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БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 

РАДА I<ИІвськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г Про припинення права користування земельними 
ДІЛянками, надання в оренду земельних ділянок І . ' 

надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації 

. по оформленню права користування земельними 
Д1ЛJlнками юридичним і фізичним особам та внесення змін 

до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 08.04.2008 Н!!611 щодо 
ПРШІИИення права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеmпo 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 Украіни, п. 34 ст.26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.04.2002 року Н!!502 "Про затвеРД>lсення Порядку зміни цільового 
призначення земель, ві перебувають у власності ГPOM8ДJIН і юридичних осіб", а 
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва' та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування. земельн~ ділянками та зарахувати їх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ:. . 

I.І.Відкритому акціонерному товариству «СпеЦ1алlЗ.ОВан~.. пер~сувна 
механізована колона Н!! 509» площею 0,0050 га по вул.Щолювсьюи,4, ЗГІДНО з 
листом від 03.04.2008р. Н!! 35;. .. " 

1.2.Акціонерному товариству ВІДКРИТ~ГО типу "СВІтлотеХНІка площею 
0,5415 га по вул. Чкалова,3, згідно з листом ВІД 12.02.2008р; 

1.3. Чуканову Валерію BiКТOPOB~ площею 0,6000 га по вул.Чкалова ~ 
районі спорткомплексу, згідно з заявою ВІД 11.0~.200~p; . .. 

1 4 Т иству з обмеженою В1ДПОВЩ8ЛЬНІСТЮ «Броварськии 
. . овар . ... о 3540 

домобудівний комб1Нат <сМеркур1И» площею,. га по 
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вул. Соборній,l,3,11,13 та площею О 2 га по вул В .... 12 14 . 
листом від 01.04.2008р.Н!! 08/103.' . иноrpадНIИ, , ,зпдно з 

2. Н~ати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
приватному mдприємцю Зотову Євгену Олександровичу площею 0,3999 га ДJIJI 
BcтaнOвneННJI комплексу '" атракціонів «Луно-парю) - землі комерційного 
використанНJJ, на теРИТОРll парку культури і відпочинку «Перемога» терміном з 
23.04.2008 по 12.05.2008 року. 

3. Продовжити терміни користування земельними ділянками що 
перебувають в оренді: ' 

3.1. Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу площею 
0,0022 га ДЛJJ обслуговування кіоску - землі комерційного використаННJJ, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 168 терміном на 6 місяців; 

3.2.Приватному підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 
ШІощею 0,0005 га ДЛJJ обслуговування лотка - землі комерційного використання, 
по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. Н!! 16 терміном на 1 рік; 

3.3. Приватному підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 
ШІощею 0,0005 га ДЛJJ обслуговування лотка - землі комерційного 
використанНJJ, по бульв. Незалежності в районі розміщеННJJ буд. Н!! 11 терміном 
на 1 р1х; 

?- 3.4. Приватному підприємцю Шакун Катерині Антонівні площею 
0,0005 га ДЛJJ обслуговування лотка - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщ~ б}'д. Н!! 54 терміном на 1 рік; 

3.5. Приватному підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 0,0035 га 
ДJIJI обсnyrовувaнНJJ кіоску В складі павільйону очікування - землі комерційного 
використaнНJJ, по вул. Гагаріна, 14 терміном на 1 рік; 

3.6. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу 
площею О 0035 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використaн:u., по вул. Черняховського в районі розміщеННJJ буд. Н!! 15 
терміном на 1 рік; .... 

