~ Про припинення права користування земельними І

ДІЛянками, надання в оренду земельн

. ..

.

их ДІЛЯНОК, передачу в

ПОСТІине користування земельної ділянки, надання дозволів

на виготовлення технічної документації по оформленню
п~ава користування земельними ділянками юридичним і

фІЗИЧНИМ особам та BHe~eHH~. змін ДО рішень Броварської
МІСЬКО. ради

р'озглянувши подання

земельного відділу від

30.05.2007 N!! 1489

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 керуlOЧИСЬ 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
громадин і юридичних осіб", п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", а також враховуючи рішення Б~оварської міської
ради від 14.06.2007 N!! 365-22-05 « Про затвердження переЛІКУ юридичних та
ф.ізИЧНИх осіб, які стали переможцями конкурсу щ~до надання земельних

дlJIJlнolC в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 та вІД 04.06.2007 року» .:а
Пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ,

земельних відносин, архітектурИ, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІшИЛА:

1П
истування земельнимИ ділянками та зарахувати їх
. рипинити право кор
.
До земель міської ради в зв'язку з доБР.овільною ВІДмовою:
О 2175 га по
иству <<Беарс» площею ,
'
.
1.1.Закритому аКЦІОнерноМУ товар
. .
ПРОВуn. Туnий,6, згідно з листом від 05.10.2006р. Н!! 745/10,
'.

1.2.Товариству з обмеженою ві
.
0,1196 га по вул. Чкалова,12, згідно з л дпов!дanьністю «Дельфін» площею
І.З.Приватному підприємцю Джистом ВІД 05.12.2006р. Ни 270;
0,2540 га по вул. Лісовій,б-б, згідно з з~~~ОЄВ~ Джимшеру Шабоєвичу площею
1.4. Державному територіально_
ю вІД 10.1,0.2005р.;
залізниця» площеlO 0,2000 га по вул галузевому об єднанню «Південно-Західна

згідно з листом від 11.05.2007р. Н!! H:~~j:Ba в районі розміщення буд. Н!! 4-а,

1.5. Товариству з обмеженою відп . . .
по вул. Черняховського ll-б згідно з ОВІД~ьН1СТЮ «ДіББ» площею 0,0300 га
.
"
листом ВІД 12.01 2007 Ха 2'
1.6. В1ДКРИТОМУ акціонерному това
.
.р. - ,
механізована колона ХО 509
риству «СпеЦІалізована пересувна
» площею О 4642 га по в Щ .
. .. 4 .
листом від 16.03.2007р. Ни 14.
'
ул. ОЛКІВСЬКІИ" зпдно З
2. Надати в оренду. за рахунок земель міської ради земельні ділянки:
2.1 .. Приватному ПІДПРИЄМСТВУ «Теплоенергоспецбуд» площею 0,3500 га
ДJIJI БУДІвни~тва та ~бслуговування виробничого комплексу землі
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. КІрова в районі розміщення будинку Н!! 96 терміном на
5 РОків;
2.2. Приватно~у .підпр~ємству «Спартак»
площею 0,2804 га для
розmиp~..ння терИТОрll ПІД БУДІВНИЦТВО готельно-офісного комплексу - землі
коме~ЦІИНОГО використання,

на розі вул. Київській та Чорновола терміном на

5 роюв;
2.3.Приватному підприємству «ДомінанТ»

площею

0,3446

га за рахунок

земе~ь сільськогосподарського призначення - рілля,
в тому числі 0,0129 га зеМЛІ обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для

будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування - землі
комерційного використання, по Об'їзній дорозі терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського

виробництва,
спричинених
вилученням
сільськогосподарських
угідь,
приватному підприємству «Домінант» в розмірі 12 418,00 rpивень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сшьськогосподарського виробництва;

2.4. Приватному підприємСТВУ «Торговий дім Пегас» площею 0,4000 га,
за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, в тому числі
0,0203 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж

КОМУНікацій,

для будівництва та обслуговування магази~ буді~ельних

матеріалів _ землі комерційного використання, по вул. Металурnв теРМІНОМ на
5 Років',

Затвердити

ВИРОбництва,

розрахунок

спричинених

розміру

вилученням

втрат

.

сшьськогосподарськ~го

СІльськ?г~сподарських

угІдь,

Приватному підприємству «Торговий дім Пегас» в рОЗМІрІ . 14 414,00 rpивень.
.

Договір

оренди

земельної ділянки укласти ПІСЛЯ

СІЛьськогосподарського виробництва;

сплати втрат

2.5. Приватному підприємствУ К
виробничої бази - землі проми « o~» площею 0,5000га для будіВництва
.
ВАТ Б
СЛОВО стІ по вул Щ
.
.
рОЗМІщення
« роварська автобаза»
,.
.
ОЛКІВСЬКІЙ В районі
2 6 Приватному·
термІНОМ на 5 років·
. .
ПІДПРИЄМСТВУ «В
б
'
площею 0,3808 га,
за рахунок зем
. иро ничо-творча фірма «Стиль»
іJIJIЯ в тому числі О 0562 га
e~ь СІльськогосподарського призначення .
,
,
- земЛІ обмеженог
коридор мереж комунікацій
б.
о використання - Інженерний
приміщень - землі промислово~ті ~~ уДl~ицтва ~иробн~чих та складських
Затвердити
розрахунок'
BY~. еталУРГІВ теРМІНОМ на 5 років;
виробництва,
спричинени
РОЗМІРУ
втрат сільськогосподарського
х
вилученням
СІЛЬСЬКОГО
.

Р

приватному підприємству «Виробничо-творча ф.
13722,00 гривень.
Договір

спсодарських

Ірма « тиль»

оренди

земельної

ділянки

сільськогосподарського виробництва;

укласти

після

в

сплати

YГI~Ь~

рОЗМІрІ

втрат

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельна
компанія
«Зодчий»
площею
О ' 3808
га,
за
.
рахунок
земель
сшьсь~огосподарськ~го призначення - рілля, для будівництва виробничої бази
- земЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. Металургів терміном на 5 років;
Затвердити

розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

виробництва, сп~ичин.ених в.илученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ «Проектно-будівельна компанія «Зодчий» в
розмірі 13 722,00 гривень.
Договір оренди земельної

ділянки

сільськогосподарського виробництва;

обмеженою

після

втрат

за рахунок земель сільськогосподарського призначення

рілля,

0,0160

га

-

відповідальністю

сплати

2.8.Товариству
площею 0,4000 га,

в тому числі

з

укласти

«ТЕХНО-ОЙЛ-JП(»

землі обмеженого використання

інженерний

-

коридор мереж комунікацій, для розміщення складських приміщень - землі
комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення ТОВ
<<Астро ЛТД» терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилученням сільськогоспод~ських угідь, товариству

з
обмеженою
відповідальністю
«ТЕХНО-ОИЛ-ЛК»
14414,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після
сільськогосподарського виробництва;

в

сплати

розмірі

втрат

2.9.Товариству з обмеженою ~ідповідальністю «OC~OBa» ~~щею
0,4000 га для будівництва TOPГOBO-O~ICHOГO цеНТІ?У - зеМЛІ комеРЦIИНОГО
використання, по вул. В.Чорновола теРМІНОМ ~a 5 ~OKIB; .
..
.
2.10. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ «Торговии дІМ
«Композит-Сервіс»
площею
2,500.0
га,
за
~axyнOK
земел~
сільськогосподарського призначення - ршnя, в тому чисЛІ 0,17~7 ~ ..- земЛІ
обмеженого використання - інженерний коридор мереж КОМУН1ІСаЦІИ, . ~
будівництва та обслуговування заводу по виробництву лакофарбових матеРІалІВ

на водній основі
- землі ПРОмисл ОВОСТІ. В
. .
завод алЮМІНІЄВИХ будівельних конс
'.

.
Затвердити
р
ТРУКЦІЙ» теРМІНОМ на 5 років·
озрахунок
розмір
.'
виробництва, спричинених Вилучен
. у втрат СІльськогосподарського
з обмеженою відповідальністю «т:ям СІл..ьс~когосподарських угідь, товариству
90089,00 гривень.
рговии ДІМ «Композит-Сервіс» в розмірі
.

