
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання в оренду земельних ділянок, :l 
надання дозволів на виготовлення технічної документації 

по оформленню права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.03.2008 Н!! 443 щодо 
надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам, а також враховуючи те, що розміри 
земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним 
ІШаном 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, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Постановою Кабінету MiHictpiB Украіни від 
11.04.2002 року Н!!502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення 
земель, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоусtpою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на 
JIКИX розміщене майно, що являється власністю юридичних осіб: 

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "РВК" площею 0,2306га, в 
тому числі О 1336 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор , ... . 
мереж комунікацій, для обслуговування маинов.ого комплексу - зеМЛІ 

Промисловості, по вул.РадгоспніЙ, 1, терміном на 5 РОКІВ; 
1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія "Ельба" площею 

0,0100 га для обслуг~вування споруди для електроп~стачання ІУ житло~ого 
району І черги _ землі технічної інфрасtpУКТУРИ, на РОЗІ вул. Дмиtpа ГамалІЯ та 
вул. ПіДJIісноі терміном на 5 років. 

2. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що, 
перебувають в оренді: 

2.1. Відкритому акціонерному товари~тву «~~овари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеРЦllП~ОГО ~~икор~стання, по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 1 О терМІНОМ' на ~ РІК; 
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2.2. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 :а ~ обслуг~вуван~ кіоску - землі комерційного використанНJJ, по 
вул. !<ИІВСЬКІИ В райОНІ РОЗМІщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рік; 

2.3. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Черияховського в районі розміщення буд. Н!! 9 терміном на 1 рік; 

2.4. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 54 терміном на 1 рік; 

2.5. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску -землі комерційного викориСТ8ИНJJ, на розі 
вул. Гагаріна та вул. М.Лагунової терміном на 1 рік; 

2.6. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використанНJJ, по 
вул. Олімпійській в районі розміщення буд. Н!! І-а терміном на 1 рік; 

2.7.Приватному підприємцю Носок Наталії Анатоліївні площею О,ОО19га 
ДJUI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Короленка в районі розміщення буд .. N!!51, терміном на 1 рік; 

2.8.Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу площею 

0,0020га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд .. N!!64, 
терміном на 1 рік; 

2.9.Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 0,0019га 
ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використaнНJJ, по вул.Гагаріна 

в районі розміщення буд .. N!!11, терміном на 1 рік; 
2.10.Приватному підприємцю Дyroмy Юрію Григоровичу площею 

0,0052га ДЛJI обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.Оболонській В районі розміщення буд .. N!!45, терміном на 1 рік; 

2.11.Товариству з обмеженою відповідальністю "АбсоJПOТ ЛТД" площею 
0,0099 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
ВУл.Чкалова,4-а, терміном на 1 рік; . . 

2.12. Приватному підприємцю ОнуфРІЄВ! Baд~ ВІКТОРОВИЧУ площею 
0,0056 га ДЛJI обслуговування павільйону - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

ВУЛ.Короленка,52 терміном на 3 місяці; 
2.13.Товариству з обмеженою відпов~дальніСТЮ "Д~ap" пл ... ощ~ю 0,0829 га 

для обслуговування будівлі складу - зеМЛІ промисловоСТІ, в ранОНІ Промвузла 
М. Бровари терміном на 5 років; " 

2.14.Товариству з обмеженою відповідальністю "Д~ap ~ощ~ю 0,6723 га 
для обслуговуванНJJ будівлі складу - землі ПРОМИСЛОВОСТ1, в ранОН1 Промвузла 
М. Бровари терміном на 5 років; .... 

2.15.Приватному підприємцю Бойченку ?лекс1Ю .~колаиовичу площею 
0,0215га ДJUI обслуговування павільйону - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання, по 

ВУn.І<иівськіЙ,223 терміном на 1 рік; 



2.16.Приватному підприємцю Березинець Галині Павлівні площею 
0,0370га ДЛЯ обслуговування будівлі магазину - землі комерційного 
використанНJI, по ву~.Ремонтників,5 терміном на 1 рік; 

2.17.БроваРСЬКIЙ районній спілці споживчих товариств площею 0,1028 га 
для обслуговування адміністративного будинку - землі комерційного 
використанНJI, по вул. Київській, 139 терміном на 1 рік; 

2.18.БроварськіЙ районній спілці споживчих товариств площею 2,1488 
га ДJDI обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по вул. 
Красовського,22 терміном на 1 рік; 