3.7. Приватному підприємцю Наливаику ВалерІЮ 
0,0025 га ДЛJI обслуговування кіОСI<! - землі к~мерційн ~)~~nШ. ~WD~ 
вул. М.Лагунової,2 терміном на 1 рІК; ..J ':u.1.J- ~ z 9. os: ~lJj ~. . z 
t:... 3.8. Приватному підприємцю Kaнaв~ ~aT~ C.i1l~iY }jrIМJ 
0,0105 га ДЛJI обслуговування павільйону - зеМЛІ KO~ ~ Г 
ПО вул. Короленка в районі розміщення бу~. Н!! 68 терМІН ~ 1~-~'" 

3.9. Приватному підприємцю ПаСІЧН~ B~e~ рив . 
0,0051 га ДЛJI обслуговУВання кioc~ в складІ павшьиоиу ОЧІКУ , - зеМЛl 

І( .... икористaнIDI На РОЗІ вул. Грушевського та вул. Возз ЄДНання 
омерц1ИНОro в , 

по 

терміном на 1 рік; ... .... В . В .. 
3.10. Приватному підпри~ ЗаицеВl~ ~e~Hl ~СИЛІВН1 площе~ 

0,0057 га ДЛJI обспyroвуваиня КІоску в складІ пав~иоиу оч~ання - зеМЛІ 
.... истaнIDI по вул Шевченка,27 терМІНОМ на 1 рІК; 

l(омерЦ1ИНОro викор , . 



· 
З.11. Приватному підприєм Ш ... 

0,00З8 га для обслуговування кіос цю_ аР~ПОВІИ Н~~аліі Михайлівні площею 
бульв. Незалежності,7 терміном на і po:=~1 комеРЦIИНОГО використання, по 

З.12. Кооперативу підземни ' 
О 3486 га для обслуговува х . колективних погребі в "Магнолія" площею 
, ... ння ПІДземних погребі в - землі громадського 

призначеННJI, по вул. BO�H�b-Інтернаціонanістів 38 тер . 5· 
З ІЗ Товарист ' МІНОМ на РОКІВ; 

•. ... . ву з обмеженою відповідальністю «Броварський 
домоБУДІВНИИ комБІнат «Меркурій» площею О 6401 б . 
б б ' га для УДІвництва та 

о слуговуванНJI агатоквартирного жилого будинку зеМЛІ· .. б r - ЖИТЛОВОІ за удови, 
по вул. рушевського, 13-а терміном на 2 роки; 

З.14. Приватн.ому підприємству "Борис" площею 0,0390 га для 
обcnyговув~ ПРИМІщення для складання дерев"яних заготівок - землі 
промисловосТІ, по бульв. Незалежності (Промвузол) в м. Бровари терміном на 
2 роки; 

З.15.Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» площею 00520 
га для обслуговування цілісного майнового комплексу - землі комерціЙного 
використання, по вул.Кірова,2 терміном на 2 роки; 

3.16.Малому приватному підприємству "Атлант-плюс" площею 
0,7500 га для будівництва цеху по виробництву металопластикових та 
amoмінієвих конструкцій - землі промисловості, по вул .. Металургів в районі 
розміщенвя кооперативу "Автомобіліст", терміном на 2 роки; 

3 .17 .Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварське будівельно
монтажне упрaвnінвя - 35" площею 0,1230 га для будівництва складів та 
підсобних приміщень - землі промисловості, по вул.Металургів в районі 
розміщенвя авто гаражного кооперативу "Шсовий" терміном на 2 роки; 

3.18.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Релін" площею 
0,0125 га ДШІ обслуговування літнього майданчика - землі комерційного 
використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,2-а терміном на 2 роки; 

3.19.Приватиому підприємству ,,Arar' площею 0,1449 га для 
обcnyroвування складу-майстерні - землі промисловості, по вул.Київській,221 

терміном на 2 роки; 
3.20. Приватному вироБНИЧОМУ підприємству ,,БКС" земельну ділянку 

1Ш0щею 0,3000 га для будівництва та обспуговуванвя цеху по виробництву 
металопnастикових та amoмінієвих конструкцій по вул. Щолківській В районі 
розміщенвя автогаражвого кооперативу ,,Автомобіліст" терміном на 2 роки. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо ~міни цinьOBOГ~ призначеВНJI 
земельної ДЇЛJIНКИ із земель транспорту на зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ товариству з 

обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс" площею 1,0333 га - для 
будівництва та обcnyrовуваиия бетонного вузла по вул.Металургів,2. 