Договір

оренди

район·

~ РОЗМІщення кп «Київський

земельної ділянки

класти

після

СІЛьськогосподарського виробництва.
у
сплати втрат
2.11.о Приватному
підприємЦlО
1850
. Жураковському В'ячеславу Олександровичу

~ощею '..
га, в тому чисЛІ 0,0327 га - землі обмеженого використанняІнжен:рнии к~ридор мбереж комунікацій, для будівництва та обслуговування
станЦll

... теХНІЧНОГО

комеРЦIИНОГО

о слуговування

використання,

терміном на 5 років;

по

легкового

бульв.

автотранспорту

Незалежності

...

в раиою

П

-

.

зеМЛІ

ромвузла

2.l2.ToBap~cTBY з обмеженою відповідальністю «Техноекспорт» площею
0,1696 :~ для БУДІвництва та обслуговування складського приміщення - землі
комеРЦIИНОГО використанн~, по вул. Щолківській,2 терміном на

2.13. Приватному ПІдприємцю
0,00784 га,
в тому числі 0,0015
інженерний

коридор

шиномонтажу

- землі

мереж

5 років;

Бабіцькому Валерію Івановичу площею
га - землі обмеженого використання -

комунікацій,

для

обслуговування

кіоску

комерційного використання, по вул. Чкалова терміном на

1 рік;
2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «АвангардЦентр»
площею 0,9998 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення багаторічні насадження, в тому числі 0,2367 га - землі обмеженого використання
- інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування
торгівельно-офісного центру - землі комерційного використання, на розі
вул. Київської та вул. В.Чорновола терміном на 5 років;
Затвердити

розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою відповідальністю <<АвангардЦентр» в розмірі 169 800,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

2.15.Приватному підприємству «Ікспі Інжиніринг» площею 0,5000 ra, в
тому числі 0,1602 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування виробн~чо~складських
приміщень _ землі промисловості, по вул. Красовського в ранОНІ буд. Н!! 18
терміном на 5 років;

.
.
...
2.16.Приватному підприємцю ЗІнченку МикОЛІ АндРІИОВИЧУ. площею
0,3500 ra, за рахунок земель сільськогосподарськог? призн~чення -РІЛЛЯ, .для
розміщення цеху по виготовленню столярних вироБІВ - З~МЛІ промис~овосТ1, по
вул. Кутузова в районі запроектованого ~адовища TepMI~OM на 5 РОКІв;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

РОЗМІРУ

вилученням

втрат

сшьськогосподарського

СІльськогосподарських

угідь,

приватному підприємцю
14 096,00 гривень.

Договір

Зінченку

Миколі

4200

площею,..

в

оренди земельної ділянки укnасти після сплати

сільськогосподарського виробництва;
2.17. Товариству з обмеженою ВІ'
о

Андрійовичу

га,

.

.

ДПОВ1ДалЬНІСТЮ

М'"

«

lСЬКI

розмірі
втрат

.

ІнвестиЦІЇ»

в тому числі 0,1424 га - землі обмеженого використання _

інженернии коридор Mepe~ комунікацій, для будівництва багатоквартирного

житл.ового будин.ку - зеМЛІ ЖИТЛОВОЇ забудови, по ВУЛ. Грушевського,17-б
термІНОМ на 5 роКІВ;
2.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції»
пnоще~ 0,.4000 га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення _
багаТОРІЧНІ на~адження,.о для будівництва комплексної багатоквартирної
забудови - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ забудови, на території 5 мікрорайону ІУ житлового
району терміном на

5 років;

2.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції» площею
1,4773 га,
в тому числі 0,0666 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного
житлового будинку з прибудованим приміщенням дитячого садка - землі
житлової забудови, по вул. Грушевського,21-а терміном на 5 років;
2.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції»
площею 0,4440 га, в тому числі 0,0277; 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;
2.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Аорта» площею
0,0076 га для обслуговування малої архітектурної форми - землі комерційного

використання,
кооперативу

по вул.Черняховського

в районі розміщення автогаражного

N!! 1 терміном на 2 роки;

2.22 Приватному підприємству «АНРІ-МАРКЕТ» площею 1,7000 га для
розміщення торгового центру та офісно-складсь~ приміщ~нь - землі
комерційного використання, по вул. Кутузова в раИОНІ РОЗМІщення ТОВ
«Нафком» терміном на 5 років;

.

2.23. Приватному підприємству «Феско» пл~щею О, 1O~O га, в тому ЧИСЛІ
0,0330 га _ землі обмеженого використання - ІlDКенернии коридор мереж
комунікацій, для будівництва оздоровчого цeH~y з ГOTe~eM. ква?тирн?го типу -:
землі комерційного ВИКОРИСТання, по вул. r~~pIHa в ран0НІ. КиIВСЬКОl об~аСНОl
1ІІК0ли вищої спортивної майстерності з ~erKol. атлет~ки TepMIHO~ на ~ роюв; .
2.24. Товариству З обмежеНОIО В1ДПОВІДальюстю .«УкраІНСЬЮ вантажнІ
кур'єри» площею 7,7000 ra, за рахунок з~мель СІЛьськогосподарського
.
тому числі О 0288 га - зеМЛІ обмеженого використанняприз"ачення - РІЛЛЯ,
В
,

інженерний коридор мереж комунікацій

.

логістичного центру _ землі тр
, ДJIJI БУДІвництва та обслуговуванни
анспорту та зв'язку на Об'·· ...
.
.
на 5 років згідно з постан
r
,ІЗНІИ ДОРОЗІ теРМІНОМ

07.11.2006~. у справі Н!! 227/8~~~~O
, осподарського суду Київської області від
Затвердити

розрахунок·

.
виробництва, спр~чин~них вилученням сільськогосподарськ
РОЗМІРУ

втрат

СІльськогосподарського

з обмеженою ВІДПОВІдальністю «Українські вантажні

2~7 47~~~:r;ве:;~нди земельної ділянки укnасти ~•
СІльськогосподарського виробництва·,

З'
~1Aц..

~.

~(j

бази
на

м~реж КОМУН1ка~IИ,

- З~МЛІ

~gJt)~~ Р змі~

Ol! ~.іР ат

(" . і}.'7
')/..,. -•

2.25. Товариству з обмеженОІО відповідальнісТ1 .Р(
1,0000 га, в тому числі ~,05~! га - землі обмеженого вико"

коридор

а иств

ь

~~..01 . і.
41
т
с) qy
еlО

-

11

для будівництва та обслуго

ПРОМИСЛОВОСТІ, по ВУЛ. Красовського в районі буд.

....
flЮIt»

рний

бничої

!! 18 терміном

5 РОКІВ;
3.

Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки на

...

.

яких РОЗМІщене маино, що являється власНІСТЮ юридичних та фізичних осіб:

'

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «БМБ Компаунд» площею
0,2175 га, з них 0,0525 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі
комерційного використання, по провул. Тупому, 6 терміном на 5 років;
3.2. Закритому акціонерному товариству «ФОРА РІТВЙЛ» площею 0,1196 га,
з них 0,0337 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій, для обслуговування комплексу - землі комерційного використання,
по вул. Чкалова, 12 терміном на 5 років;
3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Планета-Метал Япи»
- землі обмеженого використання площею 0,2540 га, з них 0,0548 га
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового
приміщення - землі комерційного використання, по вул. Шсовій,6-б терміном на

5 років;

3.4.Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні площею
0,0430 га з них 0,0123 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор

мереж комунікацій,
для обслуговув~ нежит~ового пр~іщення- землі
комерційного використання, по вул. ГагаРІна,19 теРМІНОМ на 1 рІК;
3.5.Відкритому акціонерному товариству «Спецбудмонтаж-503» площею

0,4642 га, з них 0,0637 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для обслуговуван~ комплексу
землі
промисловості, по вул. Щолківській,4 терміном H~ 5 РОКІВ;
3.6.ВіДКРитому акціонерному товариству ~(СОф1Jl» ~ощею 1,9980 га, з них 0,7013 га _ землі обмеженого використанНЯ-lнженернии коридор мереж

комунікацій, ДJUI обслуговування rypтожи .
.
..
бульв. Незалежності 1б-б 1б.
ТК1В -:- зеМЛІ ЖИТЛОВОІ забудови, по
,
,
в теРМІНОМ на 5 РОКІВ;

4. Продовжи:и терміни користування земельними ділянками, що

перебувають в ореНДІ:

4.1..Товариству
з
обмеженою
.
.
.
...
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
домоБУДIВНИИ
площеlО
1' 0000 га
б
.. б комБІнат «Меркурій»

«Броварський
для

бУДІвництва
.

