БРОВАРСЬКА МІСЬІ<А РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про припинення права користування земельними

дjля~~ами, надання в оренду земельних ділянок, передачу ~
ПОСТІине користування земельної ділянки, надання дозволів

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

фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської
міської ради

Розглянувши подання
припинення

права

земельного відділу від

12.07.2007 Н!! 2008

користування земельними ділянками,

надання

в

щодо
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

Земельного
Земельного кодексу України,

124, 125, 126

ст.ст.

12,41,42, 83,93, 116, 120, 123,
кодексу України, п. 12 Перехідних положень
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 26.04.07 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

23.0~.2007»,

від

14.06.2007 N!! 365-22-05 «Про затвердження переліку

юридичних та фізичних осіб, які стали п~реможцями КОНІ?РСУ щодо надання

земельних діЛJIНОК в оренду в м. Бровари ВІД 29.05.2~07 та ВІД 04.06.200~ року»,

від 26.07.2007 Н!! 394-24-05 «Про затвердження перелІКУ юридичних та фІЗИЧНИХ

осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання ~=мель~~ .~іЛJIН~~.. в
оренду в м. Бровари від 16.07.2007 PO~)~ та ПРОПОЗИЦ!І ПОСТІИНОІ ~OMICll З
питань розвитку та благоустрою терИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури,

будівництва та інвестицій, міська рада

ВИРІШИЛА:

земельними ДЇЛJIНКами та зарахувати їх
1. Припивити правО v,ористування
А:
до земель·
.. ади в зв'язку з добровільною ВІДМОВОЮ: ..... ' ..
МІСЬКОІ Р
,.
~.ппп Селівановій Любові Микqшuвні площею
1.1·Приватному ПІДПРИиу&Ц&"
• 16 06 20()7·
.
о 0019
го 15 згідно з заявою ВІД . .
р.,
,
га по вул. ЧерняховСЬКО , ,
•

ЗА Т ,.6pQПРСЬ/lll дpyкapн1f. 2005 р. 3".,. Nl15S-2OOD

000724

1.2. Приватному підприємцю Г б
0,1500 га по вул. Шевченка в р w ор ачу .Борису Олександровичу площею

станції, згідно з заявою від 22.05.2:~;~; РОЗМІщення санітарно-епідеміологічної
1.3. Приватному підприємцю Ха сто . w
.
....
ПО вул. Короленка в районі ро . у ВІИ ОлеНІ ЮРІІВНІ площею 0,0029 га
26.02.2 007р.;
ЗМІщення буд. Н!! 54, згідно з заивою від
1.4. Казенному заводу ПОрошкової Мет

...

w .

промвузла, згідно з листом від 15.08.2005р. N~і.~~8~~ощею 0,2262 га в раиОНІ

1.5. Колективному підприємству «Броварське' АТП-13262» площею
0,2424 га по б~Льв. Незале?Кності,18, згідно з листом від 13.07.2007р. Н!! 05;
1.6.
СПІЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ У фор·
Товариства з о бмеженою
.
.
.
МІ
ВІ~ПОВlдальНIСТЮ. «Транс-груп» площею 0,7269 га по бульв. Незалежності 18
ЗГІДНО з листом ВІД 13.07.2007р. Н!! 361;
, ,
1.7. Закритому aкцiOHep~~мy товариству «Броварський завод пластмас»
площею 1,4738 га на терИТОрll Промвузла, згідно З листом від 25 122006
N!! 020-1087;
..
р.
.. 1.8. Відкритому акціонерному то~ариству «Постійно-діючий будівельний
ПО1ЗД N!!2» площею 0,0764 га на перетИНІ вул. М.Лагунової та Белінського згідно
З листом від 20.07.2007р. N!! 592.
'
2: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Т.Б.М.-Україна» площею
3,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріЛJIJl, для
розміщення виробничо-складського терміналу
- землі промисловості, по
вул. Кyryзова в районі запроектованого кладовища терміном на 5 років;
Затвердити

розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою відповідальністю «Т.Б.М.-Україна» в розмірі 108 107,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат

с~ськогосподарського виробництва;
2.2. Закритому акціонерному товариству «Геркулес» площею 1,3078 га, з
них 0,0185 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
kомунікацій, для будівництва та обслуговування оФісно-с~ад~ького. комплексу -

землі комерційного використання, по вул. Кутузова в раИОНІ РОЗМІщення ТОВ
«Нафком» терміном на 5 років;
2.3. Приватному підприємству «Пелікан» .площею 0,5000 га, за paxyнo~
земель сільськогосподарського призначення - рІЛЛЯ, З них 0,0124.га :- земт
обмеженого використаНня - інженерний коридор wмереж KO~Kaц~~ для
будіВництва та обслуговування автокемпінгу з авто~икою - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО
ВИІ<ористання, на Об'їзній дорозі терміном на 5 роюв;
.
D~
ахунок
розміру
втрат
СІльськогосподарського
З Q.А.оердити розр
.
.
ВИРОБRТ.ттУ,
их
вилученням
сшьськогосподарських
УГІДЬ,
.....A~твa,
спричивен
..
nPИватному підприємству <dIелік8Н» в РОЗМІРІ 18 О 18,00 гривень.

.
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оренди

земельної

дім

нки

укласт:п

СІльськогосподарського виробництва; ~~ ~'I I~.

2.4. Приватному підприємцю Гулевцюа Ол
0,1594 ra, з них 0,0283. га. - землі обмеженого

~-l

'";
А

к"

коридор мереж КОМУНІкацІЙ, ДJ1JI будівництва та
розважального комплексу - землі комерційного викор

вздовж парку «Перемогю) терміном на 5 років'
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2.5. Товариству
з обмеженою в'lДПОВlдалЬНlСТЮ
'..
ю г»
.
«Шляхплощею
0,2450 га для . БУДІвництва та обслуговування офісу та виробничої бази - землі
ПРОМ~СЛОВОСТІ, по вул. Кутузова в районі розміщення будинку N!! 59 терміном на
5 РОКІв;
2.6.Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехенерго»
~ощею 0,6300 г~, за рахунок земель сільськогосподарського призначення _
Р1ЛJIJI, .... для БУДІвництва та обслуговування автозаправної станції - землі
комерц1ИНОГО використання, по Об'їзній дорозі в районі розміщення ТОВ
<<Вілар» терміном на 5 років;

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

22703,00

гривень.

Договір

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю" Торгмашцентр" площею
0,2000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, для
розміщення підприємства торгівлі та побутового обслуговування - землі
комерційного

використання, на території П черги кварталу Олімпійський

терміном на 5 років;

Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробиицтва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству

з обмеженою відповідальністю «Topгмamцeнтp» в розмірі 7 207,00 гривень.
Договір оренди земельної діJIJlНКИ укласти піСJIJI сплати втрат

сmьськогосподарського виробництва;

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгмашцентр': площею
0,2000 га, за рахунок земель сільськогосподарськог? призначе~ - рІЛЛЯ, З них
0,0095 га _ землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж
КОМУНікацій, для розміщеИИJI центру доз~іЛ~ - ... земл~ KOMepцi~oro
Використання, на територіі П черги квapT~ ОЛІМПІИСЬ~ теРМ1НОМ на 5 РОКІв;
Затвердити
розрахунок
РОЗМІРУ
втрат
сшьсько~осподарського
ВИробництва, спричинених вилученням сіЛЬСЬКОГОСПОД~Р~ЬКИХ УГ1ДЬ, товариству

ЗОбмеж еною ВІДПОВІДаль
.
.
Нl'стю ~(торгмашцентр»
в рОЗМ1р1 7207,00
гривень.
~
.

.

.
ДОГОВ1Р

оренди

мельноі
зе

ділянки

укласти

П1СJIJI

сплати

втрат

СІЛьськогосподарського виробництва;
.
Т
"
29 Т
з обмеженою відповідальН1СТЮ" оргмапщентр площею

О 2000"
овариству
,
га за рахунок

ль сільськогосподарського призначення - рілля, для

земе

розміщення торгівельно-офісного цен

ПО вvл В Чорновола термін
J.

•

ом на

Затвердити
розрахунок
виробництва, СПРИчинених ви

5

.

. ..

~y - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання,

РОКІВ·

РОЗ~і
'ру

.

втрат

СІльсько~осподарського

. . . лученням СІльськогосподарських УГІДЬ, товариству
з о межеНОІ? ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Торгмашцентр» в розмірі 7 207,00 гривень.
ДОГОВІР оренди земельної ДІ·ЛИНКИ укласти ПІСЛЯ
.
сплати
втрат
.

б

СІЛьськогосподарського виробництва;

мо

по

2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю Торгмашцентр"
nncr
•
"
,2000 га МO'AI&
pO~MI~~H~ магазину - землі комерційного використання,

Щею О

..