2.19.Приватному підприємцю Пирожку Олександру Івановичу площею 
0,0140га для обслуговування літнього майданчика - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,2 терміном на 1 рік; 

2.20.Товариству з обмеженою відповідальністю "Нафком" площею 
8,41 ОО га для обслуговування виробничої бази - землі промисловості, по 
вул. Кутузова, 129 терміном на 1 рік; 

2.21.ПриватніЙ проектно-пошуковій-виробничій фірмі "М-ЕКО" площею 
0,3900 га для будівництва ресторанного комплексу - землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського в районі розміщення фабрики ТОВ "Євро 
Фудс ГБ Україна", терміном на 5 років. 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформлеишо 
договору оренди земельної ділянки відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради орієнтовною площею 0,5 га ДJIJI обслуговування 
будівлі Адміністративного будинку по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари. 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформлеишо 
договорів оренди земельних ділянок, на JIКИX розміщене майно, що являється 
власністю юридичних та фізичних осіб: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрветпромпостач" 
орієнтовною площею 2,95 га ДJIJI обслуговування цілісного майнового 
Комплексу по вул.Будьонного,2З-а; 

4.2.Центральній Спілці споЖИВЧИХ товариств України (Укоопспілка) 
орієнтовною площею 7,1432 га для обслуговування комплексу по 

ВУЛ.Кутузова,127; . . . в " 
4.3. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ." торма:сплав 

орієнтовною площею 0,0758 га ДJDI обслуговування двох ЗаЛ1зиичиих плок на 
тер ·"п ИТОРll ромвузла; . . "ф. .. 

4.4. Товариству з обмеженою віДПОВІДальНІСТЮ ІНаисовии холдинг 
"САМсон" орієнтовною площею 0,6321 га для обслуговування комплексу ПО 
ВУЛ.Лісовій,2. а 1 

~_9 "11 • • 
5. Продовжити термін дії IJ~. ~ ~ леИНJI проеКТІВ ВlдведеИНJI 

земельних ділянок до 27.05.2008 • о ~ Анатоліївні орієнтовною 
5.1. Приватному піб~И f t;;bar вул. Осипова в районі 

IIJIОщеlO 0,3400 га для УДІВ ~ 
РОЗМіщенЮІ авто гаражного коопе ~B оЗ· J ~+ Q 

"{o.~ 1'.U.JU~~ ~ t5'.ol1. '?In'Y".A -05'. "'. ,.~ 



5.2. Приватному підприємцю Сіnyкову Віталію 
орієнтовноЮ площею 0,0499 га для будівництва пункту 
перетині вул.ЩолківськіЙ та бульв. Незалежності в районі 
"Євро-Арт-Сервіс"; 

Олександровичу 
шиномонтажу на 

розміщення ТОВ 

5.З.Приватному підприємству "Афіна-Т" орієнтовною площею 0,30 га для 
розтamyван~ ре~торанно.-готельного комплексу по вул. В. Чорновола; 

5.4. ВІДЦ1ЛУ каПІТального будівництва Броварської міської ради 
opiЄHTOBHO~ площею 8,0 га для будівництва газорозподільчої станції, 
газОРОЗПОДІЛЬЧОГО пункту та прокладки 11 вводу магістрального газопроводу в 
м.Бровари; 

5.5.Товариству з обмеженою відповідальністю «Продаrpосервіс» 
орієнтовною площею 0,1342 га для розширення торгово-розважального 
комплексу на перетині вул. Київської та вул. Металургів; 

5.6. Відкритому акціонерному товариству "Київоблгаз" орієнтовною 
площею 0,225 га для будівництва газорегуляторного пункту (ГРП) з 
автогазонanовнювальною компресорною станцією по Об'їзній дорозі; 

5.7. Приватному підприємцю Шабельнику Миколі Івановичу орієнтовною 
площею 0,03 га для розміщення станції технічного обслуговування автомобілів 
по вул.Димmpова в районі житлового будинку H~ 39; 

5.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт-Сервіс" 
орієнтовною площею 0,1500 га для розширення існуючої території під 
будівництво та обслуговування станції технічного обслуговування та МИЙКИ 
автотранспорту в районі перетину вул .. Щолківської та бульв.Незалежності. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних дimшок 
із зміною цільового призначення: 

б.l. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт" площею 1,4000 га 
із земель промисловості на землі комерційного використання по 
бульв.Незалежності в районі розміщення фабр}ІКИ по виробництву харчових 
продукТів торгівельної марки "Галина Бланка"; 

б.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпорація "Місто" площею 0,1208га із земель для ведення особистого 
сеJUПtського господарства на землі багатоповерхової житлової забудови для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Постишева,6; 

б.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
КОрпорація "Місто" площею 0,0775га із земель Д1lJ1 ведення особистого 
селянського господарства на землі багатоповерхової житлової забудови для 
БУдіВництва багатоквартирного )lСИТЛОВОГО будинку по вул.Постишева,4. 