сади. НОІ за удови по вул. Симоненка В районі радіостанції по в л. Київській
терМІНОМ на 2 роки;
"

2 П·
4..
риватному ПІдприємцю Марінич Оксані

"ЖІС/)а
~.. , ~

0,0047 га для обс~г~вуван~я кіоску В складі павіль" ~~. і

вул. Короленка В ранОНІ РОЗ~lщення буд. Н!! б5 терміном

Ф

'}~ к;

о
"

4.3. Приватному ПІдприємцю Семененку Сергі ІІІ Ів H·Ad• A . 0,0030 га для обслуговування кіоску ПО бульв.Незале ~~тi, Т'--..·••...··_...
1 рік;
/Itt *
~.
...
е )І q о
4 .4 .Товариству З О б меженою ВІДПОВІДальНІСТЮ «Аорта»
, Об 1 га
для обслуговування

павільйону ПО вул. Черняховського В районі розміщення

автогаражного кооперативу Н!! 1 терміном на

2 роки;

4.5.Приватному підприємцю Куклі Ігору Миколайовичу площею 0,004б га
для обслуговування

терміном на

кіоску

по вул.Осипова В районі розміщення буд.N!! 77-а

1 рік.

Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню
договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являються

5.

власністю юридичних та фізичних осіб:
5.1.Закритому акціонерному товариству

«Фірма

Теnлицьтехмонтаж»

орієнтовною площею 0,1494 га для обслуговування нежитл

по вул. Гагаріна,22;

.
5.2. Товариству
з
обмеженою
BIДnO
орієнтовною площею 0,39 га для обслуговування не

вул. Постишева,5-а;

a

* "і:~r

Оо':

5.3.Петренко Галині Сергіївні орієнтовною
обслуговування нежитлової будівлі по вул. Олімпійській,
5.4. Кооперативу «Зоря» орієнтовною ~още
обслуговування нежитлової будівлі по вул. МетanypГІв,2-а;

г ~.

, It ~

іщення
І

ла»

по

f

-..-....

.J

. б.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню
права користування земельнимИ діЛЯНКам~:...
.

б.l. Управnіншо освіти БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ОРІЄНТОВНОЮ площею

2,04

га

ДЛJI

обслуговування

Броварської Гімназії

ім.С.ОліЙНИка

по

вул. Красовського,3-а;
.....
.
б.2.Упрaвnінню освіти БроваРСЬКОl ~ICЬKOI. р~и ор~.єнтовною пл?ще~

2,27

га

ДЛJI обслуговування Бров~рськ~~ спеЦlалlзованОI загanЬНООСВІТНЬОІ

школи І-Ш ступенів Н!! 5 по

вул. КИІвсьюи,З06-а;

б.3. Управлінню освіти Брова

1 89 га для обслугов
,

вул.

Л

.. 11 .

аГУНОВОІ,

-а,

ування

Б

...

..

РСЬКОІ МІСЬКОІ ради орієнтовною площею

роварського навчально-виховного комплексу по

б.4. УправліННIО освіти Броварсь КОІ. .
...
МІСЬКОІ

.

ради ОРІЄНТОВНОІО площею

3,04 га для обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
9 по вул. Воз'єднання, 13;
б.S. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею
2,45 га ДЛЯ обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Н!! 10 по
вул. Черняховського,17-а;
Н!!

б.б. Комунальному підприємству «Служба замовника» орієнтовною
площею 0,0718 га ДЛЯ Обсл~говування гуртожитку по вул. Білодубравній,14;
б. 7. Комунальному ПІдприємству «Служба замовника» орієнтовною
площеlO

2,030б

га

ДЛЯ

обслуговування

майнового

комплексу

по

вул. Кутузова,2;

Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних

7.
ділянок:

7.1.
1,3078 га

Закритому акціонерному товариству «Геркулес» орієнтовною площею
ДЛЯ будівництва офісно-складського комплексу по

вул. Кутузова в

районі розміщення ТОВ «Нафком»;
.
7 .2. Приватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні орієнтовною площею

0,0489

га для будівництва торговельного

комплексу по

вул. Димитрова

в

районі розміщення залізничної станції м.Бровари;
7.3. Приватному підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу орієнтовною
площею 0,0055 га під розширення території для будівництва та обслуговування
магазину по вул. Кірова,36;

7.4.Приватному підприємцю Радченко Наталії Олександрівні орієнтовною
площею 0,0080 га для розміщення аптеки в районі залізничноі станціі м.Бровари
на землях ДТГО «Південно-Західна залізниця»;

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Борджию) орієнтовною
площею О,бб га для розміщення виробничо-складських приміщень в районі
Промвузла;

7.б. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради
орієнтовною площею 1,52 га для розміщення багатоквартирного соціального

будинку по вул. Красовського;

7.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бро~арсь~й домобуді~ний
комбінат "Меркурій" орієнтовною пло~ею 0,3500 га ПІД БУДІВНИЦТВО Офl.~~О

комерційного

центру

з надзеМНО-П1Дземними гаражами

по ВУЛ.ВОІНІВ

Інтернаціоналістів в районі розміщення автогаражного .~оопера:иву Н!!.I;
7.8. Відкритому акціонерному товариству "КиІвоблгаз
ОРІЄНТОВНОЮ
площею 0,225 га ДJIJI будівництва
газо~егуЛJIТОР~?Г~ ... ПУН~ (ГРП) з
автогазонаповнювальною компресорною станЦІЄЮ по Об ІЗНІИ ДОРОЗІ;

7.9. Товариству з обмеженою від·
.
б . ПОВІдалЬНІСТЮ "Укрпромтехенерго"
•
'
я УДІвництва автозаправної станції на розі
By~•.MeT~YPГIB ~a бу~ьв.~езалежності в районі розміщення автостоянки
КИ1ВСЬКОl обласно! оргаНІзаЦІі Всеукраїнської спілки автомобілістів.
7.10. Товариству з обмеженою відповідальністю Містобуд-Бровари"
оріЄНТОВНОIО площею ...О ' 27 га для РОЗМІщення
•
б агатоквартирного
"
житлового
орієнтовною площею О 26 га дп

комплексу на тер~тори 11 черги кварталу Олімпійський, згідно свідоцтва про

державну реєстраЦІЮ IОРИДИЧНОЇ особи від 17.05.2004р. Н!!

Товариству

. 7.11.

з

обмеженою

13551050001001867;

відповідальністю

"Торгмашцентр"

ОР!ЄНТОВНОІО площею 0,2 га для розміщення підприємства торгівлі та побутового
обслуговування на території Il черги кварталу Олімпійський;

. 7.12.

Товариству

з

ОРІЄНТОВНОЮ площею

0,2

обмеженою

відповідальністю

"Торгмашцентр"

га для розміщення центру дозвілля на території 11

черги кварталу Олімпійський;

7.13.

Товариству

орієнтовною площею

0,2

з

обмеженою

відповідальністю

"Торгмашцентр"

га для розміщення торгівельно-офісного центру

по

вул. В.Чорновола;

Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"Торгмашцентр"
орієнтовною площею 0,2 га для розміщення магазину по вул. Чкалова в районі

7.14.

