
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po припинення права користування земельними І 
ДІЛЯНКами, надання в оренду земельної ділянки, 

надання дозволу на виготовлення проекту відведення 

земельної ділянки юридичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 04.07.2007 N!! 1924 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельної ділянки, надання дозволу на виготовлення проекту відведення 
земельної ділянки юридичним особам, а також враховуючи те, що розміри 
земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним 
планом забудови м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 83, 93, 116, 120, 124, 125, 
126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, ст.8 Закону України ,,про оренду землі", п. 34 ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" , а також враховуючи 
рішення Броварської міської ради від 26.04.2007 N!! 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 
року» та пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користув~ зем~ною ділянкою та зарахувати її до 
земель міської ради, в зв'язку з добровшьною В1ДМОВОЮ: 

1.1. Приватному підприємству «Ліфтмаркет» площею 2,4251 га по 
вул. Кутузова,57, згідно з листом від 03.10.2006р. N!! 359; 

1.2.Відкритому акціонерному товариству <<Броварський дo~iднo
експериментальний завод» площею 2,9037 га по вул. Кутузова,57, зпдно з 
ЛИстом від 28.09.2006р. N!! 136 вих.12-06. 

2. Надати в оренду за рахунок земель Mi~ЬKOЇ ради земельну ділянку, на якій 
розміщене майно, що являється вла~~1СТЮ, товариству з обмеженою 
відповідальністю «Промислово-інве~ТИЦ1ина група «СтолиЦJI)~ площею 
5,0593 га, в тому числі 0,4654 га - зеМЛ1 об~еженого використан~ -:- 1НЖенерний 
коридор мережі лінії електропередаЧ1;. 0,0258 га - ,caнJTapHa. зона 
трансформаторної підстанції; 0,2821 га - СаН1тарна зона свердловини, для 
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обслуговування Ma~HOBOГO комплексу 
вул. Кутузова,57 теРМІНОМ на 5 років. 

землі промисловості, по 

3. По.пе~едити товариство з обмежеНОIО відповідальністю <d'ПГ «СТОЛИЦJl» 
про неоБХІДНІСТЬ укладення до 1 0.08.2007 договору оренди землі. У випадку не 
оформлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
припинення права користування землею. 

4.Надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» орієнтовною площею 
0,8501 га під розміщення виробничої бази по вул. Димитрова в районі 
розміщення залізничного вокзалу. 

5.Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» 
про необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельною ділянкою в термін до 10.10.2007. До освоєння 
земельної ділянки приступати після отримання правовстанОВJПOючих документів 
на землю та встановлення меж земельної ділянки в натурі. Земельну ділянку 
використовувати за цільовим призначенням. 

Міський голова 

м.Бровари 
Biд"~" ~. 
Н!! j.,9-J,,, -о.г 

покласти на заступника 

В.О.Антоненко 

2007 року 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного D&""IoЦ.~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Виконуюча обов'язки головного 
архітектора міста - головний 
спеціаліст управління 
містобудування та архітектури 

Начальник управління економіки 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~ьних ВІДН~СИН, архітектури, 
БУДІвництва та .lнвестиціЙ 

Т.В.Гордієнко 

І.В.Сапожко 

В.О.Андрєєв 

<"" ~ І.Г.Лавер 

В.І.Прядка 

Н.І.Саченко 

]. І Л.М.Шило 

С.В.ПіддУБНЯК 
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ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської міської ради 
питання про П~ИП!інення права користування земельними ділянками, надання в 
оренду З~М?ЛЬН01 ДІЛянки, надання дозволу на виготовлення проекту відведення 
земеЛЬН01 ДІЛянки IОРИДИЧНИМ особам: 

1. ПРИПИНИТИ право користування земельними ділянками та зарахувати .. ... , 
1Х дО земель МІСЬКОІ ради, в зв язку з добровільною відмовою: 

1.1. Приватному підприємству «Ліфтмаркет» площею 2,4251 га по 
вул. Кутузова,57, згідно з листом від 03.10.2006р. N!! 359; 

1.2.Відкритому акціонерному товариству «Броварський дослідно
експериментальний завод» площею 2,9037 га по вул. Кутузова,57, згідно з 

листом від 28.09.2006р. N!! 136 вих.12-06. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку, на 
якій розміщене майно, що являється власністю, товариству з обмеженою 
відповідальністю «Промислово-інвестиційна група «Столиця» площею 
5,0593 га, в тому числі 0,4654 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі; 0,0258 га - санітарна зона 
трансформаторної підстанції; 0,2821 га - санітарна зона свердловини, для 
обслуговування майнового комплексу землі промисловості, по 
вул. Кутузова,57 терміном на 5 років. 

3. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю <dlIГ «Столиця» 
про необхідність укладення до 10.08.2007 договору оренди землі. У випадку не 
оформлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
припинення права користування землею. 

4.Надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» орієнтовною площею 
0,8501 га під розміщення виробничої бази по вул. Димитрова в районі 
розміщенНJI залізничного вокзалу. 

5.Попередити товариство ~ об~еж~~ою відпов~.:шьністю «Трім плюс» 
про необхідність виготовленНJI ВІДПОВІДНОI документацll по оформленню права 
користуванНJI земельною ділянкою .в термін до 10.10.2007. До освоєння 
земельної ділянки приступати ПІСЛЯ отримання правовстановлюючих 

документів на землю та встановлен~ меж земельної ділянки в натурі. 
Земельну ділянку вико~истовувати за цшьовим 

Начальник земельного Bl~""'JJIJ.l::S:::::J 
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