вул. Чкалова в раиОНІ Об ІЗНОІ дороги терміном на 5 років;

2.11. Товариству з Об~еженою відповідальністю "Люкос" площею
1,00~0 га за рахунок земель СІльськогосподарського призначення - рілля, для
РОЗМІщення виро~ни~о-скл~ських приміщень - землі промисловості, по
вул: Кутузова в ранОНІ РОЗМІщення запроектованого кладовища терміном на 5
роКІВ;

Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництва, с~ич~нен~ вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Люкос» в розмірі

Договір

оренди

земельної

ділянки

36 036,00гривень.

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.12. Товариству

з обмеженою відповідальністю "Люкос"
площею
1,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, з них
0,0699 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій,
для
розміщення виробничо-складських приміщень - землі
промисловості, по вул. Щолювській В районі розміщення ВАТ «Автобаза Н!!2»
терміном на

5 років;

Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою відповідальністю «J1юкос» в розмірі 36 036,00 гривень.

Договір

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.13. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт" . площею
0,4718 га за рахунок земель сільськогоспо~арського приз.начення - Р1ЛЛЯ~ для
Розміщення виробничо-складських ПРИМІщень - зеМЛІ п?омисловост~, по
Вул. Красовського в районі розміщення б~динку N!! 18-а ~epM1НOM на 5 роКІВ;
Затвердити

розрахунок

розм~ру

втрат

СІльсько~осподарського

Виробництва, спричинених вилученням Сlльськ~г~сподарських уnдь, товариству

з обмеженою відповідальністю «Філайт» в рОЗМlр1 17 002,00. гривень.

.

Договір

оренди

земельної

ділянки

СІЛьськогосподарського виробництва;

.

укласти

.

.

ПІСЛЯ

сплати

... "

втрат

2.14. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Фшаит . площею
2,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ршля, з них
0,0681 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж

комунікацій, . для

розміщення виробничо-складських приміщень - землі

прОМИСЛОВОСТІ, на території Промвузла терміном на 5 оЮв.

Затвердити
розрахуно к РОЗМІРУ
.
р СІльськогосподарського
.'
втрат
виробництва, с~рич~нен~ Вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмежено~ ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Філайт» в розмірі 72 072,00 гривень.
ДОГОВІР

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.15.Товариству з обмеженою відповідальністю

Ольтаріс"

площею

1,OO~O га за P~YНOK зе~ель сільськогосподарського при;наченНJI - рілля, для
РОЗМ1щенНJI ОФІСНО-ТОРГІВельно-складських приміщень - землі комерційного
використанНJI, по вул. Красовського в районі розміщенНJI оптово-роздрібного
плодоовочевого комбінату терміном на 5 років;

Затвердити

розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою відповідальністю «Ольтаріс» в розмірі 36 036,00 гривень.
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс" площею
за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рілля, для
розміщенНJI виробничо-складської бази
- землі промисловості, по Об'їзній
дорозі в районі розміщенНJI АЗС «Деліка» терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського

2.16.
6,0000 га

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, товариству
з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» в розмірі 216215,00 гривень.

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат
сільськогосподарського виробництва;
2.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» площею

О 8501 га з них О 0534 га

- землі обмеженого використанНJI - інженерний
К~РИДОР 'мереж ~омунікацій, під pO:Mi~eННJI. вироБНИЧ~ї бази - землі
промисловості, по вул. ДИмитрова в ранОНІ РОЗМlщеННJI залІЗНИЧНОГО вокзалу

терміном на

5 років.

3.Затвердити проекти землеустрою ~oдo. BiдBeдe~ земе~~них ділянок

Броварській міській раді під розміщення ІНДИВlдуалЬНОI ЖИТЛОВОІ забудови на
наступні земельні ділянки:
3.1.Пло ею О 7369

.

щ,

га

за

рахунок

...

резервних. теРИТОРІИ.

- ріJIЛJI для РОЗМlщеННJI ІНДИВlдуальНОI
...

СІЛЬськогосподарського призначення,

"'r.,
.. б
4U1ТЛОВОІ за удови -

земл

І· житлової забудови, по вул. Симоненка на теРИТОРll IV

Житлового району І мікрорайону

.

3 2 пл
3 1894
.. ощею ,

.

зе~

М. Бровари; ,

га за рахунок за рахунок
_ іJIЛJI З

СІльськогосподарського призначення
р
б
_ інженерний

О Me~eHOГO вико~ист~.

,

....
резервних теРИТОРІИ - земл~
НИХ 0,0331 га
- зеМЛІ
. . ..

коридор мереж

КОМУНІКац1И, для

.. заб ови _ землі житлової забудови, по

РОЗМІЩення іНДИВlдуалЬНОI ~ЛОВОІ nо::Го району М. Бровари;
ВУЛ.П.Чубинського на теРИТОРІІ IV ЖИТо

3.3. Площею 0,5706 га за рахуно

сільськогосподарського п
житлової забудови

-

ризначення

землі

..

к за. рахунок резервних територій - землі

-

РlJIЛJ[

'

ППСІ

•

• •

••

~&I& РОЗМІщення ІНДИВlдуалЬНОI

житлового району м. Брова:~ЛОВОI забудови, по вул.Соборної на території IV
4.

Надати в оренду за рахунок з
•

w

...

. .

емель МІСЬКОІ ради земеЛЬНІ ДІЛЯНКИ, на

ЯКИХ РОЗМ1щене манН0, ~o ЯВЛЯЄТЬСЯ власністю юридичних та фізичних осіб:

4.1. Мельник ІРИНІ Борисівні площеlО 0,1500 га, з них 0,0307 га - землі
W
обмеженого
використанНЯ - інженернии
коридор мереж КОМУНІкацIИ,
. . ДЛЯ
.
БУДІвництва та обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного
w

викор~стан~, по вул.Ш~вченка в районі розміщення санітарно-епідеміологічної
станЦll теРМ1НОМ на

5 роКІВ;

4.2. Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею
0,0037 га для обслуговув~ня кіоску - землі комерційного використання, по
ВУЛ. Черняховського, 15 теРМІНОМ на 1 рік;
4.3.Волкотруб Зої Павлівні площею 0,0029 га, з них 0,00136 га - землі
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛЯ
обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул.Короленка в
районі розміщення буд.,N'!! 54 терміном на 1 рік;
4.4.Товариству з обмеженою відповідальністю
площею 0,2262 га для обслуговування майнового
промисловості, в районі Промвузла терміном на 5 років;

4.5.

мп «ПерспеКТИВа»
комплексу - землі

Приватному підприємцю Бейді Ігорю Ярославовичу площею

0,1604

га

ДJIJI встановлення цирку-шапіто <<Вікторія» - землі комерційного використання, в
парку культури і відпочинку <<ПереМОГа» з 02.07.2007 по 08.07.2007р.;
4.6.Товариству з обмеженою відповідальністю «1М Садовий центр
«ДаЛаС» площею 0,0006 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами -

землі комерційного використання, по вул. Київській терміном на 3 місяці;
4.7. Колективному підприємству «Броварське АШ 13262» площею 0,7269
га для обслуговування нежитлової будівлі
- землі транспорту, по бульв.

Незалежності,18-в терміном на 5 років;
4.8. Спільному підприємству

У

формі

товариства

з

обмеженою

відповідальністю «Транс-Груп» площею 0,2424 га ~ обслуг~вування M~OBOГO

Комплексу _ землі транспорту, по бульв. НезалеЖНОСТІ, 18 теРМІНОМ на 5 РОКІв;
га

4.9. Громадянці Хамчук Світлані B~ктopiBHi ~лощею 0,1862 га, з них ~,01~1
- землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж КОМУНІкацIИ,

ДJIJI обслуговування СЮІадського приміщення- землі промисловості, по вул.
Кутузова,57 терміном на 5 років;

...
4.10. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальшстю «Торговельно:
бvдівел
__. ОЛДІ)."., орієнтовною площею 1,4738 га, з них 0,1300
J,
ЬНИИ ДІМ «
. га - зеМЛІ
обмеженого використання - інженерний ~ОРИдор .мереж КОМУНl~ацlИ, __~
обслу
айвових комплеКСІВ - зеМЛІ промисловосТІ, в раиОНІ
про говуван(ня частин ~ З А 'Т «Броварський завод пластмас») терміном на 5
·w

мвузла

,

РОків·

на терИТОрll

fi

4.11. Приватному підприєм
К
О 0120 га для розміщення
цю онторовському Юрію Дмитровичу площею
,
зоовиставки «Мавпи та рептилії» - землі комерційного
використання, в парку КУЛьтури і
.
24.07.2007р.
ВІДПОЧИНКУ «Перемога» з 22.07.2007 по
5.