Об'їзної дороги;

Товариству з обмеженою відповідальністю ,,.llioKOC"

7.15.
п?Хощею

1,0

га

для

розміщення

виробничо-складських

орієнтовною

приміщень

по

вул. Кутузова в районі розміщення запроектованого кладовища;

7.16. Товариству з обмеженою віdповідальністю "Люкос" орієнтовною
площею 1,0 га для розміщення виробничо-складських приміщень по
вул. Щолківській В районі розміщення ВАТ <<Автобаза Н!!2»;
7.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт" орієнтовною
площею 0,5 га для розміщення виробничо-складських приміщень по
вул. Красовського в районі розміщення будинку Н!! І8-а;

7.18. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філаііт" орієнтовною
площею 2,0 га для розміщення виробничо-складських приміщень на території·
Промвузла;

7.19. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс" орієнтовною
площею 1 О га для розміщення офісно-торгівельно-складських приміщень по
вул. KpaC~BCЬKOГO в районі розміщення оптово-роздрібного плодоовочевого
комбінату;
.
.
.
.
".
7.20. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальшстю .~,Tp1М плюс ,.. ор~єнтов~ою
площею 6,0 га для розміщення виробничо-складСЬКОI бази по Об lЗНIИ ДОРОЗІ в
районі розміщення АЗС «Деліка»;
.
.
7.21. Броварській міСЬ~Й раді OPIЄH~~BHOIO площ~~ .0,6 га для РОЗМІщення
житлової забудови в райОНІ вул. СоБОРН~1 та ~poeКТ~01-1,
"
.
7.22. Товариству з обмеженою. ВІДПОВlдалЬНI~. "Реал
ОРІЄНТОВНОЮ
площею 0,40 га для будівництва торпвельно-вироБНИЧОl бази по вул. Кyryзова
в районі розміщення будинку N!!б;

7.23. Приватному підприємцю Білозе
.
оріЄНТОВНОIО площею О 45 га ДЛЯ б.
рських АнДР1l0 Олександровичу
вул.

К

W

•

УД1вництва виробничо-складської бази

'

утузова в ранОНІ запроектованого кладовища.

дозвіл на виготовл
.8.Надати
.
ення

по

.

проекту ВІдведення земельної ділянки із

ЗМІНОЮ ц~льового призначенн~ товариству з обмеженою відповідальніСТIО
«БровсеРВIС» .площею
1,оззз га ІЗ земель транспорту на зе МЛІ. ПРОМИСЛОВОСТІ. ПО
2
вул.

МеталУРГІВ,;

9. Вне.сти зміни до рішень Броварської міської ради:
9.1 ВІД .26.04.07 N!!З05-20-05 "Про припинення права користування
земельними ДІЛянками, надання в оренду ... ", п.1.5.відносно товариства з
обмежеН?IО. відповідальністю «Баггі» відмінити, в зв'язку з неналежністю
земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ даному землекористувачу;

9.2. від. 26.04.07 N!!З05-20-05 "Про припинення права користування
земельними ДІЛянками, надання в оренду ...", в п.З.18. відносно приватного
підприємця Канавця Анатолія Савовича, в зв'язку з технічною праВКОIО та
наявністю документів, що підтверджують площу земельної ділянки, слова

«... площею 0,105 га ... » замінити словами « ... площею 0,0027 га ... »;
9.З.

від

26.04.07 N!!З05-20-05 "Про припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п.З.33. відносно Центральної
геофізичної обсерваторії, слова « ... землі промисловості ... » замінити словами
«... землі громадського призначення..», згідно з довідкою Броварського міського
відділу земельних ресурсів від 11.04.07 N!! 04-3/13-3/593,;
9.4. від 26.04.07 N!! 30З-20-05 "Про затвердження переліку юридичних та
фізичних осіб, які стали переможцями ...", в лот N!!7 відносно приватного
підприємця Чуканова слова « ... Чуканов Олег Валерійович» замінити словами

«...Чуканов В.В.», згідно з протоколом конкурсу;
9.5. від 24.05.07 N!! 334-21-05 "Про погодження місць розташування
земельних ділянок ...", п.l.5. відносно Чуканова Олега Валерійовича відмінити, в
зв'язку з невідповідністю матеріалів погодження місця розташування об'єкту;

9.6.

від

24.05.07 N!!

ЗЗ5-21-05 "Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в оренД!...", .п.~.2. BiДHOCH~ :уканова Олега
Валерійовича відмінити, в зв'язку з неВ1ДПОВІДНlСТЮ матеРІалІВ

погодження

місця розташування об'єкту;

9.7. від Зl.08.06 N!! 88-07-05 "Про при~~неННJI пр~а користування
земельними ділянками, надання в. o~eHДY... , ?2.9. B~ДHOCH~ малого
колективного підприємства «Трубіж» ВІДМІНИТИ, в ЗВ язку з В1ДСУТНІСТЮ згоди
землекористувача;

10.

. ЗМІ·НИ дО договору оренди земельної ділянки від

Внести наСТУПНІ

21.05.2004р.

N!! 548:

· - назву. Орендаря читати: «Приватне підприємство
СВІдоцтва
про
державн
.
<d)роварИбудінвест»,
Н!! 13551050001000815 від 23.02.2004р.; у реєстрац1l0 юридичної особи
.. в п. 2.1 після слів« загальн
числі площею О 6560 га ...
ою площею .0,7930 га» читати: « ... , в тому
,
для І та 11 черги БУДІвництва житлового будинку
пл~щею 0,137.0 га для ~ll черги будівництва житлового будинку в складі блоК;
офІСНИХ ПРИМІщень з ПІ.Дземни~ паркінгом, прибудованим до багатоповерхового
житлового будинку, зг~дно З РІшенням виконкому Н!! 167 від 27.03.2007 «П о
надання дозволу на БУДІВНИЦТВО ... ».
р

ЗГІДНО

11. Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству «Софія» на
передачу в суборенду земельної ділянки площею
О 1 га, що надана в
користування для О.бслуговування гуртожитків
бульв. НезалеЖНОСТІ,16-б, 16-в товариству з

«Броварський заводобудівельний комбінат», б
Попередити

.
ВІдкрите

.
аКЦІонерне

това

св

"Jli1*

dtilt1

• •ь ~
ризначення.
аа
(
»..р
необхідність

встановлення плати за земельну ділянку, що мl!
від орендної плати, що передбачена договором
~д
~t.ЦA.
21 01.0'1 А): 6S0- 31-й

'Q

•

ої забудови, по
повідальніСТ10

*."gr., ".

нду, не вище
ь~ ІЛЯНКИ.

~11

12.Відмовити У наданні дозволу І!а складан
ної документації по
оформленню права користування
приватному підприємцю Нурієву Рафаєлю

Алісагібовичу земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0456 га

для

обслуговуванНJI вбудованого приміщення магазину по вул. Шевченка,6, в зв'язку з
невиконанням
припису
інспекції
Державного
архітектурно-будівельного
контролю щодо демонтажу самочинно збудованої прибудови до магазину.

13. Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту відведення
товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-косметік» орієнтовною
площею 0,1256 га для розширення прилеглої до крамниці продовольчих товарів

території по вул. Красовського,25/l.
Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Форум-косметію)
провести благоустрій зазначеної території.

14. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені В. п.п. 2,3,4 д~oгo
рішення, про необхідність укладення до 16.07 .~007. ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ. У
випадку не оформлення договорів оренди зеМЛІ, МІська рада буде розглядати
питанНJI про припинення права користування землею.

15. Зобов'язати юридичних осіб заз.начених в п.8 даного. рішення ~o
необхідність виготовлення державних акТІВ на право

влаСНОСТІ на землю 13

зміною цільового призначення.

16. Попередити юридичні та. Фіз~ні особи, з~начені в п.п. 5,6,7 про
необхідність виготовлення віДПОВІДНОІ дo~eнтaцll по оформленню права
користування земельними ділянками в теРМІН до 16.09.2007. До освоєння

12

земельнИХ
ділянок приступати після отримання
правовстановлюючих
документів на землю та встан?влення меж земельних ділянок в натурі. Земельні
діJIJlНКИ використовувати за ЦІЛЬОВИМ призначенням.

17.

КОНТРОЛЬ за виконанням цього рішення покласти на

заступника

міського голови Руденка В.В.

