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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про 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 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.08.2007 N!! 2241 щодо 

припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельних ділянок, передачу в постійне користування земельної ділянки, 

надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення 

змін до рішень Броварської міської ради, а також враховуючи те, що розміри 
земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним 
планом забудови м.Бровари та керуючись ст.ст. 12,41,42,83,93,116,120,123, 
124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, ст.8 Закону України "Про оренду землі", 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N!! 502 "Про затвердження 
Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності 

громадян і юридичних осіб", п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", а також враховуючи рішення Броварської міської 

ради від 26.04.07 N!! 303-20-05 «Про затвердження переліку юридичних та 
фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу шодо надання земельних 

ділянок в оренду в м. Бровари від 23.04.2007» та від 26.07.2007 N!! 394-24-05 
«Про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали 

переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари 

від 16.07.2007 року» та пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

J • Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати Їх 

до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
] .1. Товариству з обмеженою відповідальністю Броварське підприємство 

,(Чорнобривець» площею 0,1544 га по вул.ЩолківськіЙ,2, відповідно до 

Протоколу N!! 26 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю 
Броварське підприємство «Чорнобривець» та товариства з обмеженою 
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відповідальністю Броварське деревообробне підприємство ( Ір» вІД 

20.11.2005р.; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бромет» плQ ею 0,4557 га 

по вул.Металургів,4, згідно з листом від 06.06.2007р. NQ З; 
I.З.Товариству з обмеженою відповідальністю «Вірпос» ощею 0,0601 га 

по вул.Металургів,4, згідно з листом від 06.06. 2007р. NQ 4. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельНІ ДІЛЯНКИ: 

2.1. Приватному підприємцю Хімічу Валерію Миколайовичу площею 

0,0200 га, з них 0,0007 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування магазину по 

продажу будівельних матеріалів - землі комерційного використання, на розі 

вулиць Черняховського та Воїнів Інтернаціоналістів терміном на 5 років; 
2.2. Приватному підприємству «Аква-Вом» площею 0,0400 га, з них 

0,021 О га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для будівництва та обслуговування мийки автомашин за сучасною 

технологією - землі комерц1ИНОГО використання , по вул. Черняховського в 

районі розміщення автостоянки пп Вакуленка ІЛ терміном на 5 років; 
2.З. Приватному підприємству «Дельта-Броварю) площею 0,ОЗ60 га для 

будівництва та обслуговування торгівельного павільйону - землі комерційного 

використання, по вул. Київській в районі розміщення будинку NQ 292 та ОДПІ 
терміном на 5 років; 

2.4.Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській Лілії 

Аскольдівні, Гладишевській Тетяні Аскольдівні площею 0,0024 га, з них 

0,0004 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для розширення території літнього майданчику магазину-кафе 

«Світлана» - землі комерційного використання, по вул. Декабристів,45 терміном 

на 5 років. 

з. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Броварській міській раді площею З,ОЗЗ7 га за рахунок резервних територій -
землі сільськогосподарського призначення - рілля, з них 0,0998 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

розміщення індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по 

вул. Чорновола на території ІУ житлового району м. Бровари. 

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

4.1. Закритому акціонерному товариству «Фірма Теплицьтехмонтаж» 

площею 0,1494 га, з них 0,0020 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування сховища цивільної 
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оборони - земЛІ Іромадського призначення, по вул.Гагаріна,22 терміном на 

5 років; 
4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю Броварське деревообробне 

підприємство «Явір» площею 0,1544 га, з них О,ООбб га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацlИ, для обслуговування 

комплексу - землі промисловості, по вул.ЩолківськіЙ,2 терміном на 5 років; 
4.3. Закритому акціонерному товариству «Бромет-металекс» площею 

0,5158 га, з них 0,0221 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для обслуговування існуючих споруд - землі 
промисловості, по вул. Металургів,4 терміном на 5 років; 

4А.Товариству з обмеженою відповідальністю «КіТ - lНвесп> площею 

0,07б4 га, з них 0,0354 га - землі спільного користування ( проїзд) з ВАТ 
«Постійно-діючий будівельний поїзд N~2», дЛЯ обслуговування господарчого 

блоку - землі транспорту, по вул. М.Лагунової, 18-б терміном на 5 років; 
4.5Лриватному підприємцю Зотову Євгену Олександровичу площею 

0,3999 га для встановлення комплексу атракціонів «ЛУН0-парк» - землі 
комерційного використання, на території парку культури і відпочинку 

«Перемога» терміном з 10.09.2007 по 25.09.2007 р. 