5. Надати дозвіл на складання техн~чиої документації із з~млеуС1рОЮ по 
оформленню права користування (ДОХ:ОВОРІВ оренди) зем~иих д~oк, на яких 
розміщене майно, що являється влаСНІСТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 



5.1.Громадинину Канади Фе 
площею О 2053 га для обс г дончуку Павлу Павловичу орієнтовною 

5 2 У.. лу овування комплексу на території Промвузлао 

• • ~81HCЬKOМY державно-кооперативному проектно-вишукувал~ному і 
наУКОВО-ДОСЛІДНОМУ об'єднанню у НДІ . 
О 8197 б "кр агропроект" ОРІЄНТОВНОЮ площею 
, га ДJIJI о слуговування комплексу по вул.Металургів,6; 
• 5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "УЖС Сістемс" 

ОРІЄНТОВНОЮ площ~ю 0,4968 га для обслуговування не житлової будівлі по 
бульв. НезалеЖНОСТl,28; 

. 5.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Вектор 2002" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,6362 га для обслуговування майнового комплексу по 
вул.Фрунзе,2; 

5.5. Громадянину Левшуну Валерію Олексійовичу площею 0,1366 га для 
обслуговуванНJI нежитлової будівлі по вул. КиївськіЙ,262. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок: 

6.1.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,1 ОООга для будівництва та обслуговування 
каналізаційно-напірної станції на території VI житлового району на Об'їзній 
дорозі; 

6.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 1,0000га для будівництва та обслуговування ВУЗЛУ 
водопровідних споруд на території VI житлового району на Об'їзній дорозі. 

7. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо BiдвeдeНIUI земельних ділянок до 24.06.2008 року: 

7.1. Приватному підприємцю Вербицькому Ігорю Володимировичу 
орієнтовною площею 0,88 га для будівництва та обслуговування виробничої 
бази по ВУЛ. Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Україна"; 

7 .2. Закритому акціонерному товариству ,,меркурій-торг" орієнтовною 
площею 0,0950 га для розширення існуючої території для обслуговування 
магазину по вул.Шевченка,27; ... 

7.3.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ 

"Оризон" орієнтовною площею 0,0013 га 
магазину "Оризон" по вул. Київській,29~; 

7.4.Віддїлу капітального БУДI~'''УУ'''....ІІ' ради 
орієнтовною ШІощею 0,34 га для БУДІВ 
будинку з КОМШІексом приміщень соціально:,t\j~~Jt(~~gБУ1t'e 
та приміщенням музичної ШКОЛИ ПО вул. кі M-l-в ....... .,."",. 
Н!! 28· ~&М.L ~ J.O.or. (О Nз 152 9 - '~-o!" 9 

, 7.5. Товариству·з обмеж~ною відпові~аль;В~b!JfjiВ[б 
площею 0,188 га для рОЗМІЩення сеРВІСНОГО центру та 

обслуговуванню газобалонноГ?.. ~БЛадн~ для ПО 
бульв. Незалежності,47 в ОХОрОННIИ зонІ АГНКС, 



7.б.Приватному підприємцю Я . 
площею О 0489га ""и буд· . нко НаталІЇ Олексіївні орієнтовною 

, ,.уап Івництва ТОрпвельного Пт",~~ 
районі розміщеННJI залізничної станції м.Б ова и.комплексу по ВУЛ·Мn&ПDJ.}lова в 

7 7 Приватно· рр, 
. .. му ПІДприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу 

ОРІЄНТОВНОЮ площею О 22 га . 
Чк .. . '. для РОЗМІщення торгово-виробничої бази по 

вул. алова В ранОНІ РОЗМІщення ТОВ "ФГ Гірне"; 
7.8.Товариству з обмеженою віДПОВІ·далЬНІ·СТЮ Q • С" . 

"льв1Я- ОРІЄНТОВНОЮ 
~ощею 10,0 га для розміщення технопарку по вул. Перонній в районі 
МІСЬКОГО ЮІадовища. 