В.О.Антоненко

Міський голова

2007 року

ПОДАННЯ:

Начальника земельного ВіЩl,~~~~~~~~

"Т.В.Гордієнко

ПОГОДЖЕНО:

І.В.Сапожко

Секретар ради

/

Заступник міського голови

В.В.Руденко

,
Начальник юридичного відділу

Головний архітектор міста

--Cil--.,e.~:.--І.Г .Лавер

Л.Є.Рибакова

Виконуюча обов' язки начальника
управління економіки - заступник
начальника управління економіки

Начальник загального відділу

Т.Г.Поліщук

Н.І.Гнатюк

Голова постійної комісії з Питань

розвитку та ~лагоустрою територій,
земельних ВІДНОСИН, архітектури,

будівництва та інвестицій

/J~ С.В.ПіддуБНІІК

...,

.

н

,'.

'р.р

(!lJМ'

to·o.r. o;}- .
Міському голові Антоненку В.О.
--~------

і,\ ~ 1~

І Bxlд.a:,~:.~ t -fi/J f
&pOiJ:'r'Ch :,"';!

ПОДАННЯ

,

Просимо розглянути на черговом

.1'

.
. ..---,&:. . __0 ~ _. о ]А.
питання про припинення права корис
у заСІДанНІ Броварської міської ради
ореНДУ земельних ділянок надання у тув~~ня земельними ділянками, надання в

надання дозволів на виго;овnення технП~СТІ~не користування земельних ділянок,
ІЧНОІ ДО кум

користування земельними ділянками IОрИД

Ц Оо.

Ф

. ф.ента l1 по о ормленню права

ичним І

ІЗИЧНИМ особам:

1. Припинити право користування земел
.
їх до земель міської ради в зв'язку з доб . ьним~ ДІЛянками та зарахувати
ІІЗ
.'
РОВІЛьноlO ВІДМОВОЮ:
.. aкp~TOMY. аКЦІОнерному товариству «Беарс» площею О 2175 га по
провул. Тупии,б, ЗГІДНО з листом від 05.1 0.2006р. N!! 745/1 О;
,
1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Дельфін» площею
0,119б га по вул. Чкало~а,12, згідно з листом від 05.12.2006р. N!! 270;
1.3 .Приватно~у ~~дприєм.цю Джангоєву Джимшеру Шабоєвичу площею

0,2540 га по вул. ЛІСОВlи,б-б, ЗГІДно з заявою від 10.1 0.2005р.;
. 1.4. ~ержавному територіально-галузевому об'єднанню «Південно
Зах~дна залІЗНИЦЯ» площею 0,2000 га по вул. Димитрова в районі розміщення
буд. N!! 4-а, згідно з листом від 11.05.2007р. N!! НЗП-8-334.
1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДіББ» площею О 0300 га
по вул. Черняховського, l1-б, згідно з листом від 12.0 1.2007р. N!! 2;
,
~ .б. Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізована пересувна

механlзо~ана колона

. листом ВІД

N!! 509» площею 0,4642 га по вул.ЩолківськіЙ,4, згідно з
lб.03.2007р. N!! 14.

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки:
2.1. Приватному підприємству «Теплоенергоспецбуд» площею 0,3500 га
для будівництва та обслуговування виробничого комплексу - землі
промисловості, по вул. Кірова в районі розміщення будинку N!! 9б терміном на
5 років;
2.2. Приватному підприємству «Спартак»
площею 0,2804 га для
РОзширення території під будівництво готельно-офісного комплексу - землі

комерційного використання, на розі вул. Київській та Чорновола терміном на
5 років;
2.3.Приватному підприємству «Домінант» .площею 0,344б га.за рахунок
земель сільськогосподарського призначення -: РlnnЯ, в тому ЧИСЛІ 0,~129. ~ землі обмеженого використання - інженернии коридор мереж КОМУНІКац~и, для
будівництва та обслуговування станції техніЧН?ГО об~пуговуван~ - зеМЛІ
комерційного використання, по Об'їзній ДОР~ЗІ терМІНОМ на 5 РОКІВ;
Затвердити розрахунок розміру втрат С1Льськогосподарськ~го

ВИРОбництва, спричинених вилученням сільс~к?господарських ynдь,

приватному підприємствУ «Домінант» в РОЗМІРІ 12 418,00 гривень.

Договір оренди земельної

~ .

сільськогосподарського ВИРОбництва; дІЛЯнки укласти після сплати втрат
2.4. Приватному Підприємству «То
...
за рахунок земель Сільськогосподарсько рговии ДІМ Пегас» площею 0,4000 га,
О 0203 га - землі обмеженого використа:: пр~значення - рілля, в тому числі
,
. . ...
б·
я - Інженерний коридор мереж
коМУНlкаЦIИ, для УДІВНИцтва та обслуговування магаз
б.
. .
....
ину УДІвельних
матеРІалІВ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання по вул М
.
.
на 5 років;
,
. еталУРГІВ теРМІНОМ
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського

виробництва, ~причинених вилученням сільськогосподарських угідь

приваТНОМУ.ПІДПРИЄМСТВУ «То~:о~ий дім Пегас» в розмірі

14414,00 гривень.

ДОГОВІР оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки укласти після сплати втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.5. Приватному підприємству «КоДА» площею O,SOOOra для будівництва
виробничої бази - землі промисловості, по вул. Щолківській в районі розміщення
«Броварська автобаза» терміном на

5 років;

2.6. Приватному підприємству «Виробничо-творча фірма «Стиль»
площею 0,3808 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення рілля, в тому числі 0,0562 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для будівництва виробничих та складських
при~іщень - землі промисловості, по вул. Металургів терміном на 5 років;
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь,
приватному підприємству «Виробничо-творча фірма «Стиль» в розмірі

13722,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

.
2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Проектно-БУДІвельна
компанія «Зодчий» площею 0,3808 га, за рахунок земель
..
.
б . ництва вироБНИЧОI
сільськогосподарського призначення - РІЛля, ~ y~IB
. .
бази _ землі промисловості, по вул. МеталурГІВ теРМІНОМ на 5 роюв,
Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарськ~го
виробництва, спричинених вилученням сільськоroсподарс~ких УГІДЬ,

.
.
.
.
тю <<Проектно-БУДlвельна компанш
товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІС
«ЗОДЧИЙ» в розмірі

13 722,00 гривень.
.
... ки укласти ПІСЛЯ сплати втрат

Договір оренди земеЛЬНОІ Д1ЛЯн

Сільськогосподарського виробництв.а;.
.
ТЕХНО-ОЙЛ-JIК»
ною ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «
2.8.Товариству з о бмеже
.
господарського призначенняППо
О 4000
унок земель СІЛЬСЬКО
..
. щею,
га, за рах
. б
еноro використання - інженернии
рІЛЛя, в тому числі 0,0160 га - зеМЛІ о .меж складських приміщень - землі
ко
. ... для РОЗМІщення
.
радор мереж КОМУНІКац1И,

належності в районі РОЗМІщення

КОмерційного використання, по буль~. ез

ТОВ «Астро ЛТД» терміном на 5 р?КІВ;

т сільськогосподарського

Затвердити розрахунок рОЗМІРУ В::ьськогосподарських угідь,
ВИРОБНИЦтва, спричинених вилучен~
ТЕХНО-ОЙJI- лк» в розмірі

Товариству з обмеженою відповідалЬНІСТЮ «
14414,00 гривень.

ДОГОВІР оренди земельної

·
ділянки yкn
.
СІльськогосподарського виробництва'
асти ПІсля сплати втрат
2.9.Товариству зобмеж
'.
.
еною ВІДповідал .
0,40 ОО га для бУДІвництва торгово'
ЬНІСТЮ «Основа» площею
-офІСНОГО центр
.
.

використання, по вул. В. Чорновола т'

У - земЛІ комерЦІЙНОГО

2.10. Товариству з обмежено Ю e~MIHO~ на 5.років;
«Композит-Сервіс» площею 2 5000 ВІДПОВІДальНІСТЮ «Торговий дім
·
'
га, за рахунок земель
СІЛьськогосподарського призначення - ілля
.
обмеженого використання _ інж
~, В тому ЧИСЛІ 0,1777 га - землі
.
енернии коридор мереж
. . ..
БУД1вництва та обслуговування заводу
б
КОМУНІкаЦlИ, для
матеріалів на водній основі _землі про~~с::~с~~цтву..ла~Офар~ових
(<Київський завод алюмінієвих б .
І, В раИОНІ РОЗМІщення кп
З
УД1вельних конструкцій» терміном на 5 років'
атвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського
'

виробництва, спричинен~ вил~ченням сільськогосподарських угідь,
TOBap~C:BY з обмеженою ВІДПОВІдальністю «Торговий дім «Композит-Сервіс»
в рОЗМІрІ

·

90089,00 гривень.

