
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про з~твердження переліку земельних ділянок, І 
що призначеНІ для надання в оренду через аукціон в м. Бровари 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.07.2008 Н!! 1012 щодо 
затвердження переліку земельних ділянок, що призначені для надання в оренду 
через аукціон в м. Бровари та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу Украіни, 
ст. 16 Закону Украіни «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок, що призначені для надання в 
оренду через аукціон в м. Бровари, згідно з додатком 1 . 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 25 липня 2008 року 
N!! '()8 - LJ()-Po 

. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань . ., 
розвитку та благоустро~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - го~ов~й 
спеціаліст юридичного ВІДДІЛУ / А.В.Баба-Мірзоєва 

Ф&&'-"/у' 

Виконуюча обов"язки начальника 

управління містобудування та архітектури -
головний спеціаліст управління ~ 
містобудування та архітектури ~U\... 

~/ Начальник управління економіки . 
, , -

НачальВИКЗІІІ'ІШЬИоro ~'" 
.. 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДН~СИН, архітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

000715 
-, 

В.І.Прядка 

Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБНJIIC 
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Додаток 1 
~o pi~eННJI Броварської міської ради 
В1Д,Ь. (),. QP Ни ,ff)D-~()-о.г 

Перелік 
земелЬНих ділянок які.ІН 6 · 

J О:НСУІІІЬ 'У'lІи ВUСlnавлеНI на аукціон 
3 Ha6YII"'Ul IІрава орендІІ на земельні діляНКll 

Плоu(а, 
Цільове МісцєзнаходзlСЄННН УМОВlI ВlIдll за6удОВlI 

(га) nр"значення BиI(Op"CII,aHНR 

вул. Черняховського 0,4600 Промислове .., . 
в раиОНІ РОЗМІщення використання промисловість виробничо-
автостоянки складська база 
rm Вакуленка І.П. 
вул. Черняховського 0,5100 Промислове .., . 
в раиош РОЗМІщення використання промисловість виробничо-
автостоянки складська база 

rm Вакуленка І.П. 
вул. Красовського в 1,7300 Промислове виробничо-.., . · складська база раиОНІ РОЗМІщення використання ПРОМИСЛОВІСТЬ 

заводу "Торгмаш" 

вул. Красовського в 0,3400 Промислове виробничо-

районі розміщення використання промисловість складська база 

заводу "Торгмаш" 

Об'їзна дорога в 1,7000 Промислове виробничо-

районі розміщення · складська база використання ПРОМИСЛОВІСТЬ 

овочевої бази 

Об'їзна дорога в 1,1500 Промислове виробничо-
· складська база 

районі розміщення використання ПРОМИСЛОВІСТЬ 

АЗС ТОВ "Деліка" 
Вул.Кутузова,6 в 0,5000 Громадська громадська 

районі розміщення забудова забудова гуртожиток 

оадіостанції 
Вул.Оболонська, в 0,0300 Комерційне комерція торгово-

районі буд.45 використанlDl офісний центр 

Вул.Короленка в 0,1181 Комерційне . 
районі розміщення використ8НIDI комерцUl торгово-

офісний центр 
буд. Н!!56-а 

Комерційне 
. 

Бульв.Незалежності 0,4300 станцш . . 
В районі перетину з 

використанlDl комерцш теХНІЧНОГО 

обслуговуванlDl 
вул.ЩолЮвською автомобілів 



11 на po~i вул~і 0,0700 Комерційне 
СТ8ІЩЇJI ЩОJПQВСЬКОl та використання · • комерцUl теХНІЧНОГО бульвару . обслуговування 

НезалеЖНОСТІ 
автомобілів 12 Об'їзна дорога в 0,8217 Комерційне 

РlЙоніРОЗNUtЦення використання · логіСТИЧНИЙ комерцІЯ 
АЗС ТОВ "Ірина" 

центр 

13 На розі вулиць 0,1120 Комерційне торгово-
Шевченката використання · офісний центр комеРЦІЯ 

Коккінакі 

14 Бульв.Нез.алежності 0,9100 Комерційне . 
торпвельно-

в районі розміщення використання · обслуговуючий комеРЦІЯ 

заводУ "Стріла" центр 

Бульв.Незалежності 1,2200 Комерційне . IS торпвельно-... . · обслуговуючий в раиоН1 РОЗМltЦення використання комерцUl 

шиноремонтного центр 

заводУ 

16 на розі вул.Кутузова 0,3000 Комерційне комерція торгово-

та пров.Радистів використання офісний центр 
· 17 на розі вулиць 0,3600 Комерційне комерцUl торгово-