8. Продовжити. термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформленшо ДO~OBOPIB оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, щО 
JIВJIJIЄТЬСЯ влаСНI~ТЮ ~ридич.них та фізичних осіб до 24.06.2008 року товариству 
з обмеженою ВІДП~ВІ~алЬНІСТЮ «АРТ» орієнтовною площею 0,1 га ДJIJI 
обcnyговування БУДІВЛІ цеху по виготовлеmпo металопластикових виробів по 
вул. Грушевського,2. 

9. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щоДо зміни 
цільового призначення земельних ділянок: 

9.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпорація "Місто" площею 0,1 ОООга із земель для обcnyговування житлового 
будинку і господарських будівель на землі багатоповерхової житлової забудови 
для будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Постиmева,6; 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "ІнвестиціЙНо-будівна 
корпорація ''Місто'' площею 0,1 ОООга із земель для будівництва та 
обcnyговування житлового будинку і господарських будівель на землі 
багатоповерхової житлової забудови для будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул.Постишева,4; . 

9.3. Стасевич Ірині Вікторівні, Матвійчук Катерині Олександрівні площею 
0,2800 га із земель транспорту на землі комерційного використання на розі вул. 
Щоmdвської та бульв. Незanежност~. 

10. Відмовити у продовженні терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок: 

10.1. Приватному підприємцю Дaцeнк~ O~eKcaндpi Ва~иnівні ~~щею 
0,0056 га ДЛJI обслуговування ~ав~иону - зеМЛІ комерЦlИНОГО 

використання, по вул.Короленка в райО~ .. РОЗМ1щення буд.:N!!5.~ 
10.2.Приватному піДПРИЄМЦЮ. ~mинику ~легу В~:.anIИОВИЧУ площею 

0,0066 га ДЛJI обслуговування пав1ЛЬиону - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, 
по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!!58. 

11. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 2.0.09.2007 
Н!! 452-27-05 "Про припине~ права "ко~ис~ання зем~ними ДІЛЯНками, 
надання в оренду земельНИХ ДlЛЯНОк... ВІДПОВІДНО до РІшення виконавчого 



KO~Teтy від 27:11.2007 N!! 614 "Про надання функцій замовника відділу 
капlТanьио~? б~ДІви~цтва ... ", ~ п. 7.9. відносно відділу капітального будівництва 
БроваРСЬК01 M1CЬK~1 ради П1С~Я слів " ... житлового будинку ... " читати " ... з 
Ko~eKCOM ПРИМlще~ь СОЦІально-культурно-побутового призначення та 
ПРИМlщеИIUIМ музичнО! школи по вул. Кірова в районі розміщення будинку 
N!! 28". 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.3 даного 
рішеИНJI, про необхідність укладення до 24.05.2008 року договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
РОЗГЛJIДати питання про припинення права користування землею. 

13. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після 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. 

14. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформnеmпo права 
КОРИСТУВання земельними ділянками в термін до 24.07.2008 року. До освоєння 
земельних дїЛJlиок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міСЬКОГО голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради І .. В.Сапожко 

м.Бровари 
від 24 квiTНJI 2008 року 
N!! Н5"-36-ОГ 



ПОДАВВЯ: 

•. а пропозицією земельного ВІДДІЛУ, з 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТО:1И, 
земельних відносин, аРХ1тектур , . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦ1И -
виконуюча обов'язки начanьн..ика 
земельного відділу - головнии 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

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

Начальник управління 

містобудуваиия та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник управліВIJЯ екоиомі~ , . 

Виконуюча обов' Jl3ІСИ начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

.. 