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат

СІЛьськогосподарського виробництва;

2.11. Приватному підприємцю Жураковському В'ячеславу
Олександровичу площею 0,1850 га, в тому числі 0,0327 га - землі обмеженого
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та
Обслу~овуван~ станції технічного обслуговування легкового автотранспорту

- зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання,
Промвузла терміном на 5 років;

по бульв. Незалежності в районі

2.12.Товариству з обмеженою відповідальністю «ТехноекспорТ»
площею 0,1696 га для будівництва та обслуговування складського

приміщення

- землі комерційного використання, по вул. Щолківській,2

терміном на 5 років;

2.13. Приватному підприємцю Бабіцькому Валерію Івановичу площею
0,00784 га, в тому числі 0,0015 га - землі обмеженого використання -

інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування кіоску
ШИНомонтажу _ землі комерційного використання, по вул. Чкалова терміном
на 1 рік;
2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «АвангардЦентр»
площею

0,9998 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення багаторічні насадження, в тому числі 0,2367 га - зе~1 ~~меженог~
Використання _ інженерний коридор мереж КОМУНІ~ацIИ, ~ БУДІвництва та
обслуговування торгівельно-офіСНОГО центру - зеМЛІ комерц1ИНОГО.
використання, на розі
вул. Київської та вул. В.Чорновола теРМ1НОМ на 5
років;

Затвердити розрахунок розміру B~aT сільськогосподарськ~го

виробииц

причинених вилученням СІЛьськогосподарських ynдь,

.
~
дц
.. 169
товариству з обмеженою відповідальНІСТЮ ~ ангар ентр» в рОЗМІрІ
800,00 гривень.
.
.
....ельнОЇ ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат
тва,С

ДОГОВІР оренди зе.УI

сільськогосподарського виробництва;

2. 1S.Приватному підприємств 4 І .
. о 16
У «КсП1 Інжи .
В тому ЧИСЛІ , 02 га - землі обмеж
НlРИНЛ) площею О 5000
. ....
еного використа.
,га,
мереж КОМУНІкаЦІИ, ДпJJ будівництва та б
ння - Інженерний коридор
приміщень - землі Промисловості по в; ~уговування виробничо-складських
терміном на 5 років;
,л. расовського в районі буд. Н!! 18
2.1 б.Приватному підприємцю Зінчен
. ...
0,3500 га, за рахунок земель сільськогоспо ку МИКОЛІ АНДРІИОВИЧУ площеlО

розміщення цеху по виготовленНlО столяр~а:СЬКОГОб?ризнач~ння -рілля, для
по вул. Кутузова в районі запроектованого кл х ~?o ІВ - зеМ~1 промисловості,
Затвердити розрахунок розміру втрат c~ ища термІНОМ на 5 років;
Ільськогосподарського
виро ництва, спричинених вилученням сільсько

Б

. .

.

господарських УГІДь

приватному ПІДПРИЄМЦЮ ЗІнченку Миколі Андрійовичу в

.. '
14 09б,00 гривень.
РОЗМІРІ
.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат

СІльськогосподарського виробництва;

2. ~ 7. Броварській М~СЬКій p~~ площею 0,7369 га розміщення індивідуальноj
ЖИТЛОВОI заБУ..ДОВИ - ~еМЛІ Ж~ТЛОВОІ забудови, по вул. Симоненка на території IV
житлового раиону І МlКРОРаиону м. Бровари терміном на 5 років·
2.18. Броварській міській раді площею 3,1894 га, в тому чи~і 0,033 1 га - зе~
?бме~еного в~корист~~ - інженерний ~оридор мереж комунікацій, для розміщ.
ІНДИВl~~ЬНОI ЖИТЛОВОI забудови - земл! житлової забудови, по вул.П. Чубинська
теРИТОРll IV житлового району м. Бровари терміном на
5 років;
2.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції» площеlС
0,4200 га, в тому числі 0,1424 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового БУДF

землі житлової забудови, по вул. Грушевського, 17-б терміном на 5 років;
2.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції» площею

0,4000 га , за рахунок земель сільськогосподарського призначення -багаторічні
насадження, для будівництва комплексної багатоквартирної забудови - землі ЖИТІ
забудови, на території 5 мікрорайону ІУ житлового району терміном на 5 років;
2.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міські інвестиції» площею
га, в тому числі 0,0666 га - землі обмеженого використання - інженерний КОРИД0

мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового будинку з

npибудованим приміщенням дитячого садка - землі житлової забудови, по вул.

Грушевського,21-а терміном на 5 років;.
.
.. .
...
2.22. Товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ (<мїсью ІнвеСТИ~1» площе~

0,4440 га, в тому числі 0,0277 га - землі обмеженого використання -Інженернии
КОридор мереж комунікацій, для будівництва багатокварт~н.~о жи...тлово~о БУД2

землі житлової забудови, на території П черги кварталу ОЛІМПІИСЬКИИ термІНОМ НІ
років;

2.23. Товариству з обмеженою відповідальністю (~opTa» ~ощею
0,0076 га для розташування літньоГо майданчику - зеМЛІ комеРЦlИНОГО

Використання, по вул.ЧерняховСЬКОГО в районі розміщення автогаражного
Кооперативу N!!l терміном до 01.11.2007 року;
1 7000

2.24 Приватному підприємству «АНРІ-МАРКЕТ» ~ощею,
. га для ...
РозміЩення торгового центру та офісно-складських ПРИМІщень - зеМЛІ комеРЦ1ИНI

Вltкористання, по вул. Кутузова в

...
раИОНl розміщення ТОВ «Нафком» термі.
2.25. Товариству з обмеженоlO від·
.
площею 3,0000 га, за рахунок земель сілПОВ1ДВЛЬНІСТЮ «Т.Б.М.-УкраїнВ»
ілля, для розміщення ВИРОбничо_скnадьськоroспод.арського призначення .
ського термІНалу
.
прОМИСЛОВОСТІ, по вул. Кутузова в районі
- зеМЛІ
терміном на 5 років;
запроектованого кладовища
Затвердити розрахунок розміру втра .
т С1Льськогосподарськог

5років;

Р

виробництва, спричинених. вилученням сільськогосподарських угідьо

б

товариству з о меженою ВІдповідальніспо «Т Б М _У..

.' .
. . . краIНВ» в рОЗМІрІ 108

107,00 гривень.
.

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати в ат

сшьськогосподарського виробництва.

тр

3.І!адати в ~peHДY за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на
JIКИХ РОЗМІщене маино, що являється власністю юридичних та фізичних осіб:

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю (<БМБ Компаунд» площею
0,2175 га, з них 0,052.5 ~ .. - землі обмеженого використання - інженерний
коридо~.. мереж КОМУНІкацlИ, для обслуговування нежитлової будівлі - землі
комеРЦIИНОГО використання, по провул.Тупому,6 терміном на 5 років;
. З.2. Закритому акціонерному товариству «ФОРА РІТВЙЛ» площею 0,1196
ra, з них 0,ОЗЗ7 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор
мереж комунікацій, для обслуговування комплексу - землі комерційного
використання, по вул. Чкалова, 12 терміном на 5 років;
з.з. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пnанета-Метал Япи»

площею 0,2540 га, з них 0,0548 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового

приміщення _ землі комерційного використання, по вул. Лісовій,6-б терміном
на 5 років;

З .4.Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні площею

0,04ЗО га з них О ,012З га - землі обмеженого використання - інженерний
.
коридор мереж комунікацій,

для обслуговування нежитлОВОГО ПРИМІщення-

землі комерційного використання, по вул. Гагаріна,19;
3.S.Відкритому акціонерному товариству «Спецбудмонтаж-50~» nлоще~
0,4642 га, з них О ,06З7 га - землі обмеженого використання - Інженернии.
Коридор мереж комунікацій, для обслуговування. комплексу - зеМЛІ
ПРомисловості, по вул. Щолківській,4 терміном на.5 РОКІв;
З.6.Відкритому акціонерному товариству «Соф~» ПJIоще~ 1,9980 ra, з них
- 0,7013 га _ землі обме)lсеноro використання - lнж~нернии ~?ридор мереж
Комунікацій, для обслуговування гуртожитків -. зеМЛІ ЖИТЛОВОI забудови, по
бульв. Незалежності,16-б, 16-в терміном на 5 РОКІВ;
4. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що
перебувають в оренді:

4.1. .1 овариству

з

Обмеженою

·
...
б'
завода бУДІвельнии ком Інат»

.