Надати
. в оренду за рахунок

.
приватно~ ПІДПРИЄМЦЮ Котенку Володимиру Григоровичу площею 0,0061 га
для БУДІвництва та обслуговування павільйону - землі комерційного
використання, по вул. Грушевського в районі розміщення буд. Н!! 9/1 терміном на
2 роки.
6.

Продовжити

перебувають в оренді:

теРМІ·НИ

...

земель

МІСЬКОІ ради

користування

земельними

земельну ДІЛЯНКУ

ділянками,

що

6.1. Приватному підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площею
0,0025 .;а ~ обс~уг~вув~ня кіоску в складі павільйону очікування
по
вул. КиIВСЬЮИ В ранОНІ РОЗМІщення буд. Н!! 224 терміном на 1 рік;
6.2. Пр~ватному підприємцю Вєтрову Дмитру Володимировичу та
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Вєтровій Інні Миколаївні площею 0,1489 га для
обслуговування будівлі магазину «Зоряний» по вул. I.Гонти,3 терміном на
3 місяці;
6.3.Товариству з обмеженою відповідальністю «Вентмонтаж» площею

0,5000 га для обслуговування виробничої бази по вул.ЩолківськіЙ,1 терміном
на5 років;
6.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Брігус» площею 0,0340 га
для обслуговування будівлі водневої станції по вул.ЛісовіЙ,24 терміном на

5 років;

6.5.Приватному підприємцю Журавель Світлані Кузьмінічні площею
0,1998 га для будівництва та обслуговування автостоянки по вул. Чкалова в
районі кінцевої зупинки маршруту автобуса Н!! 411 терміном на 2 роки;
6.6.Приватному підприємцю Строй Олені Вадимівні площею 0,0371 га для
обслуговування салону - магазину <<Берегиня» по вул.Короленка,62-а терміном
на5 років;

6.7. Малому підприємству «Аліса» площею 0,0016 га для обслуговування
кіоску по вул.Димитрова в районі заліЗНИ~ОГО ~?кзалу Te~~iH~~.~a 1 р.ік;
6.8. Броварському відділенню КИІВСЬКОІ облаСНОI фШІІ акцІонернокомерційного банку «Укрсоцбанк» площею 0,0102 га для обслуговування двох
гаражів по вул. Кірова,22 терміном на 2 роки; ...
.
.. .
6.9. Приватному підприєм~ !аТЄЄВ1И Галин1 Мик~лаlВН1 площею
0,0388 га для обслуговування пав1Льиону та дитячого м~данчику
по
Вул. Возз'єднання в районі розміщення парку <<Перемога» теРМ1НОМ на 2 роки;
6.10. Товариству з обмеженою відповідальністю <<АКВІЛОН>~ пло~~ю
0,0228 га для обслуговування будівлі лісопильноГо цеху по вул.ЗалlЗНИЧНlи,5
терміном на

5 років;

П

. приємцю

Красному

.

В1КТОРУ

Олександровичу

шд
риватному
..
...
6.11.
IIJIОщею 0,0600 га для будівництва та обслуговування миики та станЦll

технічного обслуговування по BVn К ..

.

.

~'.

теРМІНОМ на 5 РОКІВ;

....

.

ИІВСЬКІИ В райОНІ перетину з вул. ЛІСОВОЮ

6.12.Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу
пло~ею 0,0026 га для обслуговуванlU1 кіоску по вул. ЧерНJJXОВСЬКОГО в районі

РОЗМІщення буд. Н!! 15 терміном на 1 рік;

6.13. Приватному підприємцю Іваніні Світлані Іванівні площею 0,0025 га
ДЛЯ обслуговування Kioc~ по вул.Короленка, 70 терміном на 1 рік;
6.14.Приватному ПІДПРИЄМцю Бабицькому Валерію Івановичу площею
o,oo~ 16 га для ?бсnyговуванlU1 кіоску шиномонтажу по вул. Грушевського,2
терМІНОМ на 1 рІК;
6.15.Товариству З обмеженою відповідальністю «Київоблпреса» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!!

64 терміном на 1 рік;
6.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київоблпреса» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Київській в районі розміщення
буд. Н!! 168 терміном на 1 рік;
6.17.Товариству з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреСа» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по
бульв. Незалежності в районі

розміщення буд. Н!!

6.18.
0,0062

11

терміном на

Приватному

га для

1 рік;

підприємцю

розширення

Бічевому

та реконструкції

Ігорю

Івановичу

кафе-бару

площею

«Карат»

по

вул. Кирпоноса,З терміном на 1 рік;
6.19. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Продагросервіс»
площею 0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по об'ізній

дорозі - вул. Чкалова терміном на 6 місяців;
6.20. Товариству з обмеженою відповідальністю <dIродагросервіс»
площею 0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньоі реклами по об'ізній

дорозі - вул. Красовського терміном на 6 Mic~iB; .

.

.

6.21. Товариству з обмеженою В1ДПОВ1Д8ЛЬНІСТЮ <dIродагросерВIС»
площею 0,0016 га для розташув~ня об'єкту зовнішньої реклами по
вул. Кутузова, 101 терміном на 6 місяцІВ;..
.

6.22.Товариству з обмеженою відПОВІдальНІСТЮ <<продагросеРВ1~» пл~щею
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. КИІвсьюи,154

терміном на З місяці;

.
.
6.23.Товариству з обмеженою відповідалЬ~lСТЮ «Продагросер=:~~ пло~е64Ю
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішнЬОl реклами по вул. .1U11ВСЬЮИ,
терміном на 3 місяці;
..
.
бмеженоЮ віДПОВІдалЬНІСТЮ «І1родагросеРВIС» площею
6 24 Т
. овариству з о
б'єтrrv зовнішньої реклами по вул. Київській,274
О,0016 ·га для
розташування о
..'"~~
те·
РМІНОМ на з··
МІСЯЦІ;
. . альністю «І1родагросервіс» площею
6.25.Товариству з обмеженою ВІДПО~ІД ої реклами по вул. Київській 37
0,0016 га для розташування об'єкту зоВНlПІНЬ
,
терміном на З місяці;

б.2б. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
0,001. б га для р~зт~ання об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській,124
терМІНОМ на 3 МІСЯЦІ;
б.27. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
о,ООI.б га для р~зта~вання об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській,121

терМІНОМ на 3 МІСЯЦІ;

б.28. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській 186

терміном на 3 місяці;
,
6.29.Товариству з обмеженою відповідальніСТIО «ІІродагросервіс» площею

га ДЛЯ розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській,224

0,0016

терміном на 3 місяці;

б.30.Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по
терміном на 3 місяці;

0,0016

вул. Київській,31

б.3 1.Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській,231
терміном на 3 місяці;
6.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. Київській,231
терміном на 3 місяці;
6.33.Товариству з обмеженою відповідальністю «ІІродагросервіс» площею
0,0016 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул. Кугузова,61
терміном на б місяців;
6.34. Приватному підприємцю Боюну Володимиру Миколайовичу площею

0,0152 га для обслуговування павільйону по вул.Короленка,60-в терміном на
1 рік;
6.35. Приватному підприємцю Боюну Володи~иру Микол~овичу площею
0,0504 га для будівництва споруди тиру з маиданчиком ВІДПОЧИНКУ по
вул.Короленка,БО-в терміном на 1 рік.
7. Надати в постійне користуванНJI земельну ~ілянку

Броварському

міському відділу ГУ МВС Украіни в Київській .облаСТІ площею 0,5267 га ДJDI
обслуговування нежитлового приміщенНJI

- зеМЛІ

громадського призначеННJJ, по

вул. Кірова,53.

ДO~OB
~,

8.
•

Надати

.

дозвш на

ОрlВ оренди земель

складанНJI технічної документації по оформленню

...

них ділянок на ЯКИХ РОЗМІщене манН0, що являється

.'

власністю юридичних та фізичних ОСІб:

.

8.І.Приватному ПІДПРИ

ємцю

Тороповій

...

ТеТЯНІ

.

ІванІВНІ

IIJIОщею 0,004б га для обслуговування перукарНІ та влаштуван
Входу по вул. Возз'єДнання,7;

.

ОРІЄНТОВНОЮ

ня окремого

8.2.

Товариству

з

обмеженою

сільгосптехніКа» оріЄНТОВНОI
о площею
комплексу по вул Воїнів Інте
.

.

.

.

ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
«Броварська
га
б
..
для о слуговування маинового

44021
.' .
.
рнацlоналlСТIВ 2'
8.З. Товариству з обмеженою'
. ".
.
.
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «КІТО 0764 га для РОЗМІщення
площею,
б
вул. М.Лагунової,18-б.

9.
ділянок:

.

.