. . 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагОУСТРОI~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури 
будівництва та інвестицій ' 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

-:7~ А.В.Баба-Мірзоєва 

f Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Л· Л.І.Шило 

С.В.rnдцуБJJЯIC 
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Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

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

виготовлення . теХНІЧНОЇ документації по оформленню права користування 
земельними Д1ЛJlнками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.I.Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізована пересувна 
механізована колона Н!! 509» площею 0,0050 га по вул.ЩолківськіЙ,4, згідно з 
листом від 03.04.2008р. Н!! 35; 

1.2.А.Іщіонерному товариству відкритого типу "Світлотехніка" площею 
0,5415 га по вул. Чкалова,3, згідно з листом від 12.02.2008р; 

1.3. Чуканову Валерію Вікторовичу площею 0,6000 га по вул.Чкалова в 
районі спорткомплексу, згідно з заявою від 11.04.2008р; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО «Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею 0,3540 га по 
вул. Соборній,!,3,!1,13 та площею 0,2 га по вул. Виноградній,12,14, згідно з 
листом від 01.04.2008р.Н!! 08/103. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на 
JIКИX розміщене майно, що являєrься вnасніС1Ю юридичних та фізичних осіб: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Саратекс" площею 
0,5415 га, з них 0,1364 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, ДЛJI обс~вування M~OBOГO комплексу - землі 
промисловості, по вул. Чкалова,3 теРМІНОМ на 5 роКІВ; 

2.2.Приватному підприємцю Зотову Євгену Олександровичу площею 
О 3999 га для встановлення комплексу атракціонів «Луно-парю) - землі , .... . 
комерційного використання, на теРИТОРІІ парку культури 1 В1ДПОЧИНКУ 

«ІІеремогю) терміном з 23.04.2008 по 12.05.2008 року. 

3. Продовжити TepMiНlI користування земельними діnянкaми, що 
перебувають в оренді: ' 

3.1. Приватному піДПРИ~ Іваниць.кому ~олі Григоровичу площеJО 
О 0022 га для обслуговування юоску - зеМЛІ !сомеРЦІИНОГО використання, по 

в~л. Київській В районі розміщення буд. Н!! 168 терміном на 6 місяців; 
3.2.Приватному підприємЦЮ Сидорченку Олексаuдру. 14R~айеВf 

площею 0,0005 га для обслуговування Л01а .6р<зеl\Gt1>Ч~і~ffftН го 
~~"~f~"It>t? f)t ~ 
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використання, по вул. Гагаріна в раЙОНІ· . 
терміном на 1 рік; РОЗМІщення буд. Н!! 16 

3.3. Приватному підприєм С 
площею О 0005 цю идорченку Олександру Миколайовичу 

, га для обслуговування лотка - землі комерційного 
використаннв1,. по бульв. Незалежності в районі розміщення буд Ко 11 
теРМІНОМ на рІК; . -

3.4. Приватному підприємцю ШК· Ан . . акун атеРИНІ ТОНІВНІ площею 

0,0005 га ДJIJI обслуговування лотка - землі І(омерційного використання по 
вул. Короленка в районі рОЗМіщення буд. Н!! 54 терміном на 1 рік; , 

3.5. Приватному ПІД~РИЄМЦЮ Красній Ірині Петрівні площею 0,0035 
га ДЛJI ..... обслуговування КІОСКУ в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул. Гагаріна, 14 терміном на 1 рік· 

3.6. Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру М~колайовичу 
площею 0,0035 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використаннв, по вул. Черняховського в районі розміщеННJI буд. Н!! 15 
терміном на 1 рік; 

3.7. Приватному підприємцю Наливайку Валерію Амосовичу площею 
0,0025 га для обслуговування кіоску - землі комерційного викорисТ8ННJl, по 

вул. М.Лагунової,2 терміном на 1 рік; 
3.8. Приватному підприємцю Канавцю Анатолію Савовичу площею 

0,0105 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використaННJI, 
по вул. Короленка в районі розміщеННJI буд. Н!! 68 терміном на 1 рік; 

3.9. Приватному підприємцю Пасічник Валентині Вікторівні площею 
0,0051 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного викорисТaННJl, на розі вул. Грушевського та вул. Возз 'ЄДHaННJI 

терміном на 1 рік; 
3.10. Приватному підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 

0,0057 га для обслуговув8ННJI кіоску В складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Шевченка,27 терміном на 1 рік; 

З.ІІ. Приватному підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площею 
0,00З8 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності,7 терміном на 1 рік. 

