 га за рахунок земель сільськогосподарсько~ призначе~ - РІЛЛЯ, з них 

О 0175
' . обмеженого використання - Інженернии коридор мереж , га - зеМЛІ .. ... . .... б ·вництва кафе - зеМЛІ комерц1ИНОГО використання, на 

КОМУНІкацlИ, для УДІ 
Об'їзній дорозі терміном на 2 роки; . 

РОЗМІРУ втрат сільськогосподарського . 
Затвердити розрахунок сільськогосподарських угідь, 

виробництва, спричинених вилученням 



товариству з 

18 О 18,00 гривень. 

J 

обмеженою відповідальністю «ФГ «Гірне» в розмірі 

. Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
СІльськогосподарського виробництва; 

3.4.Приватному підприємцю Мехед Валентині Данилівні площею 0,3100 
га для обслуговування складських приміщень - землі комерційного 
використання, по вул. Металургів терміном на 2 роки; 

3.5. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе <<Віктор» площею 
0,0260 га для розширення території для будівництва ресторанного комплексу -
землі комерційного використання, по вул. Гагаріна в районі парку «Перемога» 
терміном на 5 років; 

3.6.Товариству з обмеженою відповідальністю «Вальтер» площею 0,4000 
га для будівництва та обслуговування складу-магазину будівельних матеріалів -
землі комерційного використання, по вул.Металургів терміном на 2 роки; 

3.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней» площею 0,1500 . 
га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - сіножаті для 
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 вилучеННJIМ сільськогосподарських угідь, 

товариству з обмеженою відповідальністю <<Еней» в розмірі 4 692,00 гривень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 

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

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Броварський 
домобудівний комбінат <<Меркурій» площею 1 ,0000 га для будівництва 
садибної забудови по вул. Симоненка, в районі радіостанції по вул. Київській 

терміном на 2 роки; . . ..... 
4.2. Приватному підприємцю Мироненко АнТОНІНІ МихайЛІВНІ площею 

О 0021 га для обслуговування кіоску по вул. Красовського в районі , . 
розміщення буд. Н9.27 терміном на 1 рІК; . . . 

4.3. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ «Овал» пло~ею 
0,2210 га для обслуговування торгівельного майданчика по вул. ГагаРІна,16 

терміном до 31.10.2007 року. 
4.4. Приватному підприємцю Бо~~ Володимиру Миколайовичу 

площею 0,0152 га для обслуговУВання павшьиону по вул. Короленка,60-в 

терміном на 1 рік; 

5 Н Дозвіл на складання технічної документації по оформленню . адати . ... 
. нди земельних ділянок, на яких РОЗМІщене манн0, що являються 

ДОГОВОРІВ оре . . .. 
власністю юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб.. .. 

5 1 В' му акціонерному товариству «СОф1Jl» ОРІЄНТОВНОЮ площею 
2,0065 ~~ для ~:С;овування гуртожитків по бульв. Незалежності,16-б, 16-в; 
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. 5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю мп «Перспектива» 

ор~єн~овною площею 0,2262 га для обслуговування майнового комплексу в 
ранОНІ Промвузла; 

5.3. Громадянину Оніщуку Віталію Матвійовичу орієнтовною площею 
0,1885 га ДJIJI обслуг~вування майнового комплексу в районі Промвузла; 

5.4. ГромадяНЦІ Хамчук Світлані Вікторівні орієнтовною площею 0,2518 
га ДЛЯ обслуговування складського приміщення по вул. Кутузова,57. 

6. . Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 
ДІЛЯНОК: 

6.1. 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; 

6.2. Чуканову Олегу Валерійовичу орієнтовною площею 0,6 га ДJIJI 
розташування тенісних кортів по вул. Чкалова в районі спорткомплексу; 

6.3.Приватному підприємцю Григоренку Сергію Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,20 га для розміщення виробничого цеху по 
виготовленню вентиляційних систем по вул. Кутузова в районі 
запроектованого кладовища; 

6.4 Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській Лілії 

Аскольдівні, Гладишевській Тетяні Аскольдівні орієнтовною площею 0,0024 
га для розширення території літнього майданчику магазину-кафе «Світлан&» 

по вул. Декабристів,45; 
6.5. Приватному підприємцю Галушко Марині Валентинівні та 

приватному підприємцю Дубровській Оксані Іванівні орієнтовною площею 
0,0012 га для розміщення топочної для частини будівлі по 