інвесТ» орієнтовною

та о слуговування господарчого блоку по

Надати дозвіл на ВИГОтовлення проектів відведення земельних

9.1.Товариству

з

обмеженою'
.
.
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ

<<Автогарант

Пmoс»

ОРІЄНТО~Н?Ю nлощ~ю . ~,o га ~ розміщення станції технічного обслуговування

автомоБІЛІВ на Об'IЗНІИ ДОРОЗІ;

9.2.Товари~тву
з
обмеженою
відповідальністю
«Автоцентр
<dIAНAВTO» ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,6 га для розміщення станції технічного
обслуговування автомобілів по бульв. Незалежності в районі розміщення
шиноремонтного заводу;

9.З.Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівель компанія ІП<
інвесТ»
орієнтовною площею 0,З5 га для розміщен
ana,:в>ІС
тирного
житлового будинку по вул. Симоненка на територЦ 4I:г4,J';'..шmсіі
IV

житлового району;
11': '11Q ~ti~. ао *
9'.4. Приватному підприємцю Дворському Оле ~ у gd f ди':) 0'\ ичу
орієнтовною площею 0,0499 га

комплексу по вул. Гагаріна:
9.5. Чуканову ВалерІЮ

для

будівництва
~IМ.A. ~ 13 o~.~1 Р2 ~

l'

ВІКТОРОtmчy ОРІЄНТОВНОЮ

я е о
.Ji~6-:•. .1 41

.

,(t)~el9 ')\~

розміщення тенісних кортів по вул. Чкалова в районі спортко

'b

ного

га для

..;

9.6. Броварському управлінню ГУ lVIНC Украіни площею орієнтовною

0,5

га для будівництва та обслуговування пожежного депо ПО вул.Красовського в

районі розміщення буд.

N!! 18;

9.7.Приватному підприємству «ВІДЕКС-М» орієнтовною площею 0,0499 га
для розміщення автоцентру з автомийкою та об'єктами додаткового сервісу
автомобілів по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу «СтріЛа»;

9.8.Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Підприємство
«Будконтрвкт» орієнтовною площею З,2021 га для розміщення багатоквартирнї
житлової забудови по вул. Фельдмана на території IV житлового району; .

.

9.9. Броварській міській раді орієнтовною площею З,1 га ~ РОЗМlшення

Індивідуальної житлової забудови по вул. Чорновола на терИТОрІІ ~.

~~

..
Ранону
м. Бровари;
.
.
.
. . * ~"і-• о' о а- *
9.10. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «ХіСТОР lIr 4J Є . 'І О 0\ ~
IIJIощею О З 7 га для розміщення багатоквартирного житлового ~и
~ ·. ул Q О
,
ІУ"
s
r~' ~_~
СИмоненка на території 4-го мікрорайону

,

10. Продовжити термін дії дозволів
земельних ділянок до 26.1 0.2007р.:

житлового раиону.

h

fS. Ol,.(D

на виготQлення прое

lA.

:&9-

J

~

- "\. в~

. ,!i~~дe,~

10.1. Приватному підnpиєм Л
.
О 04
.
цю есику Василю Дмитровичу ОРІЄНТОВНОЮ
площею, га для ~УД1Вництва станції технічного обслуговування легкового
автотранспорту на РОЗІ вул. Металургів та бульв. Незалежності;

10.2. Приватному підприємцю Григоренку Сергію Миколайовичу
ОРІЄНТОВНОЮ площею ....0,20 га для розміщення виробничого цеху по
.

виготовленню веНТИЛЯЦІИНИХ систем по вул. Кутузова в районі запроектованого
кладовища.

11. Вн~сти зміни до рішень Броварської міської ради:
11.1. в!д 24.05.07 N!! 335-21-0505 "Про припинення права користування
земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду ...", в п. 2.5. відносно товариства з
обмеженою відповідальністю lVfi1 «ПерспеКТИВа» виключити слова «... з них
0,0454 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж
комунікацій ... », згідно з висновками Броварського міського відділу земельних
ресурсів від 27.03.2007 N!! 04-7/10-3/180 та управління містобудування та
архітектури від 26.03.2007 N!! 320;
11.2. від 14.06.07 N!! 365-22-05 "Про затвердження переліку юридичних та
фізичних осіб, які стали переможцями ...", в додаток 1 цього рішення лот N!!19
відносно
товариства з
обмеженою відповідальністю
«Пелікан»
слова
«Товариство з обмеженою відповідальністю ... » замінити словами «Приватне
підприємство ... », згідно з листом кп «Бровариінвестбуд» від 04.07.2007р. N!! 39
та свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи від 23.10.2003р.

N!! 094097;
11.3.від 14.06.07 N!! 365-22-05 ,,про затвердження переліку юридичних та
фізичних осіб, які стали переможцями ...", в додаток 1 цього рішення, лот N!!15
відносно приватного підприємця Головач слова
«... Головач Олександр
Миколайович» замінити
словами «... Головач Н.А.», згідно з протоколом
конкурсу;

11.4.

від

14.06.07 N!! 367-22-0505

"Про припинення права користування

земельними ділянками, надання в OP.~HДY.:." в п.

~.24. ~iДHOCHO товариства ~

обмеженою відповідальністю «УКР81НСЬК! вантажнІ кур єри». слова
транспорту

та

зв'язку ... »

замінити

словами.

«....~еМЛІ

«... зеМЛ.І . комеРЦIИНОГО

Призначення ... » згідно з довідкою Броварського МІСЬКОГО вІДДІлу земельних
ресурсів від 23.07.2007р.

ві

12. Внести зміни до договорів оренди зем~льних ділянок:
12 1 . 11 04 2007 N!! 040733800044 ВІДНОСНО товариства з обмеженою
... B~ • ,~; • б р. назву Орендаря читати: «Товариство з обмеженою

.ДПОВlдальНIСТЮ (UJЛІТ уд»,

'із зміною назви підприємства

ВІдповідальністю «Містобуд-Бровари», в зв ЯЗКУстрацію юридичної особи від

та

згідно

з свідоцтвом про державну реє

17.05.2004р. N!! lЗ55105000100108;riJ3З800045 відносно товариства з обмеженою
.

12.2. від 11.04.2007р. N!!

я читати: «Товариство з обмеженою

В~ДПОВідальністю «Елітбуд», назву Орендар, язку із зміною назви підприємства
В1Дnовідальністю «Містобуд-Бровари», в зв

12

та

згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи від

17.05.2004р. N!! 13551050001001867;

13. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 2,4,5,6 даного
рішення, про необхідність укладення до 26.08.2007 договорів оренди землі. У
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинення права користування землею.

14. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 7,8,9

про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленlПО права
користування земельними ділянками в термін до 26.10.2007. До освоєння
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні
ділянки використовувати за цільовим призначенням.
заступника

І.В.Сапожко

Секретар ради

м.Бровари

від "ol'" ~

N!! l'S- rl.f-OS-

2007 року

ПОДАННЯ:
Начальника

земельного BI,tJ~IJl~~!i

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Виконуюча обов'язки началь~а

юридичного відділу - ГO~OB~
спеціаліст юридичного вlДДШУ

. Головний архітектор міста

Начальник управління економіки

НачалЬНИК 38I'IIJIЬВoro відділу ~~ .

А.В.Баба-Мірзоєва

Л.Є.Рибакова

Н.І.Саченко

Н.І.Гнатюк

Голова постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій
С.В.ПіддУбняк

І

·

'І.'

-If#

•

~iCЬKOМY голові Антоненку В.О.
..(;, .ІУІ' f) -1- •

Просимо розгля

и на черговому засіданні Броварської міської ради

пИТання про прип~нення права користування земельними ділянками, надання в
оренду земельн~х ДІЛЯНОК, надання у постійне користування земельних ділянок,
надання ДОЗВОЛІВ на вигот~влення технічної документації по оформленню права
користування земельними ДІЛЯНКами юридичним і фізичним особам:

1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати

їх до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою:
1.I.Приватному підприємцю Селівановій Любові Миколаївні площею

0,0019 га по вул. ЧеРНЯХОВСЬКОГо,15, згідно з заявою від 16.06.2007р.;
1.2. Приватному підприємцю Горбачу Борису Олександровичу площею
0,1500 га по вул. Шевченка в районі розміщення санітарно-епідеміологічної
станції, згідно з заявою від 22.05.2007р.;

1.3. Приватному

підприємцю Хаустовій Олені Юріївні площею

по вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!!

54,

0,0029

га

згідно з заявою від

26.02.2007р.;
1.4. Казенному заводу порошкової металургії площею

га в районі

0,2262

Промвузла, згідно з листом від 15.08.2005р. Н!! 02-2287;
1.5. Колективному підприємству «Броварське АШ-13262» площею
0,2424 га по бульв. Незалежності,18, згідно з листом від 13.07.2007р. Н!! 05;

Спільному підприємству У
відповідальністю «Транс-груп» площею

1.6.

