
Б~ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

. rлро затвердження переліку юридичних та фізичних осіб;j 
яКІ стали переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок 

в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 та від 04.06.2007 року 

Розглянувши подання земельного відділу від 30.05.2007 Н!! 1487 щодо 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали переможцями 
конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 
29.05.2007 та від 04.06.2007 року та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 1.7. Положення про 
порядок проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м.Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 15.03.2007 
Н!! 275-18-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік юридичних та фіз~них осіб, які стали 
переможцями конкурсу щодо надання земельних ДІЛЯНок в оренду в 

м. Бровари від 29.05.2007року, згідно з додатком 1. . ' 
2.Затвердити перелік юридичних та фізичних ОСІб, яКІ стали 

переможцями конкурсу' щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари від 04.06.2007року, згідно з додатком 2. 

МіСЬКИЙ голова 

IiiiВiiiRi1_ цього рішення покласти. на постійну. комісію 
~~ .. ,.Ч/ ериторій, земельних ВІДНОСИН, аРХ1тектури, 

ка міського голови Руденка Б.Б. 

2007 року 

В.О.Антоненко 
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Перелік 
IОРИДIІЧНIIХ та фіЗllЧllllХ осіб, які стаЛl1 

переМОЖЦЯМlf KOIIKYpcy щодо наД8l11lЯ земелы�llхx ділянок в оренду 
в М. БроваРIІ від 29.05.2007 року 

.Ni1 Площа, Цільове 

ЛО"'У 
Міе'(е3находЗlсення 

га "Р·I311аЧЄІІІІ. 
ЛеРI!J"О~/tе,(ь I(OllКYpcy 

1 вул. Металургів 0,40 Комерційне Приватне підприємство 
ВlІкористання «Торговий дім Пегас» 

2 вул. Щолківська в 0,50 Землі Приватне підприємство 

районі розміщення промисловості «КоДА» 

ВАТ «Броварська 

автобаза» 

3 вул. Металургів 0,3808 Землі Товариство з 
промисловості обмеженою 

відповідальністю 
«Проектно-будівельна 
компанія «Зодчий» 

4 вул. Металургів 0,3808 Землі Товариство з 
промисловості обмеженою 

відповідальністю 
«Виробничо-творча 

фірма «Стиль» 

5 Вул. Кутузова в 1,3078 Комерційне Закрите акціонерне 
ВlfКОРИставня товариство <<Геркулес» 

районі розміщення 

ТОВ <<Нафком» 
Землі Товариство з 0,40 6 бульв.liезале~остів промисловості обмеженою 

районі розміщення 
відповідальністю 

ТОВ <<Астро ЛТД» «Техио-ойл-ЛК» 

0,40 комерційне Товариство з 
7 вул. В. Чорновола використання обмеженою 

відповідальністю 
«Основа» 

0,5352 Житлова Товариство з 
8 

. 
П черги забудова обмеженою теРИТОРJJl 

кварталу вщповідальнісТlО 
ОлімпійськиЙ «Хі сторі» 

"-



-9 вул. Щолківська,2 0,17 

10 Вул. Фельдмана на 3,2021 
території І У 
житлового району 

11 Об'їзна дорога в 1 ,О 
районі розміщення 
АЗС «Делі ка» 

12 район розміщення КП 2,5 
«Київський завод . . 
алЮМ1Н1ЄВИХ 

будівельних 

конструкцій» 

13 4 мікрорайон ІУ 0,37 
житлового району 

14 бульв. Незалежності в 0,1850 
районі Промвузла 

15 

-
16 

вул. Осипова в районі 
розміщення авто 
гаражного 

кооперативу N!З 

Бульв.Незалежності в 
районі розміщення 
автостоянки 

Київської обласної 
організації 

Всеукраїнської спілки 
автомобілістів 

0,17 

0,26 

2 

Землі 
ПРОftlllСЛОВОсті 

ЖJfтлова 
забудова 

Землі 
ПРОМJfСЛОВОсті 

Землі 

промисловості 

Житлова 
забудова 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТехноеКСПОjm) 
Товариство з 
обмежеНОIО 

відповідальністю 
«Підприємство 
БудконтраКТ» 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Трім плюс» 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Торговий дім 

«Композит-Сервіс» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
(<Хі сторі» 

Комерційне Приватний підприємець 
використання ]Кураковський 

Комерційне 
використання 

Комерційне 
використання 

В'ячеслав 

Олександрович 

Приватний підприємець 
Головач Олександр 

Миколайович 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
« Укрпромтехенерго» 

~~7~~в--~к~-----------l------~~к~о-ме-Р~Ц~I.й~н~е-t----~т~о:в;'ар:и;с;тв;,о~з~--1 
ул. расовського в 1,0 
ра.... В'lкористання обмеженою 

ИОНl РОЗМІщення відповідальністю 
оптово-роздрібного «альтаріс» 
nлодоовочевого 
комбінату 



~ Об'їзна дорога в 0,50 Зсt.ші 

районі · Товариство з РОЗlvl1щення ПРОМlІсловості 

АЗС «Ірина» 
обмеженою . 