вул. Грушевського,9/1; 
6.6. Приватному підприємству <<Akba-ВоМ» орієнтовною площею 0,04 

га для будівництва мийки автомашин за сучасною технологією по 
вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки ІПІ Вакуленка І.П.; 

6.7.РелігіЙніЙ громаді Незалежної Помісної Церкви Євангельських 
Християн <<Нове життю) орієнтовною площею 0,20 га для розміщення 
молитовного дому по вул. Єсеніна в районі розміщення військового містечка; 

6.8. Приватному підприємству <<АНРІ-МАРКЕТ» орієнтовною площею 
1,7 га для розміщення торгового центру та офісно~складських приміщень по 
вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ <<Нафком»; 

6.9. Приватному підприємцю Карпе~ Олександру Михайловичу 
орієнтовною площею 0,0070 га. для. БУДІВництва магазину-кафе по 
вул. Короленка в районі розміщення mшОХ1ДНого бульвару; . 

6.10. Приватному підприємсТВУ «Дельта-Бровари» ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,0360 га для будівництва торгівельного павinьйону по вул. Київській в районі 
розміщення будинку N!! 292 та ОДІП; '. . 

6.11. Броварській міській ~aдl ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,7768 га ~ 
розміщеННJI індивіДУальної ЖИТЛОВОІ забудови по вул. Симоненка на теРИТОРІІ 
IV житлового району І мікрорайону м. Бровари; 
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. 6.12. ~роварСЬКій міській раді орієнтовною площею 3,1890 га ДJUI 
РОЗМІЩ~~НJI ІНДИВІДУальної житлової забудови по вул.П.Чубинського на 
терИТОрІІ IV житлового району м. Бровари; 

. 6.13. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Ресторан «ОРХІДЕЯ» 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0499 га для розміщенНJI ресторанного комплексу по 
вул. Київській в районі розміщення радіопередавального центру. 
. . 7 .Н~ати дозвіл на виготовленНJI проекту BiДBeдeННJI земельної ділянки 
ІЗ ЗМІНОЮ ЦІЛьового призначення Яницькій Ганні Олександрівні орієнтовною 

площею 0,0256 га із земель житлової забудови на землі комерційного 
використання по вул. Димитрова,71-а; 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
8.1. від 25.01.07 N!! 221-16-05 "Про припиненНJI права користуванНJI 

земельними ділянками, HaдaННJI в оренду ... ", в п.2.12 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «Глако» після слів « ... площею» читати « 
4,5205 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рілля , в 
тому числі 0,0250 га -землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для розміщенНJI багатоквартирної житлової забудови -
землі житлової забудови, по вул. Київській на території 3 мікрорайону IV 
житлового району терміном на 15 років»; 

8.2. від 25.01.07 N!! 221-16-05 "Про припинення права користуванНJI 
земельними ділянками, HaдaнНJI в оренду ... ", в п.2.13 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «ДІББ» після слів « ... площею» читати « 4,5206 
га, за рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI - рілля, для 
розміщення багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, по 
вул. Київській на території 3 мікрорайону IV житлового району терміном на IS 
років»; 

8.3. від 26.04.07 N!! 305-20-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, HaдaнНJI в оренду ... " п. 2.19. відносно гром8ДSIНКИ 
Лазарєвої Валентини Павлівни слова «... 0,0133 га - землі спільного ... » 
замінити словами « ... 0,0095 га - землі спільного ... ». 

9. Відмовити приватному підприємцю Касянчуку Володимиру 
Степановичу у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0061 га для обслуговування павільйону по вул. Київській,294 в 
зв 'язку з суспільною необхідністю. 

10. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 2, 3, 4 даного 
рішення, про необхідність укл~еННJI до 24.0~.07 ~OГOBopiB оренди землі. У 
випадку не оформлення договорш оренди зеМЛІ, МІська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в о.п. 5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 

ання ЗемельНИМИ ділянками в термін до 24.08.07. ДО OCBOЄHНJI 
користув . 
земельНИХ ділянок приступати теля отрим 

. На зеМЛЮ та встановлеННJI меж земе"~.ljjU'",, 
докумеНТ1В . 

правовстановJПOЮЧИХ 

ділянок в натурі. 

Земельні ділянки використовувати за ЦІ в при 

Начальник земельного Biдд~i21Гi~;;iiI; {S~~~ Т.В.Гордієнко 
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