формі

0,7269

Товариства з 06меже~ою
га по бульв. НезалеЖНОСТІ,18,

згідно з листом від 13.07.2007р. Н!! 361;
..
1.7. Закритому акціонерному товариству .<<Броварськии з~од пластмас»

площею 1,4738 га на території Промвузла, зпдно з листом ВІД 25.12.2006р.

Х!! 020-1087;

1.8.

Відкритому

акціонерному

товариств~

оо
",r0 2\1'. площею О 0764 га на переТИНІ
бУДІвельнии.. ПОIЗД
J11. "
. '
](0 592
Белінського, згідно з листом ВІД 20.07.2007р. .
•

е с

ин

ill

l

~ мОСТл

.

вул.

.

..

o-дlЮ.:ИИ

агунОВОІ та

ою щодо відведення земельних ділянок

2. Затвердити проекти земл у ~K земель міської ради земельні ділянки:
в оренду та надати В орендУ за рахун
щ'повідальністю «Т.Б.М.-Україн&»
21 Т
:у . з обмеженою в
..
овариств
ель сільськогосподарського призначення ~ощею 3,0000 га, з~ рахуно~:е:БНИЧО_СКЛадського терміналу
- землі

Р1JIЛЯ,

для. РОЗМІщення

ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО

терміном на 5 років;

Затвердити

вул.

кРутузова в районі запроектованого кладовища

розрахунок

іру

розм ням

втрат

сільськогосподарського

сільськогосподарських

угідь.L..

Виробництва, спричинен~ ~и::=~тю «т.Б,м'-уrаїllJ,Мl..~Рі",,~~-

товариству з обмеженою ВІДПОВІД
107,00 гривень.

]8~~P.i'ri!~.t ,,:!-53 '.5d
-{і,. . . ()1 ___1..1- _~

.,--

.-

ДОГОВІР

оренди

земельн...

01 ДІJlJПlки УКЛ

сільськогосподарського ВИРоБНИЦтва.

2
2..

3

.

•

асти ПlСJUI СПЛати BТn

'.І"ат

акритому акцІонерному Това ис

НИХ 0,0185 га - землі обмеженого викоР тву <<Гер.кулес» площею 1,3078 ra, з
.

....

коМУНlкацlИ,

б

для

.

УДІВНИЦтва

та

ристання

об

-

Інженер

...

нии коридор мереж

комплексу - землі комерційного викорис слуговування офісно-складського
розміщення ТОВ «Нафком» терміном на 5 Taн~, по вул. Кутузова в районі
3
2..

П
.
РОЮВ,
риватному ПІДПРИЄМству «Пеліка

земель сільськогосподарського призначення н» :щею 0,5000 га, за рахунок
обмеженого використання _ інженернии'" кр, З них 0,0124 га - землі
будівництва

....

та

комеРЦIИНОГО використання,

Затвердити

виробництва,.

...
.. НІкацIИ, ~
автомиикою
- зеМЛІ
на Об'їзній дорозі терміном на 5
..
оридор

обслуговування

автокемпінгу з

розрахунок.

РОЗМІРУ

спричинених . вилученням
оренди

РОКІВ,

втрат

сільськогосподарського

сільськогосподарських

приваТНОМУ.ПІДПРИЄМСТВУ «ПеЛІКан» в розмірі

ДОГОВІР

мереж кому·

угідь,

18018,00 гривень.

земельної ділянки укласти

пісJUI

сплати

втрат

сільськогосподарського виробництва;

2.4. Приватному підприємцю Гулевцю Олегу Олексійовичу площею
0,1594 ra, з них 0,0283 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування готельно
розважального комплексу - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна
вздовж парку <<І1еремога» терміном на 5 років;

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю <dIIляx-Юг» площею
0,2450 га для будівництва та обслуговування офісу та виробничої бази - землі
промисловості, по вул. Кутузова в районі розміщення будинку N!! 59 терміном
на 5 років;
2.6.Товариству
ШІощею

0,6300

з

обмеженою

відповідальністю

«Укрпромтехенерго»

га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення

-

рілля, для будівництва та обслуговування автозаправної станції - землі
комерційного використання, по Об'їзній дорозі в районі розміщення ТОВ
«Вілар» терміном на 5 років;
Затвердити

виробництва,

розрахунок

спричинених

розміру

втрат

вилученням

сільськогосподарського

сільськогосподарських

угідь,

товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехенерго» в розмірі
22703,00 гривень.
.
.
Договір оренди земельної ділянкИ укласти ПІСЛЯ сплати втрат
С~ськогосподарського виробництв~
"
2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "ToprмamцeHТP
площею О 2000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення рілля для 'розміщення підприємства торгівлі та побутового обслуг?в~~ -:

,

... п черги кварталу Оmмn1ИСЬКИИ

землі комерційного використання, на теРИТОРll
терміном на 5 років·
З

Вир б атвердити

'

розміру

втрат

сільськогосподарського

розрахунок влученням сільськогосподарських угідь,
о ництва,
спричинених в
.
т
ентр» в розмірі 7 207,00
Товариству з обмеженою відповідальН1СТЮ « оргмашц
ГРивень.

.
.]
ДОГОВІР
оренди
земельної.
сільськогосподарського виробництва; ДlJUIНки укласти після сплати втрат
2.8. Товариству з обмеженою·
.
ВІДПОВІдальніс
Т
0,2000 га, за рахунок земель сільськ
тю" оргмашцентр" площею
НИХ 0,0095 га - землі обмеженого в огосподарськ~го призначення - рілля з
. ....
икористання - Інже'"
'
коМУН1кац1И, для розміщення це
.
нернии коридор мереж
використання,
на території 11 чергиНТРУ
ДОЗВІЛJUI - землі
комерційного
.
кварталу О:лl·м·...
...
.
роЮВ;
ПІИСЬКИИ теРМІНОМ на 5
Затвердити

розрахунок

розмі

в

.
СІЛьськогосподарського
Вилученням
СІЛЬСЬКОГ
.
товариству з обмеженою відповідальністю <Т
осподарсь~ УГІДЬ,
гривень.
~ оргмашцентр» в рОЗМІрІ 7 207,00
виробництва,

Договір

спричинених

оренди

земельної

ру

ділянки

сільськогосподарського виробництва;
2.9.

Товариству

з

обмеженою

трат

.

укласти ПІСЛЯ сплати втрат

відповідальніс'lЮ

Торгмашцентр"

п~ощею 0,2000 ~a за рахунок земель сільськогосподарськог~ призначення рІЛЛЯ, для РОЗМ1щення торгівельно-офісного центру

-

землі комерційного

використання, по вул. В.Чорновола терміном на 5 років;

Затвердити
розрахунок
розміру
виробництва,
спричинених
вилученням

втрат
сільськогосподарського
сільськогосподарських
угідь

товариству з обмеженою відповідальніC'lЮ «Торгмашцентр» в розмірі 7 207,00
гривень.

.

Договір

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

СІЛЬськогосподарського виробництва;

2.10. Товариству з обмеженою відповідальніс'lЮ "Торгмашцентр"
~ощею 0,2000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення Р1ЛJUI, для розміщення магазину - землі комерційного використання, по
вул. Чкалова в районі Об'їзної дороги терміном на 5 років;
2.11. Товариству з обмеженою відповідальніс'lЮ ,,JIюкос" площею
1,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріJIJDI, для
розміщення виробничо-складських приміщень - землі промисловості, по
вул. Кутузова в районі розміщеННJI запроектованого кладовища терміном на 5
Років;

Затвердити

розрахунок

розміру

втрат

сільськогосподарського

5 років;
Затвердити розрахунок

.
РОЗМІРУ

втрат

сільськогосподарського

виробництва, спричинених вилучеННJIМ сільськогосподарських угідь,
товариству з обмеженою відповідальніс'lЮ «Люкос»
в розмірі
36 ОЗ6,00гривень.
.
Договір оренди земельної ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат
.
СІльськогосподарського виробництва;.
..
"
2.12.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Люкос . площею
1,0000 га за рахунок земель сільськогосподарськоГ? призначе~ - P1JlJDl, З них
0,0699 га _ землі обмеженого використання - Інженернии к~ридор Mepe~
комунікацій, для розміщення вироб~~-СК:Л~СЬКИХ ПРИМІщень - зеМЛІ
ПРомисловості, по вул. щолківській В ранОНІ РОЗМІщення ВАТ <<Автобаза Ng2»
терміном на

ВИРОбництва,

спричинених

n'~.

вилучеHП1UУ&

сшь· ськогосподарських

yn.дь,

товарисТВУ

з6

4

з

обмеженою відповідальністю

036,00 гривень.