7.Відмовити у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Оват> площею 0,2210 га ДJIJI 
Обс.nyговуванНJI торгівельного майданчика по вул. Гагаріна, 16, в ~В"JlЗКУ З 
3акінченним терміну дії договору оренди земельної ділянки, відПОВІДНО до п.~ 
Д~дa1'КOBOЇ угоди за }(g4 від 19.11.2007 року до договору оренди земеЛЬНОІ 
дlJIaнки від 13.03.2006 року Ng 040633800092. 



8. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п. 1,2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 27.04.2008 року договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
роЗГJUlДати питання про припинення права користування землею. 

9. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни rpошової 
оцінки земель м.Бровари. 

у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

10. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п. 4 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 27.06.2008 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
дimmки використовувати за цільовим призначенням. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

м.Бровари 
від crJ# "5f?/tJl2U! 2~08 року 
Не 6,f$"- ~ .1'-O.1J 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

'ЄlО ' 'лу за ПРОПОЗИЦ1 ного ВІДД1 , земель , ' .. з питань 
' "ОМІСll '" ПОCnЙНОI К 010 теРИТОРІИ, 

Розвитку та благоустр 'тектури, 
• носин, арХ1 земельних ВІД, стицій _ 

будівництва та 1~В:И начальника 
виконyrоча о?ов, яз _ roловний 
земельного ВІДДІлу 'ілу 
спеціаліст земельного BJДЦ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИД~ноro Вїдцiny 

,. 

НачальНИk ynрaвnіНВJI 
міСТОбудуВания та архітеkТypи _ 

ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

Нач8JlЬНИJc УПРавління еКОНоміки 

с 

Л.М'ГУДИAfеlf1'o 

В.О.Андрєєв 

'/'"'j 

~І.г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.СачеНКО 

.. На'ПllIr.виx 311І'ВПьноro,відціпу ~~_ 
Н.І.ГнаТЮК 

голова Постіііиоі Комісії з ПИТань 
і'ОЗВИТКУ та ~УСТрою ТI!JmтopiIi, 
земe.JIыfиx В1ДRОСИR, аРхітеIttypи 
будіВJfИЦтва та іивеCТlЩiй , f 

._.JJgJt 
С.В.П1Ддl" 



Міському голові Антоненку В.О. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про н~ання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на 

виготовлеННJ[. теХНІЧНОЇ документації по оформленню права користування 
земельними ДІЛЯНКами юридичним і фізичним особам: 

1. Н.адати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на 
яких РОЗМ1щене майно, щО ЯВЛЯЄТЬСЯ власністю юридичних осіб: 

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "РВК" площею 0,2306га, 
в тому числі 0,1336 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі 
промисловості, по вул.Радгоспній, 1, терміном на 5 років; 

.1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія ,,Ельба" 
ШІощею 0,0100 га для обслуговування споруди для електропостачання ІУ 
житлового району І черги - землі технічної інфраструктури, на розі вул. 
Дмитра Гамалія та вул. Підлісної терміном на 5 років. 

2. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

2.1. Відкритому акціонерному товариству <<Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 1 О терміном на 1 рік; 

2.2. Відкритому акціонерному товариству <<Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рік; 

2.3. Відкритому акціонерному товариству <<Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційн?го викори~тання, по 
Вул. ЧерЮІХОВСЬКОГО в районі розміщення буд. Н!! 9 теРМІНОМ на 1 рІК; 

2.4. Відкритому акціонерному товари~тву «~.!'овари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеР~IИНОГО в~ористання, по 
Вул. КоролеНка в районі розміщення буд. Н!! 54 теРМІНОМ на 1 рІК; 

2.5. Відкритому акціонерному товари~тву «~.!'овари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску -зеМЛІ KOMepЦ1~OГO використання, на 
розі вул. Гагаріна та вул. М.Лагунової терміном на 1 рІК; 