.

ВІДПОВІДальністю
площею О 9871

Б

.«

роварський

багатоквартирного житлового будинку ПО ~ r га для БУДІвництва і ОбсnyroвуваJ
4.2. Товариству з обмеженою відп y~. РУІ?еВСЬКОго,7 терміном на 2 РОКІ
.
М
. '"
ОВІДалЬН1СТIО «Бров
..
комБJнат « еРКУРІИ» площею 1 0000 га дл б .
арськии домоБУДЇf
симоненка в районі радіостанції п~ вул Київ я r~lвни~тва садибної забудови ПО

.
.
СЬКІИ теРМІНОМ на 2 роки'
3 Приватному ПІДПРИЄМЦЮ
4..
Марінич Оксані М
...
'
0,0047 га ДЛЯ обслуговування кіоску в складі павільи" ИКОЛ~ІВНІ площею
.....
ону ОЧІкування по
вул. Короленка в ранОНІ РОЗМІщення бvд -a.ro б5 терм'
1 рІК'
.
J
• J,!..
ІНОМ на
4.4. Приватному підприємцю Семененку Се . І
'
.
РГJЮ вановичу площеlО
б
0,0030
.
на
• га для о слуговування КІоску ПО бульв .Незалежно СТІ,. 15 теРМІНОМ
рІК;
1
4.5.Товариству З обм~ж:ноlO відповідальністю «Аорта» площею О,ООбl

га ~ обслуговування пав1ЛЬИОНУ ПО вул. Черняховського в районі
РОЗМІщення автогаражного кооперативу N!! 1 терміном на І рік'

4.б. Приватному підприємцю Боюну Володимиру Мико~айовичу
пло~ею 0,0152 г~ для обслуговування павільйону по вул.Короленка,БО-в
терМІНОМ на 1 РІК.
4.7.Приватному підприємцю Куклі Ігору Миколайовичу площею 0,004б
гaДJIJI обслуговування кіоску по вул.Осипова в районі розміщення буд.N!! 77а терміном на

1 рік.

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

5.

5.1.Закритому

акціонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонт8Ж)

орієнтовною площею

0,1494

га для обслуговування нежитлового приміщення

по вул. Гагаріна,22;

5.2.

Товариству

з

обмеженою

відповідальністю «Формула»

орієнтовною площею 0,39 га для обслуговування нежитлового приміщення по
вул. Постишева,5-а;

5.3.Петренко Галині Сергіївні орієнтовною площею 0,0348 га для
обслуговування нежитлової будівлі по вул. Олімпійській,4;

Кооперативу «Зоря» орієнтовною ~ощею 0,0113 га для
обслуговування нежитлової будівлі по вул. МеталурГІв,2-а;
.
5.5.Приватному підприємцю Нурієву Рафаєлю Алісагі?овичу ОРІЄНТОВНОЮ

5.4.

площею

0,0456 га для обслуговування вбудованого ПРИМІщення магазину ПО
Вул. Шевченка,6',
.

. 0'1'

б.Надати дозвІЛ на складання техН1ЧН

доrvuентації ПО оформленню

....J •••

Права користування земельними ділянками:

204
,

.
б.l. Управлінню освіти Броварської міської ради .~Рl~НТОВН~Ю площею
га

для

б

о слуговуван

Вул. Красовського,З-а;

.

ня Броварської Г1МН8311 lм.С.ОЛIЙника ПО

оо міської ради орієнтовною площею

б.2. Управлінmo ОСВІТИ БроваРСЬКОl оо
аної загальноосвітньої
2,27 га для обслуговування Брова~сько!.. спеЦІ~IЗОВ
.,

ІІІколи І-Ш стvпенів N!! 5 ПО

вул. КиlВСЬКlи,30б-а,

63
Упр·
7
. .
авЛІННЮ
освіти Б
.. .
площею
1,89 га для Обслуговуванн:~ваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради орієнтовною

комплексу по

вул. Лагунової ll-а.

роварського навчально-виховного

6.4. Управлінню освіти Бров~рськ.. .

01 МІСЬКОЇ ради
.
3,04 га ДJIJI о б слуговування Брова..
ОРІЄНТОВНОЮ площею
ступенів N!! 9 по вул. Воз'єднання lЗ.РСЬКО1 загальноосвітньої школи І-ІІІ
6.5. Управлінню освіти Брова'рс'ь .. .
КОІ МІСЬКОЇ ради
.
2,45 га для обслуговування Брова..
ОРІЄНТОВНОЮ Площею
ступенів N!! 10 по вул. Черняховсько~:'~;~~. загальноосвітньої школи І-ІІІ
6.6. Комунальному підприємст
С'
площею 0,0718 га для Обслуговуван::~ лужба замовника» орієнтовною
6.7. Комунальному підп иємств
тожитку по вул. БіЛОДУбравній, 14;
площею 20306 га
дл рб
У «Служба замовника» орієнтовною
,
я ослуговування
Ma
w

вул. Кутузова,2;

.

7.

Надати дозвіл на

ДІЛЯНОК:

инового

комплексу

по

виготовлення проектів відведення земельних

7.1. ~акритому a~iOHepHOMY товариству «Геркулес» орієнтовною площею
га ~ БУДІвництва ОфlСНО-СКЛадського комплексу по вул. Кутузова в районі

РОЗМІщення ТОВ <diафком»;

7.2. ~риватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні орієнтовною площею (
га ~ БУДІ~НИЦТВ~ торговельного комплексу по вул. Димитрова в районі розміu

залlЗНИЧНОІ станЦll м.Бровари;

7.3. Приватному підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу орієнтовною
площею 0,0055 га під розширення території ДJIJI будівництва та обслуговування
магазину по вул. Кірова,36;

7.4.Приватному підприємцю Радченко Наталії Олександрівні орієнтовною
ПЛощею

0,0080 га для розміщення аптеки в районі залізничної станції м.Бровари f.

землях дтго «Південно-Західна залізниця»;

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Форум-косметію) орієнтовн
ПЛощею 0,1256 га для розширення, прилеглої до крамниці продовольчих товарів,
території та проведеивя їі благоустрою по

вул. Красовського,25/1;

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Борджиа» орієнтовною пnоп

0,66 га для розміщеивя виробничо-складських приміщень в районі Промвузла;
7.7. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради орієнтовною
ПЛОщею 1,52 га для розміщення багатоквартирного соціального будинку по вул.

І<расовського·,

7.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний
КОМбінат "Меркурій" орієнтовною площею 0,3500 га під будівництво офісно
Комерційного центру з надземно-підземними гаражами по вул.Воїнів

Інтернаціоналістів в районі розміщення aвтoгap~oгo ко?,пер~тиву Н!! 1;
7.9. Відкритому акціонерному товариству "КИІвоблгаз ОРІЄНТОВНОЮ площею
га для будівництва газорегуляторного пункту (ГРП) з автогазонаповнювальною

КОМПресорною станцією по Об'їзній дорозі.

.

7.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпромтехенерго" O~IЄНTO
nпОщею 0,26 га для будівництва автозаправної станції на розі вул ..МеталурГІВ та

бульв.НезалеЖНОСТі в районі

.

організації Всеукраїнської спілки автомОІЛІСТІВ·
Рб~З~lII~енlUI автостоянки Київської обл ас.