Договір оренди земельної
.
ДlJUlНКИ
СІльськогосподарського вирОбництва.

·

укласти

«Люкос» в розмірі

.

ПІСЛЯ

сплати

втрат

2.13. Товариству з обмежен'
.
.
.
0,4718 га за рахунок земель сільсько:о~ ВІДПОВІДалЬНІСТЮ "Філайт" площею
розміщення виробничо-складських п по~арського приз.начення - рілля, ДJIJI
вул. Красовського в районі розміщенняР;МlщеньN! - зеМЛІ П~ОМИСЛОВОСТі, по
Затвердити розрахунок
.УДИНКУ !! 18-а теРМІНОМ на 5 років;
РОЗМІРУ
втрат
сіл
виробництва
спричинених
.
ьськогосподарського
,
вилученням
сшьського
.
товариству з обмеженою відповідальністю Ф. .. сподарс~~ УГІДЬ,
гривень.
« IЛаит» в рОЗМІрІ 17 002,00
·

Договір

оренди

земельної ділянки укласти після сплати втрат

СІЛЬськогосподарського виробництва;

2.14. Товариству з о?меженою відповідальніс'ПО "Філайт" площею
2,0000 га за paxyн~K земель СІльськогосподарського призначення - рілля, з них
0,0681. га .:- зеМЛІ обмеж~ного використання - інженерний коридор мереж
КОМУНІкацIИ, . для
роз~~~ення виробничо-складських приміщень - землі
ПРОМИСЛОВОСТІ, на терИТОрll Промвузла терміном на 5 років;
Затвердити
виробництва,

товариству з

розрахунок

спричинених

розміру
вилученням

втрат

сільськогосподарського

сільськогосподарських

обмеженою відповідальніс'ПО «Філайт» в розмірі

угідь,

72 072,00

гривень.

Договір

оренди

земельної

ділянки

укласти

після

сплати

втрат

сільськогосподарського вироб~а;

2.15.Товариству з обмеженою відповідальніс'ПО "Ольтаріс" площею
1,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення- рілля, ДJUI
розміщення офісно-торгівельно-складських приміщень - землі комерційного

використання, по вул. Красовського в районі розміщення оптово-роздрібного
плодоовочевого комбінату терміном на 5 років;
Затвердити
розрахунок
розміру
втрат
сільськогосподарського
виробництва,
спричинених вилученням сільськогосподарських угідь,

товариству з обмеженою відповідальністю «Ольтаріс» в розмірі 36 036,00
гривень.

Договір

оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат

сільськогосподарського вироб~ва;

2.16. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс" .площею
6,0000 га за рахунок земель сільськогосподарсь~ого призначе~ - ршля:.. ~
розміщення виробничо-складської б~и - зе~1 промисло~~сТ1, по Об ІЗНІИ
ДОрозі в районі розміщення АЗС «ДеЛІК~) теРМІНОМ на 5. роюв,
Затвердити

ВИРОбництва,

розрахунок

спричинених

РОЗМІРУ

~ИЛУЧ~ННЯМ

втрат

Сlльськогосподарськ~го

~1ЛьськогосподаР~~КИ;16 і[IДЬ,

товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ «ТРІМ плюс» в РОЗМІРІ
ГРИВеНЬ.

·

5,00

Договір оренди земельної діЛЯНКИ укласти після сплати втрат

СІЛьськогосподарського виробництва;

2.17. Товариству з обмеженою ~.
ВІдпові
.
площею 0,8501 га, з них О 0534
~алЬНІСТЮ
«Трім
..
'
га - зеМЛІ б
ПЛJQС»
інженернии коридор мереж комунікацій.
о ~еженого ВИкористанНJI землі промисловості, по вул. Дими OB~ ~IД Р~З~lщенНJI виробничої бази вокзалу терміном на 5 років.
тр
ранОНІ розміщенНJI залізничного
З.Затвердити проекти землеустрою

.

Броварській міській раді під розміщенНJI~oдo .BIДBeдe~~ земельних ділянок
наступні земельні ділянки:
3.1.Площею

0,7369

ІНДИВІДУально І житлової забудови на

га

за

рахунок

сільськогосподарського призначенНJI _ рілля резервних. терит?рій . - землі
житлової забудови - землі житлової забудов~ : : роз~щенНJI ІНДИВlДУальн~~

IV житлового району І мікрораи"

.

м.

Б'

ровари;

вул.

имоненка на терИТОрll

3.2.Площею 3,1894 га за рахунок за рахунок резервних територій - землі

СІЛьськогосподарського

б

ону

о меженого

.

призначенНJI
- рілля з
. "

. використання
.

них

О

0331

га

.

-зеМЛІ

. . ..

ІНЖенерний коридор мереж КОМУНІкацIИ, для

РОЗМІщення ІНДИВІДУальної ~~ЛОВОї забудови - землі житлової забудови, по
вул.П.Чубинського на терИТОрllIV житлового району м. Бровари;
. 3.3. ПЛощею 0,5706 га за рахунок за рахунок резервних територій - землі
СІЛЬськогосподарського призначення

житлової забудови

-

рілля, для розміщенНJI індивідуальної

-

землі житлової забудови, по вул.Соборної на території IV

житлового району м. Бровари.

4.

Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на

JIКИX розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб:
4.1. Мельник Ірині Борисівні площею 0,1500 ra, з них 0,0307 га - землі

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для
будівництва та обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного
використання,
по вул.Шевченка в районі розміщення санітарноепідеміологічної станції терміном на 5 років;

4.2. Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею
0,0037 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по
вул. Черняховського,15 терміном на 1 рік;
4.З.Волкотруб Зої Павлівні площею 0,0029 га, з них 0,00136 га - землі
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для
обслуговування кіоску _ землі комерційного використання, по вул.Короленка
в районі розміщення буд.N!! 54 терміном на 1 рік;
4.4.Товариству з обмеженою відповіда:хьністю мп (dIерспеКТИВа>~
ПЛощею 0,2262 га для обслуговув~ маинов~го комплексу - зеМЛІ
ПРомисловості в районі Промвузла терМІНОМ на 5 РОКІв;
4.5. Пр~атному підприЄМЦЮ Бейді Іг~рю ~рославов~ площею ~~1604
га для встановлення цирку-шапітО <<ВІКТОРІЯ» - зеМЛІ комеРЦIИНОГО
ВИкористання, В парку культури і відпочинку <Юеремога» з 02.07.2007 по
08.07.2007р.;

.

..

..

меженою ВІДПОВlдальmстю «ТМ Садовин центр
4
.
.
овариству з об
б'·
.. реклами 6
«ДаЛаС» площею О ,0006 га ~_.
тrncr розташування
ЗОВНІППlЬОI
. .о. єкту
...
1 ..

Т

землі комерційного використання, по вул. КиIВСЬЮИ теРМІНОМ на РІК,

4.7. Колективному підп
6
0,7269 га для оБСЛУГовуванuа РнИеЄМСТВУ «Броварське Аm 13262» площею
ПІІ
Житлової бу"
.
НезалеЖНОСТІ,1.8-В терміном на 5 років;
ДІВЛІ - зеМЛІ транспорту, по бульв.
4.8. Спшьному підприєм
.
відповідальністю «Транс-Груп ству у фОРМІ товариства з обмеженою
майнового комплексу _ землі »а площею 0,2424 га ДJIJI обслуговування
на 5 років;
тр нспорту, ПО бульв. Незалежності,18 терміном
•

4.9.

Громадянці Хамчук С

О О 141 га _ землі обмежено
к~мунікацій

nnа

~&Л

б

'
.
О
Т
1
4
.
.
овариству
....
.

го використання - інженерний коридор мереж

ослуговування

промисловості по вул Кутуз
,

.
. В'
ВІтланІ Ікторівні площею 0,1862 га, з них

57.

складс

ького

.

ПРИМlщення-

.

зеМЛІ

5 років;
.
.
.
ю
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
«ТорговельноБУДІ~ельнии ДІМ «ОЛДІ» орієнтовною площею 1,4738 га, з них 0,1300 га зеМЛІ обмеженого використанни - інженерний КОРИДОР мереж комунікацій
~ о~слуговування частин майнових комплексів - землі промисловості ~
з

ова,

теРМІНОМ на

обмежено

раиОНl ~ромвузла (на території ЗАТ «Броварський завод пластмас») TepMi~OM
на5 роюв;

4.11. Приватному підприємцю Конторовському
площе~... 0,0120 га для розміщенни зоовиставки «Мавпи

Юрію Дмитровичу

та рептилії»

комерц1ИНОГО використанни, в парку культури і відпочинку

- землі
<dIepeMOra» з

22.07.2007 по 24.07.2007р.
Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку
приватному підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу площею 0,0061 га

5.