2.6. ВідкрИтому акціонерному товарис:тву «~~овари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ KOMepц~o~ вико~и~аиНJI, по 
Вул. Олімпійській в районі розміщення буд. Н!! І-а T~I1,.uHOM на lr;{~ J 

. Bv-: -: '·O~·( J 
А." .. -.. д. . (9) оІ ,. 
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2.7.Приватному підприємцю Носок Наталії Анатоліївні площею 
0,0019га ДЛJI обслуговrван~ кіоску - землі комерційного використанlUl, по 
вул.Короленка в раЙОНІ РОЗМІщення буд .. N!!5 1, терміном на 1 рік; 

2.8.Приватному ПІДПРИЄМцю Іваницькому Миколі Григоровичу площею 
0,0020га ДЛJI обслу~овrванн~ кіоску - землі комерційного використанlUl, по 
вул.Короленка в раИОНІ Р?ЗМlщення буд .. N!!64, терміном на 1 рік; 

2.9.Приватному ПІДПРИЄМцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,00 19га ~ обс~уг?вува~ня кіоску - землі комерційного використанlUl, по 
вул.ГагаРІна в раИОНІ РОЗМІщення буд .. N!! 11, терміном на 1 рік; 

2.10.Приватному підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 
0,0052га для обслуговування павільйону - землі комерційного використaнIUI, 
по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення буд .. N!!45, терміном на 1 рік; 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальністю "Абсолют ЛТд" площею 
0,0099 ra для обслуговування павільйону - землі комерційного використанlUl, 
по вул.Чкалова,4-а, терміном на 1 рік; 

2.12. Приватному підприємцю Онуфрієву Вадиму Вікторовичу площею 
0,0056 ra для обслуговування павільйону - землі комерційного використанlUl, 
по вул.Короленка,52 терміном на З місяці; 

2.1З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Давар" площею 0,0829 
га для обслуговувaнIUI будівлі складу - землі промисловості, в районі 
Промвузла м. Бровари терміном на 5 років; 

2.14.Товариству з обмеженою відповідальністю "Давар" площею 0,6723 
га для обслуговуванlUl будівлі складу - землі промисловості, в районі 
Промвузла м. Бровари терміном на 5 років; 

2. 15.Приватному підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу площею 
0,0215га для обслуговування павільйону - землі комерційного ВИКОРИСТaнIUI, 
по вул.КиївськіЙ,223 терміном на 1 рік; 

2.16.Приватному підприємцю Березинець Галині Павлівні площею 
0,ОЗ70га для обслуговування будівлі магазину - землі комерційного 
використaнIUI, по вул.Ремонтників,5 терміном на 1 рік; 

2.17.Броварській районній спілці споживчих товариств ~ощею ~.=1 028 
га для обслуговувaнIUI адміиістративно~ будинку . - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 
використaнIUI, по вул. Київськіі,139 T~P~OM на 1 рІК; 

2.18.Броварськіі районній СПІЛЦІ споживчих т~вариств пло~ею 
2,1488 га для обслуговування майнового комплексу - зеМЛІ промисловоСТІ, по 
вул. Красовського,22 терміном на 1 рік; 

2.19.Приватиому підприємцю Пиро~ Олександру Ів~овичу ~~щею 
0,0140га для обслуговування літнього Maнд~a - зеМЛІ комеРЦlИНОГО 

використaнIUI, по вул.Гагаріиа,2 TepмiHO~ на 1 'рІК; . " 
2 20 Т обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ "Нафком площею . . овариству з .. 

8,41 ОО га для обслуговування вир~бничої бази - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

ВУЛ. Кутузова,129 терміном на 5 роюв; ... б·" ф. . ,м ЕКО" 
2.21.ПриватніЙ проеКТНО-ПОШУКОВlИ-ВИРО НИЧ1И ІрМІ , - . 

DJIощею О 3900 га для будівництва ресторанного KO~~KCY -: зеМЛІ 
Коме ... ' ...... пuа по вvл ЧерНJIXОВСЬКОГО в раною РОЗМlщеИIUI 

РЦІИНОro ВИКОРИС ~UППА,J' • .• • 

фабрики ТОВ "Євро Фукс ГБ Україна", терМІНОМ на 5 роюв. 



3. Надати дозвіл на складання тех· .. 
НІЧНОІ ДОY\1U ... 