ВІДповідальністю 

Об'їзна 'О 
«Пелікан» 

21 дорога в Землі -, Товариство з 
районі РОЗ~l1щення ПРОМlІсловості 

АЗС "Дел і ка" 
обмеженою 

відповідальністю 
«Трім плюс» 

22 Об'їзна дорога в 1 ,О Землі Товариство з 
районі · ПРОМlІсловості РОЗ~і1щення обмеженою 
АЗС "Дел і ка" відповідальністю 

«Трім ПЛІОС» 

23 Об'їзна дорога в 1 ,О Землі Товариство з 
районі · ПРОМИСЛОВОСті РОЗ~lІщення обмеженОІО 
АЗС "Деліка" відповідальністю 

«Трім плюс» 

24 Об'їзна дорога в 1 ,О Землі Товариство з 

районі · промисловості 
РОЗМІщення обмеженою 

АЗС "Делі ка" відповідальністю 
«Трім плюс» 

2S Вул. Кірова в районі 0,35 Землі Приватне підприємство 

розміщення буд. N!!96 промисловості «Теплоенергоспецбуд» 

26 На розі вул. Київської 0,2804 Комерційне Приватне підприємство 

та вул. В.Чорновола ВИКОРlolСТВННJI «Спартак» 

27 Об'їзна дорога 0,3446 Комерційне Приватне підприємство 

~ 

ВИ КОРИСТ8ННJI «Домінант» 

28 ІІ черга кварталу 0,27 Житлова Товариство з 

Олімпійський забудова обмеженою 

відповідальністю 
«Містобуд Бровари» -

Міський голова в.О.Антоненко 
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В.В.Руденко 



Додаток 2 

д.о рішення Броварської міської ради 
ВІД" ~~" ()Є - 2007 р. N9Jб~ ;;1./ -06'"' 

Перелік 
IОРИДИЧНИХ та фіЗИЧНllХ осіб, які стаЛl1 

переможцями конкурсу щодо ІІадання земелЬНllХ ділянок в оре.IДУ 
в М. Бровари від 04.06. 2007 року . -

J(g МіСI(єзнаходЗIСЄННR Площа, ЦілЬОllе 
ПеРf!JIІО3Iсеl(Ь "ollКJ1PCY ЛО"'У za "Р'1311ачеllllR 

1 Бульв.Незалежності в 0,66 Землі rовариство з обмеженою 
районі розміщення промисловості відповідальністю . . 

«БОРДЖИ8» заводу алЮМІНІЄВИХ 

будівельних 
конструкцій 

2 Бульв.Незалежності в 0,6 Комерційне Товариство з обмеженою 
районі 

. 
використання відповідальністю РОЗМІщення 

шиноремонтного «Автоцентр 

заводу ПАНАВТО» 

3 Вул. Кутузова в 1,0 Землі Товариство з обмеженою 
промисловості відповідальністю районі 

запроектованого «J1юкос» 

кладовища 

Відкрите акціонерне 4 Об'їзна дорога біля 0,225 Комерційне 
... використвнНJI товариство «Київоблгаз» автозаправної стаНЦll 

«ТНІ<» 
Товариство з обмеженою 5 Вул. Кутузова в 0,40 Землі . 
відповідальністю <<Реал» промисловосп 

j)айоні буд. Х!!6 
1,0 Землі Товариство з обмеженою 6 Об'їзна дорога . 

відповідальністю промисловоСТІ 

<сАвтогарант Плюс» 
.... 

Комерційне Товариство з обмеженою 7 Вул. Чкалова в 0,2 
викорисТВННJI відповідальністю 

районі Об'їзної 
«Торгмашцентр» 

дороги 

І-... 

Землі Товариство з обм~женою 10 Вул.Красовського в 0,5 
промисловості відповідалЬНІСТЮ 

районі розміщення «ФілайТ» 
буд.N!! 18-а 

Приватний підприємець r--
0,45 Землі 11 Вул. Кутузова в промисловості Білозерських А.О. 

районі 

запроектованого 

кладовища 

-



f--"16 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

Вул.Симоненка на 
території 4 
мікрорайону ІУ 
житлового району 

Території Промвузла 

11 черга кварталу 

Олімпійський 

11 черга кварталу 

Олімпійський 

Вул. Чорновола 

Вул.Воїнів 
Інтернаціоналістів в 
районі розміщення 
авто гаражного 

кооперативу N!! 1 
вул. Щолківська в 

районі розміщення 
ВАТ «Автобаза N!!2» 

0,35 

2,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,35 

1,0 

Вул. Кутузова та 1 0,0 
вул.Перонна в районі 
міського кладовища 

Вул.Красовського в 

районі розміщення 

буд.N!! 18-а 

0,4 

Вул. Кутузова в 0,35 
районі 
запроектованого 

Житлова 
забудова 

Землі 
ПРОМисловості 

Комерційне 
використання 

Комерційне 
використання 

Комерційне 
використання 

Комерційне 
використання 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Комерційне 
використl1ВВJI 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Будівельна компанія 
ІЖ-інвесТ» 

Товариство з обмежеНОJО 
відповідальністю 

«ФілвйТ» 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Торгмашцентр» 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Торгмашцентр» 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Торгмашцентр» 

Товариство з обмеженою 
відповідальнісТJО 
«Броварський ДБК 

«Меркурій» 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
«Люкос» 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Ольвія С» 

Приватне підприємство 

«Ікспі Інжиніринг» 

Приватний підприємець 
Зінченко М.А. 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
<<А8ангардЦентр» 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного BiMi~::;;;;;;~~~S~~ Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.В.Руденко 
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