7.1 1. Товариству з обмеженою від .
'.
.
о
ПОВІДanьН1СТЮ м·
б
Б
ОРІЄНТОВНОЮ площею ,27 га для розміщ
б
" ІСТО уд- ровари"

на території ІІ черги кварталу Олімпійсьен~я ~гатокв~ртирного житлового КОМПІ

юридичної особи від 17.05.2004р. Ни 135~~~5~~~H;0~;~;'ЦTBa про державну реєСТ]
7.12. Товариству з. обмеженою відпо·
.
'
ВJДanЬН1стю Торгмашц
" .
площею О ,2 га для РОЗМІщення підприємства
.."
ентр ОРІЄНТОВ.
території ІІ черги кварталу Олімпійський. ТОРГІВЛІ та побутового обслуговуваlf
7.13. Товариству з обмеженою відпdвідал .
площею 0,2 га для розміщення центру ДОЗвілляЬ=~~Ор;-:О~:~Іашцентр" орієнтовн
Олімпійський;

Орll

черги кварталу

7.14.о 2
Товариству з обмеженою відповідальністю Т
" .
·
"оргмашцентр ОРІЄНТОВН
площею , га для РОЗМІщення торгівельно-офісного центру по вул В Ч
7.15. Товариству з ·обмеженою відповідальністю "тр
Торгмашцен· ,; ОРІЄНТОВН
о~новола
площею О ,2 га для РОЗМІщення магазину по вул. Чкалова в районі Об'їзної дороги;
7.16. Тов~риству з обмеженою відповідальністю "Люкос" орієнтовною ПnОI
1,~ га ~~ Р~ЗМlщення виробничо-складських приміщень по

вул. КУТУЗОЕ

ранОНІ РОЗМІщення запроектованого кладовища;

7.17. Това?иству з обмеженою відповідальністю "Люкос"
1,0 ~ ~ РОЗ~lщення виробничо-складських приміщень по

орієнтовною плош
вул. Щолків,

В раИОНІ РОЗМІщення ВАТ «Автобаза Х!!2»;

7.18. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт"
0,5 га для розміщення виробничо-складських приміщень по

орієнтовною пnоn
вул. Красовс

в районі розміщення будинку Ни 18-а;

7.19. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт" орієнтовною площ·
га для розміщення виробничо-складських приміщень на території Промвузла;

7.20. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс" орієнтовною ппо

1,0 га для розміщення офісно-торгівельно-складських приміщень по вул. КраСОВСІ
в районі розміщення оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату;
7.21. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс" орієнтовною п1

6,0 га для розміщення виробничо-складської бази по Об'їзній дорозі в районі

розміщення АЗС «ДеліК8»;

7.22. Приватному підприємцю Дворському Олександру Володимировичу
орієнтовною площею О 0890 га для розширення території під будівництво та
обслуговування peCTOp~ннoгo комплексу по вул. Гагаріна;
.
. 7.23. Броварській міській раді орієнтовною площею ~,6 га для РО~~lщення

ІНДИвідуальної житлової забудови в районі вул. СоБОРНОI та ПроеКТНОI-l.

8.Надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної. діля~ із

зміною цільового призначення товариствУ з обмеженою В!ДПОВ1ДалЬНІС~
«])ровсерВіс» площею I,ОЗЗЗ га із земель транспорту на зеМЛІ прОМИСЛОВОСТІ
По вул.Металургів,2;

9. Внести зміни до рішень Броварської міської ради:
9.1 від 26.04.07 НиЗ05-20-05 "Про п~~пинення. права
зеМельними ділянками, надаННЯ в оренду... , п.l.5.ВIДНОСНО

користування

товариства з

обмежеНОIО відповідальністю «Баггі» відмінити'

.. .

земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ даному землекористувачу'

,

.

в зв язку з неналежНІСТЮ

9.2. від 26.04.07 Н!305-20-05 Про 'припинення n
рава КОристування
.
"
земельниМИ ДІЛЯНКами, нада~ня в оренду...", в п.3.18. відносно приватного

підпр~ємЦJI KaнaBЦJI. АнаТОЛl~ Савовича, в зв'язку з технічною правкою та
наяВНІСТЮ докумеНТІВ, що ~lдтверджують площу земельної ділянки, слова

«... площе~ 0,105 га ... » заМІНИТИ словами «... площею 0,0027 га ... »;

9.3. ВІД. 26.04.07 Н!305-20-05 "Про припинення права користування
земе~ьним~ ДІлянками, ..~адання в opeH~Y ...", в п.3.33. відносно Центральної
геО фlЗИЧНОI обсерваТОР11, слова «... зеМЛІ промисловості ... » замінити словами
«... землі громадського призначення .. », згідно з довідкою Броварського
міського земельного відділу земельних ресурсів від 11.04.07 Н!! 04-3/13-3/593,;
9.4. від 26.04.07 Н! 303-20-05 "Про затвердження переліку юридичних та
фізичних осіб, які стали переможцями ...", в лот Ns!7 відносно приватного
підприємця Чуканова слова
«... Чуканов Олег Валерійович» замінити
словами « ... Чуканов В.В .», згідно з протоколом конкурсу;
9.5. від 24.05.07 Н! 334-21-05 "Про погодження місць розташування
земельних ділянок .оо", п.l.5. відносно Чуканова Олега Валерійовича відмінити,
в зв'язку з невідповідністю матеріалів
погодження MicЦJI розташування
об'єкту;

9.6.

від

24.05.07

Н!

335-21-05

"Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в оренду ...", п.6.2. відносно Чуканова Олега
Валерійовича відмінити, в зв'язку з невідповідністю матеріалів погодження
місця розташування об'єкту;

9.7.

від

31.08.06

Н!

88-07-05

"Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в оренду...", п.2.9. B~ДHOCH.O малого
колективного підприємства «Трубіж» відмінити, в зв'язку з ВІДСУТНІстю згоди
землекористувача;

10. Внести наступні зміни до договору оренди земельної ділянки від

21.05.2004р. Н! 548:

.
. иємство «Броварибудінвест»,
- назву Орендаря читати. <<Приватне ПІДПР .
оо
особи
еєстрацІЮ
ЮРИДИЧН01
Р
згідно
свідоцтва
про
державну
Н2 13551050001000815 від 23.02.2004р.;
07930 1"8» читати: «... , в тому
«
загалЬНОІО площею ,
·
.
- в П. 2.1 ПІСЛЯ СЛІВ ...
б дівництва житлового будинку,
Числі площею 0,6560 га для І та. П черг: 1итлового будинку в складі блоку
площею 0,1370 га для m черги ~УДІВНИЦТВ
кінгом
прибудованим до
офісних приміщень з ПІдземним. пар з ріше~ виконкому Н! 167
багатоповерхового житлового будинку, БЗГІТ:-НО ТВО »
від 27.03.2007 <d1po надання дозволу на УДІВНИЦ
....
.

11.

.

іоне ному товариству «Софія» на

Надати дозвш ВІдКРИТ?~ляа:и П:ощею 0,4901 га, що надана в

передачу в суборенду

земеЛЬНОl Д

. _ землі житлової забудови, по
1(ОРИстування для обслуговування гуртоЖИТКІв обмеженою відповідальністю
бульв. Незалежності,16-б, 16-в товариству з

10

«Броварський
заводобудівельний комбінаТ» без ЗМІ.НИ
",начення. .
'
прІІ~
.
Попередити ВІдкрите акЦІонерне товариство «СофІЯ·"

про

.

ії ЦІЛЬового

б..

.
"
нео ХІДНІ СТЬ
встановлення плати за земельну ДІЛянку що передається в суб
..
,
оренду, не вище
від ореНДНОI плати, що передбачена договором оренди земельної ділянки.

12. попереди~и. ю~идичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 2,3,4 даного
рішення, про нео ХІДНІ сть укла~ення до 16.07.2007 договорів оренди землі. У
виПадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинення права користування землею.

13. Зобов'язати юридичних осіб зазначених в п.8 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. 5,6,7 про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права
користування земельними ділянками в термін до 16.09.2007. До освоєння

14.

земельних

ділянок

приступати

після

отримання

правовстановлюючих

документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі.

Земельні ділянки використовувати за цільовим призна

Начальник земельного відділу

ням.