З.І2. Кооперативу підземних колективних погребів ,,мamолія" 
площею О З486 га ДJIJI обслyroвув8ННJI підземних погребів - землі громадського 
призначе~, по вул. Воїнів-Інтернаціоналісті.в,З8 :epMiH~M на 1 рік; 

З.ІЗ.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ «Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею 0,6401 га ДJIJI будівництва та 
обслуговувaRНJI багатоквартирноГО жил?го будинку - землі житлової 
забудови по вул.Грушевського,ІЗ-а терМІНОМ на 2 роки; 

З:І4. Приватному підприємству ,,Борис" площею 0,ОЗ90 га ДJIJI 
обслуговування приміщення для СКJI~ання дерев"mих заготівок - землі 
промисловості, по бульв. НезалеЖНОСТІ (Промвузол) В м. Бровари терміном 

на2 роки; . . . 
З.15.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ <<Рось» площею 0,0520 

га ДJIJI обслуговування ц~iCHOГO M~OBOГO І(омплексу - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова,2 теРМІНОМ на 2 роки; 



З.16.Малому приватн j. 

0,7500 га для будівництва ому ПІдприємству "Атлант-плюс" площею 
amoмінієвих КОНструкцій _ ц~xy ПО ВИРОБН.ицтву металопластикових та 

• зеМЛІ промисловосТІ по вул М . .., 
РОЗМlщеИИJI кооперативу Автомобілі" . ' .. еталурГІВ в ранОНІ 

З 17 Т " ст , теРМІНОМ на 2 роки' 
. • овариству з обмеженою . . .' 

бvдівельно-моитажне уп' ВІДПОВІДальНІСТЮ "Броварське 
./' раВЛ1ННJI - 35" площею О 1230 б . 
СЮІадів та підсобних' . ' га для УДІвництва 
.... ПРИМІщень - зеМЛІ промисловості, по вул.Металургів в 

раиОНl ~о;~;ення авто гаражного кооперативу "Лісовий" терміном на 2 роки; 
. • овариству з обмеженою відповідальністю Релін" площею 

0,0125 га ДJUI обслугову~ан~ лі.:.нього майданчика - з~~і комерційного 
використанШJ, по вул.ОЛІМПІИСЬКlи,2-а терміном на 2 роки' 

3.19.Приватному підприємству "Агат" площею' 0,1449 га для 
обслуговування складу-майстерні землі промисловості, по 

вул.КиївськіЙ,221 терміном на 2 роки. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки із земель транспорту на землі промисловості товариству з 

обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" площею 1 ,0333 га - для будівництва 
та обслуговування бетонного вузла ПО вул.Металургів,2. 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформлеНlПO права користування (договорів оренди) земельних ділянок, на 
яких розміщене майно, що JIВЛJIЄТЬСJl власністю юридичних та фізичних осіб: 

5.1.ГромадянинУ Канади Федончуку Павлу Павловичу орієнтовною 
площею 0,2053 га для обслуговування комплексу на території Промвузла; 

5.2. ГромадянинУ Плаксі Сергію Лукичу орієнтовною площею 0,2097 га 
ДJDI обслуговування пункту заправки автомобілів по вул. Чкалова,17; 

5.3. Українському державно-кооперативному проектно-виmyкyвальному 
і науково-дослідному об'єднанню "УкрНДІагропроект" орієнтовною площею 
0,8197 га для обслуговування комплексу по вул.Металургів,6; 

5.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "УШС Сістемс" 
орієнтовною площею 0,4968 га ДJUI обслуговувaнШJ не житлової будівлі по 
бульв. Незвлежності,28; 

5.5.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Вектор 2002" 
орієнтовною площею 0,6362 га ДJUI обслуговувaнШJ майнового комплексу по 
вул.Фрунзе,2; .. .. 