для будівництва та обслуговуванни павільйону - землі комерційного
використання, по вул. Грушевського в районі розміщенни буд. Н!! 9/1 терміном
на2 роки.

6. Продовжити терміни користуванни земельними ділявками, що
перебувають в оренді:

6.1. Приватному підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площею
0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павіnьйону очікуванни по
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 224 терміном на 1 рік;
6.2. Приватному підприємцю Вєтрову Дмитру Володимировичу та
приватному підприємцю Вєтровій Інні Миколаївні площею 0,1489 га. для
обслуговування будівлі магазину «Зорmий» по вул. І.Гонти,3 терміном на
3 місяці·
6.З. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Вентмонтаж» площею
0,5000 га для обслуговування виробничої бази по вул.ЩоnкiвськіЙ,1 терміном
на

5 років;
.
.
.
6.4. Товариству з обмеженою віД?ОВІД~~НІСТЮ «Б~ІГУ~~ площе~ 0,0340
га для обслуговування будівлі водневоі ставЦІІ по ВУЛ.ШСОВlи,24 теРМІном на
5 років;
.
. к
...
6.5.Приватному підпрИємЦЮ Журавель СВІтланІ УЗЬМІНІЧНЧкl площею
0,1998 га для будівництва та обслугоВУВання aвTOCTO~ по вул. алова В
районі кінцевої зупинки маршрУТУ автобуса N!! 411 терМІНОМ на 2 роки;

7

р

6.6 П иватному

підприємцю Сtpой Олені Вадимівні площею 0,0371
Б
га ~ о слуго~ування салону - магазину «Берегиня» по вул.Короленка,62-а

1 рІК;
6.7. Малом~
підприємству «Аліса» площею
0,0016 га для
Об~ОВУВанНJI. КІоску по вул.Димитрова в районі залізничного вокзалу
теРМІНОМ на 1 рІК;
6:~. Броварському відділенню Київської обласної філії акціонерно
комеР~IИНОГО б~ку «Укрсоцбанк» площею 0,0102 га для обслуговування двох
гаражІВ по вул. Кlрова,22 терміном на 2 роки;
6.9. Приватному підприємцю Фатєєвій Галині Миколаївні площею
0,0388 га для обслуговування павільйону та дитячого майданчику
по
вул. Возз'єднання в районі розміщення парку «ПеремогВ» терміном на 2 роки;
6.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «АКВІЛОН» площею
0,0228 га для обслуговування будівлі лісопильного цеху по вул.ЗалізничніЙ,5
терміном на 5 років;
6.11. Приватному підприємцю Красному Віктору Олександровичу
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування мийки та станції
теРМІНОМ на

технічного обслуговування
Шсовою терміном на 2 роки;
6.12.Приватному
площею

0,0026

по вул. Київській в районі перетину з вул.

підприємцю

Бесарабу

га для обслуговування кіоску

Володимиру

Миколайовичу

по вул. Черняховського в

районі розміщення буд. Н!! 15 терміном на 1 рік;
6.13. Приватному підприємцю Іваніні Світлані Іванівні площею 0,0025
га для обслуговування кіоску по вул.Короленка,70 терміном на 1 рік;
6.14. Приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 0,0019
га для обслуговування кіоску по вул. Кірова в районі розміщення буд. Н!! 88
терміном на

1 рік;

6.15.Приватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею
0,00816 га для обслуговування кіоску шиномонтажу по вул. Грушевського,2
терміном на

1 рік;

6. 16.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Київоблпресв» площею
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в районі розміщення
буд. Н!! 64 терміном на 1 рік;
.....
6.17. Товариству з обмеженою В~ДПОВlдалЬНIСТЮ .~<Киl~.?блпр~св>~
площею
0,0019 га для обслуговув~ КІоску по вул. КиIВСЬК1И В ранОНІ
розміщення буд. Н!! 168 терміном на ~ РІК;.
.
..
6.18. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <<Киlвоблпре~в» пло~е~
0,0019 га для обслуговування кioc~ по бульв.Незалежносп в раноН1
розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рІК; .
Ігорю Івановичу площею
6.19. Приватному підприємцю Бlчевому
...
Ф б
,~тr
0,0062 га для розширення ~a реКОНСТРУКЦІІ ка е- ару <~apaT» по
вул. Кирпоноса,3 терміном на 1 рІК;
..
.
.
обмеженою
ВІДПОВІДалЬНІСТЮ
<d1родагросерВIС»
...
б'.. . ...
6 20 ТовариствУ З
. ·0016
розташування об'єкту ЗОВНІШНЬОІ реклами по о ІЗНІИ
площею О,
га для
. .
дорозі - вул. Чкалова терміном На 6 МІСЯЦІВ;

б.21. Товариству з об

8 •

площею О,ООlб га nna
меженою ВІдповідальністю
<<Продагросервіс»
М"и& розтаmyванИJI Об'єкту
...
бr.· ....
дорозі - вул. Красовськ
.
. ЗОВНІШНЬОІ реклами по о ІЗН1И

б .22.

площею

ого теРМІНОМ на б МІсяців·

Товариству з обм
.!
О ОО lб
еженою ВІДПОВ1дальністю «Продагросервіс»

вул Кутузо~а 1О 1 га ~ розта~ання об'єкту зовнішньої реклами по

6 МІсяців·
'.
.
.
ою
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ
площею
. . .І
..
.0,0016
. . .га
. для розташування о б' єкту ЗОВНІШНЬО
КиlВСЬЮИ, 154 теРМІНОМ на 3 місяці;
.

,теРМІНОМ на

б.2З.Товариству

з

обмежен

.

«ПродагросеРВIС»
реклами ПО

вул.

б.24.Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
пл~ще~ ...0,00 lб г~ для розташуванИJI об'єкту зовнішньої реклами по вул.

Киlвсьюи,б4 теРМІНОМ на 3 місяці;

б.25.Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул.
Київськїй,274 терміном на 3 місяці;
б.2б.Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул.
Київській,З 7 терміном на 3 місяці;

б.27.Товариству з обмеженою відповідальністю
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої
Київській, 124 терміном на 3 місяці;
б.28.Товариству з обмеженою відповідальністю
площею О,ООlб га для розташувания об'єкту зовнішньої

«Продагросервіс»
реклами по вул.
«Продагросервіс»

реклами по

вул.

Киівськїй,121 терміном на 3 місяці;
б.29.Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс»
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул.

Київській, 18б терміном на З місяці;
б.ЗО.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Продагросервіс»
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул.

Київській,224 терміном на 3 місяці;
б.З 1.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Продагросервіс»
площею О,ООlб га для розташування об'єкту зовнішньої реклами по вул.

Київській, З 1 терміном на З місяці;
б.З2.Товариству з обмеженою

..
.
.
В1ДПОВlдал~НIСТЮ.. <<ПродагросеРВ1С»

площею О ОО lб га для розташування об'єкту ЗОВНІШНЬ01 реклами по

. .

,

Київськїй,231 терміном на З МІСЯЦІ;

б.ЗЗ.Товариству

з

обмеженою

.
.
.
.
~IДПОВlдал~НIСТЮ.. <<ПродагросеРВIС»

площею О,ООlб га для розт~~ння обєкту ЗОВНІШНЬОІ реклами по
Киівськїй,2З 1 терміном на 3 МІСЯЦІ;

б 34 Т

з

обмеженою

вул.

.

.

.

вул.

.

ВІДПОВІдалЬНІСТЮ

«ПродагросеРВIС»

пло~ O.o~~1~~ роз~~ання об'єкту зоввішиьоі реклами по вул.
Кутузов бl TepМl·HOM на б МІСЯЦІВ;
а,
.
иємцю

б.З5. Приватному mдпpовування
ПЛощею 0,0152 га для о бслуг
терміном на

1 рік;

...

Боюну Володимиру Миколаиовичу

. ...

павшьиону

улК
. ор оленка, БО -в

по в
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6.36. Приватному пі
...
площею О 0504
. дприємцю Боюну Володимиру Миколановичу
'
га для БУДІвництва споруди тиру з майданчиком відпочинку по
вул. ороленка,60-в терміном на 1 рік.

К

7 Надати в п ....
.
...
ОСТІине КОристування земельну ділянку Броварському
МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ ГУ МВС України в Київській області площею 0,5267 га для
обслугов~ванНJI нежитлового приміщення - землі громадського призначення,
по вул. Кlрова,53.

8.. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню
ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являється

власністю юридичних та фізичних осіб:

8.І.Приватному підприємцю Тороповій Тетяні Іванівні орієнтовною
площею 0,0046 га для обслуговування перукарні та влаштування окремого
входу

по вул. Возз'єднання,7;

8.2.Дочірньому підприємству «Київське обласне дорожнє управління»
відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія
<<Автомобільні дороги України» орієнтовною площею 2,2
обслуговування існуючих будівель та споруд по вул. Кутузова,2;

8.3.