оформпеншо договору оренди земель ... ."J щентаЦІІ по 
. .. НОІ ДІJIJIнки ві· · БУДІвництва БроваРСЬКОI міської ради. ддщу капІТального 

оБСЛУГОВУВання будівлі Адміністративног:Р~ЄНТОВНОЮ площею 0,5 га для 
Бровари. удинку по вул. Гагаріна,18 в м. 

4. Надати дозвіл на складання технічної до ... 
договорів оренди земельних ділянок на яких роз ~eнтaц~ по оформленmo 
власністю юридичних та фізичних осіб: Мlщене манН0, що являється 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальн· "У · ІСТЮ крветпромnостач" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 2,95 га для обслуговуванuno .. .. 

ПА ЦІЛІСНОГО маинового 
комплексу по вул.Будьонного,23-а; 

4.2.Українському державно-кооперативному проекти . ., о-вишукувальному 
І наУКОВО-ДОСЛІДНОМУ об єднанню "УкрНДІагропроект" орієнтовною площею 
0,8197 гaДJUI обслуговування комплексу по вул.Металургів 6· 

· 4.З.ЦентральніЙ Спілці споживчих товариств Укрії~и (Укоопспілка) 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 7,1432 га для обслуговування комплексу по 
вул.Кутузова, 127; 

· 4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вторма-сnлав" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0758 га для обслуговування двох залізничних гілок на 
території Промвузла; 

~.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансовий холдинг 
"САМСОН" орієнтовною площею 0,6321 га для обслуговування комплексу по 
вул.ЛісовіЙ,2. 

5. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів відведення 
земельних ділянок до 27.05.2008 року: 

5.1. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні орієнтовною 
площею 0,3400 га для будівництва автостоянки по вул. Осипова в районі 
розміщення авто гаражного кооперативу N!!З; 

5.2. Приватному підприємцю Сілукову Віталію Олександровичу 
орієнтовною площею 0,0499 га для будівництва пункту ІПИНомонтажу на 
перетині вул.ЩоmdвськіЙ та бульв.Незалежності в районі розміщення ТОВ 
"ЄВРО-Арт-Сервіс"; 

5.3.Приватному підприємству "Афіна-Т" орієнтовною площею 0,30 га 
дц розташування ресторанно-готельног~ комплексу по вул. В:. Чо~нов~~а; 

· 5.4. Відділу капітального БУДІв~а БроваРСЬКОl. MIC~~OI p~ 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 8,0 га для БУДІвництва .газОРОЗПОДІЛЬЧОІ СТанц11, 
Г&зорозподільчоro пункту та прокладки П вводу мanстрального газопроводу в 

М. Бровари; . . . . 
· 5.5.ТоВариству з обмеженою В1ДПОВlдальНIСТЮ «ПродагросеРВIС» 

ОР1ЄНТовною площею 0,1342 га для розширення. торгово-розважального 
J(ОМПnексу на перетині вул. Київської та вул. Металург~~; " . 

5.6. Відкритому акціонерному товариству ,,l(И1Воблгаз ОРІЄНТОВНОЮ 
nnОЩею 0,225 га для будівництва газОР~ГУJU1торн?~о ... IГfНПY.. (ГРП) з 
авТОГ&зонаповшовальною компресорною cтaRЦ1ЄIO по Об lЗН1И ДОРОЗІ, 



4 
. 5.7. Приватному підприємцю Шабельнику Миколі Івановичу 

орІЄНТОВНОЮ площею. 0.,03 га для розміщення станції технічного 
оБСЛУГОВУВання автомоБІЛІВ по вул.Димитрова в районі житлового будинку 
Н!! 39; 

. 5.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт-Сервіс" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1500 га для розширення існуючої території під 
будівництво та обс~уг~вування станції технічного обслуговування та мийки 
автотранспорту в раИОНІ перетину вул .. Щолківської та бульв.Незалежності. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки із 
зміною цільового призначення товариству з обмеженою відповідальністю 
"Тафіт" площею 1 ,4000 га із земель промисловості на землі комерційного 
використання по бульв. Незалежності в районі розміщення фабрики по 
виробництву харчових продуктів торгівельної марки "Галина Бланка". 

7 Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п. 1,2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 27.04.2008 року договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

8. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки пісJUI зміни 
грошової оцінки земель м.Бровари. 

у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п. 4 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 27.06.2008 року. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати після отримання пр~овстановлюю~ 
документів на землю та встановлення меж земельних Д1JIЯНок в наТУР1. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

ВИКонуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу .. Л.М.Гудименко 
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