5.6. ГРОМ8ДJIНИНУ Ле~~ В.алерІЮ Оле~с1ИО~ .. ИЧУ площею 0,1366 га для 
обслуговувaнШJ неЖИТЛОВОІ БУДІВЛІ по вул. Ки:'вськш,262; 

5.7. Броварському гаражному кооперативу ,,lliвденний" орієнтовною 
площею 1,4576 га ДJUI обслуговування колективних гаражів по 
вул.Чкалова,13-а. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 
6.1.Відділу капітального 

орієнтовною площею О, 1 ОООга 
будівmщтва Броварської міської ради 
ДJDI будівництва та обслуговування 
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К8НатЗ8ЦІИНО-НВnIРНОЇ станції . 
Об'їзній дорозі; на теРИТОРІЇ VI житлового району на 

6.2. Відділу капітального будівництва Б ... .. 
орієнтовною площею 1 0000 . роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

• ,га для БУДІвництва та обслуговування вузлу 
ВОДОПРОВІДНИХ споруд на території VI житлового району на Об'їзній дорозі. 

7 Продовжити термі ... : н Дll дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
ЩОДО ВІдведення земельних ділянок до 24.06.2008 року: 

. 7.1. Приватному підприємцю Вербицькому Ігорю Володимировичу 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,88 га для будівництва та обслуговування виробничої 
бази по вул. Кутузова в р~йоні розміщення ТОВ "Леман-Україна"; 

7.2. Закритому аКЦІОнерному товариству "Меркурій-торг" орієнтовною 
площею 0,0950 га для розширення існуючої території для обслуговування 
магазину по вул.Шевченка,27; 

7.З.Товариству з обмеженою відповідальністю техно-торговий центр 
"Оризон" орієнтовною площею 0,0013 га для розміщення топочної до 
магазину "Оризон" по вул. Київській,294; 

7.4.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,34 га для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку з комплексом приміщень соціально-культурно-побутового 

призначеННJI та приміщенням музичної школи по вул. Кірова в районі 

розміщення будинку Н!! 28; 
7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю <сБіном-С» орієнтовною 

площею 0,188 га для розміщення сервісного центру по установці та 
обcnyговуванню газобалонного обладнання для автомобілів по 
бульв. Незалежності,47 в охоронній зоні АГНКС; 

7.6.Приватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні орієнтовною 
площею 0,0489га для будівництва торгівельного компnексу по вул.Димитрова 
в районі розміщеННJI залізничної станції м.Бровари; 

7.7. Приватному підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,22 га для розміщення торгово-виробничої бази по 
вул. Чкалова в районі розміщення ТОВ "ФГ Гірне" . 

8. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
по оформленню договорів оренди земелыпx ділянок, на яких розміщене 
майно що JlВляєrься власністю юридичних та фізичних осіб до 24.06.2008 
року ;овариству з обмеженою ~і~овідальністю <<АРТ» орієнтовною площею 
0,1 га для обcnyговування буДІВЛІ цеху по виготовленшо металопластикових 
виробів по вул. грушевського,2. 

9. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленшо 
права власноСТЇ земельною ділянкою Броварському гаражному кооперативу 
"Південний" орієнтовноЮ площею 1,6120 га для обслуговування 
колективних гаражів по вул. Чкалова,13-а. 

10. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок: 



;) 

10.1. Товариству з обмежено . . . 
будівна корпорація "Місто" ппо ею юо ~ІДПОВІД~ЬНІСТЮ "Інвестицііно
житлового бvдтnnnt . щ, O~Oгa ІЗ земель ДJIJI обслуговувllННJl 

,J' ....... ,J І господарських БУДІвель . б 
житлової забvДОВИ ДЛЯ буд· б на зеМЛІ агатоповерхової 

,J' Івництва агатоквартирно б вул.Постиmева,6; го житлового удинку по 

1 o.~. Т~:гис~у з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпорацІЯ сто площею О,1000га із земель ДJIJI будівництва та 
обcnyrов~ання .. житлового будинку і господарських будівель на землі 
багатоповеРХОВОI житлової забудови ДЛЯ будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул.Постишева,4; 

10.3. Стасев~ч Ірині Вікторівні, Матвійчук Катерині Олександрівні 
площе~ 0,2800 г~ ІЗ зе~ель транспорту на землі комерційного використання 
на РОЗІ вул. ЩОЛКІВСЬКОІ та бульв. Незалежності. 