Київська та та використання офісний центр , 
П. Чубинського 

18 Вул.Радистів в 0,1500 Землі Землі ... . 
раиоН1 РОЗМІщення транспорту транспорту aвTOCTOJlНКa 

гаражного 

кооперативу 

"Травневий" 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 

·w 

розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відцілу - заступник 
начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської 
засіданні сесії міської ради ради просить Вас розглянути на черговому 
. . питання затвердження переліку земельних 

Д1ЛJlНок, що призначеНІ для нада . 1 З . ння В оренду через аУКЦІОН в м. Бровари: 
. атверди:и перелІК земельних ділянок, що призначені для надання в 

оренду через аУКЦІОН в м. Бровари: 

Jfg Місцезнаходження 

1 вул.Черняховського 

в районі розміщення 
автостоJJНКИ 

rm Вакуленка І.П. 
2 вул.Черняховського 

в районі розміщення 

автостоJJНКИ 

rm Вакуленка І.П. 
3 вул. Красовського в 

районі розміщення 
заводУ "Торгмаш" 

4 вул. Красовського в 

районі розміщення 
заводУ "Торгмаш" 

5 Об'їзна дорога в 
районі розміщення 
овочевої бази 

6 Об'їзна дорога в 
районі розміщення 
АЗС ТОВ "Деліка" 

7 Вул.Кутузова,6 в 
районі розміщення 
радіостанції 

8 Вул.Оболонська, В 
_ районі буд.45 

9 Вул.Короленка в 
районірозмhцення 
буд. Не56-а 

Площа, 

(га) 

0,4600 

0,5100 

Цільове 

IІрuзначенНR 

Промислове 

використання 

Промислове 

використання 

1,7300 Промислове 

використання 

0,3400 Промислове 
використання 

1,7000 Промислове 
використання 

1,1500 Промислове 
використання 

0,5000 Громадська 
забудова 

0,0300 Комерційне 
викор~стання 

0,1181 Комерційне 
використання 

УА'ОВII 
BlU(Op"cn,aHНR 

промисловість 

промисловість 

ВlIдll за6удов" 

виробничо

складська база 

виробничо

складська база 

виробничо
промисловість складська база 

виробничо
промисловість складська база 

виробничо
промисловість складська база 

виробничо
промисловість складська база 

громадська 

забудова ГYPTO~TOK 

комерція торгово-офісни: 
центр 

комерція торroво-офісни 

~ 

&P08apCJo~:J А Iv L 
ВхJжниА - ~ 7 7 
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"-'0 Бульв.Незалежності 0,4300 .... . 
в ранОНІ перетину з 

вул.Щолківською 

11 На розі вулиці 0,0700 
Щолківськоїта 
бульвару 

Незалежності 

12 Об'їзна дорога в 0,8217 .... . 
ранОНІ РОЗМІщення 

АЗС ТОВ "Ірина" 

13 на розі вулиць 0,1120 
Шевченка та 

Коккінакі 

14 Бульв.Незалежності 0,9100 .... . 
В paнoНl РОЗМІщення 

заводу "Стріла" 

1S Бульв.Незалежності 1,2200 .... . 
В paнoНl РОЗМІщення 

шиноремонтного 

заводу 

16 на розі вул.Кутузова 0,3000 
та пров.Радистів 

17 На розі ВУЛИЦЬ 0,3600 
Київська та та 

П.Чубинського 

18 Вул.Радистів в 0,1500 
районі розміщення 
гаражного 

кооперативу 

"Травневий" 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступнИК 
начальника земельного відділу 

2 
Комерційне СТaJЩія 
використання комерція технічного 

обслуговуванш 
автомобілів 

Комерційне стaJЩЇJI 
використання комерція • 

теХНІЧНОГО 

обсnyrовуваННJ 
автомобілів 

Комерційне 
використання · логісТИЧНИЙ комеРЦ1Jl 

центр 

Комерційне торгово-офісни: 
використання комерція центр 

Комерційне 
. 

торпвельно-

· обсnyrовуюЧJd використання комеРЦ1Jl 

центр 

Комерційне 
. 

торпвельно-

· обсnyrовуючиі використання комеРЦ1Jl 

центр 

· торгово-офісни Комерційне комеРЦ1Jl 

використання центр 

Комерційне · торгово-офісни комеРЦ1Jl 

використання центр 

Землі Землі 

транспорту транспорту автостоянка 

Л.М.Гудименко 
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