га

для

Дочірньому підприємству «Київське обласне дорожнє управління»

відкритого

акціонерного

товариства

«Державна

акціонерна

компанія

<<Автомобільні
дороги
України»
орієнтовною
площею
3,1 га
обслуговування виробничої бази (існуючих будівель та споруд) по

для
вул.

Кутузова, 135;

Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Броварська
сільгосптехніка» орієнтовною площею 4,4021 га для
обслуговування

8.4.

майнового комплексу по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,2;
8.5. Товариству з обмеженою відповідальністю
орієнтовною площею 0,0764 га для розміщення та

<<КіТ- інвест»
обслуговування

господарчого блоку по вул. М.Лагунової,18-б.

.

9.

Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних

ДIJIЯНОК:
9.1.Товариству з

орієнтовною

.

.

о слуговування

1,0 га

.~ А Пmo
<\l"Штогарант
с»

для РОЗ~lщення
станції технічного
обслуговування автомобілів на Об'їзній ДОРОЗІ; .
.
.
9.2.Товариству
з
обмеженою
ВІдпов~далЬНIСТЮ ..~<AвT~цeнтp
«IlAНAВTO» орієнтовноЮ площею 0,6 га для РОЗМl~ення C~~II те~IЧНОГО

б

площею

.

обмеженою ВІДПОВІД~ЬНІСТЮ

мобілів

авто

шиноремонтного заводу;

по бульв. НезалеЖНОСТІ в раною РОЗМІщення

...

,~~.

.

обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ <\DУДІвельна компанІЯ

ІП<. 9.3.Товариству з площею 0,35 га для розміщення багатоквартирного

-Інвест» ОРІЄНТОВНОЮ л Симоненка на території 4-го мікрорайону IV

житлового будинку по ВУ

.

житлового району;
.
ємцю Дворському Олександру Володимировичу
9.4. Приватному ПІДПРИ
бvдівиицтва автостоянки ресторанного
орієнтовною площею 0,0499 га для .J І
Комплексу по вул. Гагаріна;
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9.5.
Чуканову
В~ерію Вікторовичу
0.60 га ДJIJI розміщення теНІСНих корт·

спорткомплексу;

ІВ

по

орієнтовною площею
вул.

чк

алова

в

.. .

ранОНІ

9.6. Товариству з обмеже
.
.
.
о 0046
ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Анти» орієнтовною
площгею ~ 21 га ДтІ розширення території для обслуговування магазину ПО
вул.
агарlНа,
;
9.7. Бр~варському управлінню ГУ МНС України площею орієнтовною

0.5 r..,a ~ буд~вництва та обслуговування пожежного депо по ВУЛоКрасовського

18;
9.8.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю «Ірина» орієнтовною
площ~ю 0.08 га
ДЛЯ розширення території автозаправної станції по
в ранОНІ РОЗМІщення буд. Ни

ВУЛ.Кlрова,57 ;

підприємцю Петюлевичу Валерію Антоновичу
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,012 га для розміщення гостьової автостоянки
незакінченої будівництвом майстерні по виготовленню металевих виробів та
прирізці скла по вул. Електриків, 2 зі сторони ВУЛо Осипова;
.

9.9.Приватному

9.10.Приватному підприємству «ВlДЕКС-М» орієнтовною площею
0.0499 га ДJIJI розміщення автоцентру з автомийкою та об' єктами додаткового
сервісу автомобілів по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу
«Стріла» ;

9.11. Товариству

з
обмеженою
відповідальністю
«Підприємство
<<Будконтракт»
орієнтовною площею 3,2021
га
для розміщення
багатоквартирнї житлової забудови по вул. Фельдмана на території
IV
житлового району;

9.12.

Броварській міській раді орієнтовною площею

3,1

га для

розміщення індивідуальної житлової забудови по вул. Чорновола на території

IV житлового району м. Бровари;
9.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Хісторі» орієнтовною
площею 0,37 га для розміщення багатоквартирного житлового будинку по вул.
Симоненка на території 4-го мікрорайону IV житлового району.
10. Продовжити термін дії дозволів на виготовлення проектів
відведення земельних ділянок до 26.1 0.2007р.:
10.1. Приватному підприємцю Ле~ику Василю .0. Дми~овичу
орієнтовною площею 0,04 га
для БУДІвництва станЦІІ теХНІЧНОГО
обслуговування легкового автотранспорту на розі вул. Металургів та бульв.
Незалежності;

10.2. Приватному підприємцю Григоренку
орієнтовною площею 0,20 га для розміщення

Виготовленню

вентиляційних

систем

по

вул.

Сергію ~колайовичу
виробничого цеху по
Кутузова

в

районі

запроектованого кладовища.

11. Внести зміни до рішень Броварської міської ради:
. 2405 07 N!! 335-21-0505 "Про припинення права користування
1 ВІД . .
11 ..
"25 .
земельними ділянками, надання в оренду... , В п. .. ВІДНосно товариства з
обмеженою відповідальністю мп <<Перепектива» .ВИКЛЮЧИТ~ слова « ... з них
0,0454 га _ землі обмеженоГо використання - 1НЖенернии коридор мереж

.._.

КОМУН1кац1И ...

з~мельних

»,

ЗГ1ДНО з ВИ

.
.
реСУРС1В. В1Д

11

СНовками

Броварського

.

М1СЬКОГО

відділу

27.03.2007
Н!! 04-7/10-3/180 та управління
М1стобудува~НJI та аРХ1тектури від 26.03.2007 Н!! 320;
. 11.2. В1Д .14.06.07 Н!! 365-22-05 "Про затвердження переліку юридичних
та ф1ЗИЧНИХ ОС1б ЯК1· стали
.
.
'
переможцями ...", в додаток 1 цього Р1шення лот
Н!! 19 В1ДНОСНО товариства з обмеженою відповідальністю «Пелікан» слова
«!овариство з обме~еНОIО відповідальністю ... » замінити словами «Приватне
П1ДПРИЄМ.СТВО ... », ЗГ1ДНО з листом кп «Бровариінвестбуд» від 04.07.2007р. Н!!
39 та СВ1ДОЦТВОМ про державну реєстрацію IОридичної особи від 23.10.2003р.
Н!! 094097;
. II.З.ві~ 14.0~.07 Н!! 365-22-05 "Про затвердження переліку юридичних та
ф1ЗИЧНИХ ОС1б, ЯК1 стали переможЦRМИ ...", в додаток 1 цього рішення, лот Н!! 15
відносно приватного підприємЦR Головач слова
« ... Головач Олександр
Миколайович» замінити словами « ... Головач Н.А.», згідно з протоколом
конкурсу;

11.4. від 14.06.07 Н!! 367-22-0505 "Про припинення права користування
земельними ділянками, надання в оренду ..." в п. 2.24. відносно товариства з
обмеженою відповідальністю «Українські вантажні кур'єри» слова « ... землі
транспорту
та
зв'язку ... » замінити
словами
« ... землі комерційного
призначення ... » згідно з довідкою Броварського міського відділу земельних
ресурсів від 2З.07.2007р.

12. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок:
12.1.
від 11.04.2007р. Н!! 040733800044
відносно товариства з
обмеженою відповідальністю «Елітбуд», назву Орендаря читати: «Товариство
з обмеженою відповідальністю «Містобуд-Бровари», в зв'язку із зміною назви
підприємства та згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

від 17.05.2004р. Н!! 13551050001001867;
від 11.04.2007р. Н!! 040733800045
відносно товариства з
12.2.
обмеженою відповідальністю «Елітбуд», назву Орендаря читати: «Товариство
з обмеженою відповідальністю <<мїстобуд-Бровари», в зв'язку із зміною назви
підприємства та згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

від 17.05.2004р. Н!! 13551050001001867;
Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.~. 2,4,5,6
даного рішеННJJ, про необхідність укладе~НJI до 26.08.20~7 Д~ГOBOP1B оренди
землі. У випадку не оформлеННJI ДОГОВОР1В оренди зеМЛ1, М1ська рада буде

13.

розглядати питання про припиненНJI права користування землею.

14.

ПопереДИТИ

юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 7,8,9

.

..

...

ф

про

необхідність виготовлеННJI BiДnOB1ДН01 дo~eHTaц11 по о ормлеmпo права
и ділянками в теРМ1Н до 26.10.2007. ДО OCBOЄHНJI
користування зем

земельних

.

докуменТІВ

ельним

ділянок

приступати

.

П1СЛЯ

отриманНJI

встановленНJI меж

на зеМЛЮ та.

правовстановлюючих

ділянок в Haтvni.
'''J r

Земельні ділянки використовувати за пIJIЬfJ"ИМ

Начальник земельноГО відділу

Т.В.Гордієнко