5.Змінити цільове призначення земельної ділянки приватному 

підприємцю Разумову Веніаміну Володимировичу земельну ділянку площею 

0,3410га, в тому числі 0,0209 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, із земель комерційного використання на 

промисловості для обслуговування виробництва по пошиву взуття 

вул.С.Разіна,5. 

землі 

по 

б. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 

перебувають в оренді: 

б.l. Приватному підприємцю Литвиченко Алі Анатоліївні площею 

0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Кірова в районі розміщення буд. 

N2 88 терміном на 1 рік; 
б.2. Приватному підприємцю Павлюк Наталії Михайлівні площею 

0,00324 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на 

перетині вул.Осипова та вул. Папаніна терміном на 1 рік; 
б.З.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 

площею 0,004З га для обслуговування малої архітектурної форми для збору 

відходів вторинної сировини по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. N!! 12 
терміном на 1 рік; 

БА.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0039 га для обслуговування малої архітектурної форми для збору 
відходів вторинної сировини по вул.Короленка в районі розміщення 
буд. N!!б8 терміном на 1 рік; 
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б.5Лриватному підприємцю Арендар Анатолію Олексійовичу площею 

0,0025 га для обслуговування павільйону по вул. Короленка,б8 терміном на 

1 рік; 
б.бЛриватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 

0,0319 га для обслуговування кіоску шиномонтажу по вул. Черняховського 
(ЦЕЗ-l), зона-12, район-32 терміном на 1 рік; 

б.7 Лриватному підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0030 га для 
обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по вул. Гагаріна в районі 
розміщення буд.N21\ терміном на 1 рік 

б.8Лриватному підприємцю Куклі Ігорю Миколайовичу площею 
0,0084 га для обслуговування кіоску по вул.Осипова в районі розміщення 

буд. N!! 77-а терміном на \ рік; 
б.9Лриватному підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 

0,0017 га для обслуговування кіоску по вул. Гагаріна,17 терміном на І рік; 
б.l0.товариству з обмеженою відповідальністю «Еліон-2000» площею 

0,0183 га для обслуговування вбудованого приміщення та літнього майданчика 
по вул.Гагаріна,14 терміном на 1 рік; 

б.l1. Приватному підприємству «АМТ пласт» площею 0,081б га для 

будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів по 

вул.БогунськіЙ,lб-а терміном на 1 рік; 
б.12Лриватному підприємцю Журбенко Валентині Петрівні площею 

0,0150 га для обслуговування приміщення магазину «Дитячий світ» та 

влаштування літнього майданчику по бул.Незалежності, терміном на 2 роки; 
б.lЗ.Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 

«МостоБУДіі - Мостобудівельний загін N!! 112 площею 0,15б8 га для 

обслуговування гуртожитку по вул.Кирпоноса,15-а, зона-8, район -27 
терміном на 5 років; 

б.14Лриватному підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 

0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Красовського,lб терміном до 2З.09.2007р.; 

б.15 Лриватному підприємцю Касьяну Володимиру Володимировичу 

площею 0,0020 га для обслуговування кіоску по вул.М.Лагунової,11 терміном 
на І рік; 

б.lбЛриватному підприємцю Шматку Станіславу Івановичу площею 

0,0019 га для обслуговування кіоску по бульв. Незалежності,15 терміном на 1 

б.17Лриватному підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
площею 0,0023 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 
по вул.Короленка,52 терміном до 23.09.2007р.; 

б.18Лриватному підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні площею 

0,0052 га для обслуговування павільйону по вул.ОлімпіЙській в районі 

розміщення буд.N!!б/l терміном до 23.09.2007р.; 

б.l9Лриватному підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 

0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Кірова-Грушевського терміном на 1 рік; 
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6.20.приватному підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 

0,0020 га для обслуговування кіоску по вул.Гагаріна в районі розміщення 

буд.N222 терміном до 23.09.2007р. 

7. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
договору оренди земельної ділянки відділу капітального будівництва 

Броварської міської ради орієнтовною площею 0,33 га для обслуговування 

будівлі Палацу урочистих подій по вул. КиївськіЙ,155. 

8. Надати дозвіл на виготовлення проектів ВІДведення земельних 

ділянок: 

8.I.Товариству з обмеженою відповідальністю «Тафіт» орієнтовною 
площею 1,4 га для розміщення бази по виробництву харчових продуктів по 

бульв. Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву сухих 

харчових продуктів торгівельної марки «Галина Бланка»; 

8.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Тринетри» орієнтовною 
площею 2,0 га для розміщення виробничого комплексу по вул. Красовського в 
районі розміщення буд. Х2 18-а; 

8.З.приватному підприємству «МЖКОБЛБУД» орієнтовною площею 
0,1846 га для розміщення багатоквартирного житлового будинку на розі вулиць 
Фельдмана та Трояндової. 

Питання надання земельної ділянки приватному підприємству 

«МЖКОБЛБУ~) вирішувати після припинення права користування землею по 

вул.Кирпоноса в районі розміщення буд.NgI5-а Х!!17-а. 

9. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.1. від 26.07.07 ](2 396-24-05 "Про припинення права користування 

земельними ділянками, надання в оренду ... ", в п. 9.4. відносно приватного 

підприємця Дворського Олександра Володимировича слова « ... для будівництва 
автостоянки ресторанного комплексу ... » замінити словами « ... для будівництва 
та обслуговування ресторанного комплексу та гостьової автостоянки ... », далі по 
тексту; 

9.2. від 26.07.07 ](2 395-24-05 "Про погодження місць розташування 
земельних ділянок ... ", в п.l.4. відносно приватного підприємця Дворського 

Олександра Володимировича слова « ... для будівництва автостоянки 

ресторанного комплексу ... » замінити словами «... для будівництва та 

обслуговування ресторанного комплексу та гостьової автостоянки ... », далі по 
тексту. 

1 О. Внести зміни до договору оренди земельно! ДІлянки від 20.08.2007р. 

Х!! 040733800114 відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українські вантажні кур'єрю>, назву Орендаря читати: «Закрите акціонерне 
товариство «Українські вантажні кур'єри», в зв'язку із зміною організаційно
правової форми підприємства та згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію 
юридичної особи серія АОІ ](2 141343. 



6 

11. Відмовити у продовжені терміну дії договору оренди земельної 

ділянки приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 0,0019 га 
для обслуговування кіоску по вул. Кірова в районі розміщення буд. Х2 88, в 
зв»язку з порушенням правил торгівлі. 

12. Відмовити у продовжені терміну дії договору оренди земельної 
ділянки приватному підприємству «ЛУНА» площею 0,1141 га для будівництва 
та обслуговування кафе по вул.Київській в 34-му кварталі, та за рахувати ії до 

земель резервних земель міської ради, в зв»язку з невиконанням приватним 

підприємством «Луна» проектної документації по будівництву об»єкту. 

13. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельною ділянкою управлінню ветеринарної 

медицини в Броварському районі орієнтовною площею 0,31 га для 

обслуговування будівлі ветеринарної лабораторії по вул.Шевченка,4-а, в 

зв»язку з перспективною багатоквартирною житловою забудовою ділянки, у 

відповідності до генерального плану міста. 

14. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» у 
наданні дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,08 га для розширення території автозаправної станції по 
вул.Кірова,57, в зв»язку з тим, що зазначена територія необхідна для 

влаштування пожежного виїзду з території стадіону. 

15. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 2,4,6 даного 
рішення, про необхідність укладення до 23.09.2007 договорів оренди землі. У 
випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

16. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 1,8 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками в термін до 23.11.2007. До освоєння 
земельних ДІЛянок приступати шсля отримання правовстановлюючих 

документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 

ДlЛянки використовувати за цІЛЬОВИМ призначенням. 

17. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від" .:f1" atZ:п&Y 
Х2 Щ.jP Z r:2 G -(J-j 

І.В.Сапожко 
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