11. Відмовити у продовженні терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок: 

11.1. Приватному підприємцю Даценко Олександрі Василівні площею 
0,0056 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд .. N!!58; 

11.2.Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 
0,0023 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по бульв. Незалежності,7; 

11.3.Приватному підприємцю ОліЙНИКУ Олегу Віталійовичу площею 
0,0066 га ДJIJI обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!!58. 

12. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 20.09.2007 
Н!! 452-27-05 "Про припинення права користування земельними ділянками, . ".. . 
надання в оренду земельних Д1ЛЯНок... ВІДПОВІДНО до РІшення виконавчого 

комітету від 27.11.2007 Н!! 614 ,,про надання функцій замовника відділу 
капітального будівництва ... ", в п. 7.9. відносно відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради після слів " ... житлового буднику ... " 
читати " ... з комплексом приміщень соціально-культурно-побутового 
призначення та приміщеННJIМ музичної школи по вул. Кірова в районі 
розміщення будинку Н!! 28". 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.3,4 
даного рішення, про необхідність укладення до 24.05.2008 року договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде РОЗГJIJlДати питання про припинення права користування землею. 

14. договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після 
зміни грошової оцінки земель м.Бровари. 



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

15. Внести зміни в договори оренди земельних ділянок, укладених 
Броварською міською радою з юридичними та фізичними особами, відповідно 
до рішення Броварської міської ради від 21.02.2008 Ни 647-33-05 "Про 
затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Бровари". 

16. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 24.07.2008 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовставоВJПOЮЧИХ 
документів на землю та встановленНJI меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенНJlМ. 

Виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу В.І.Кудіна 
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Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Голови Броварського гаражного 
кооперативу «ПівдеННИЙ» 

по вулиці Чкалова ІЗа 
ГаПОlПOка о. о. 
тел. 6-71-46 

~. Заява 
Прошу тимчасово призупинити роЗЛJJД питавви що-до 

приватизації земельної дinJIнки орієнтовно площею 1,6120 га. та 
Haд8.IIIIJI в аренду земельної дinJIнки площею 1,4576 га. ДJDI 
обслуговувaJl'RJ( колективних гаражів. 

Дане IIИТaНIIJI потребує більш детального вивчеННJI і 
нtjвідпОВідає змісту рішеВНJI Броварської міської ради Від 23.10.90р. 
N! 322, де чітко зазначено, що гаражному кооперативу <d1iвденниіЬ) 
надаво у безСІРокове КОРИС1УВaввJI земельну ДimIВКY площею 2.5га 
ПО вулиці Чкалова ІЗа під будівництво пегЛJIВИX гаражів. 

На теперішній час члени кооперативу готують колективне 

звервеВВJI збираючи піДПИСИ, до міськоro roПОВИ з ~oX8.ВВJIМ 
здійСНИ'І"И 'приватиз~ відповідно до рimеиАjfffpt;iарської міської 
. " 
ради від 23.10.90р. Н!322. 

Гаповюк 0.0. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. Гагаріиа,15, Т. 6-50-67 

Від 01· f) tt. оа N!! 610 
НаН!! за ------ г 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

\ 
, 

Земельний відділ міської ради просить РОЗГЛJIнути на черговому 
засіданні міської ради наступні питання: 

1. Про припинення права користування земельним діЛJIНКами, надання 
в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення 
змін до рішення Броварської міської ради; 

2. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж 

земельних ділянок; 
з. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання в 

оренду та внесення змін до рішень Броварської міської ради; 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний _ ~NJ 
спеціаліст земельного відділу J;fJItr І В.І.Кудіна 
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