
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоf 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 
ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.07.2008 Н!!1000 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, 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 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, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні, 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 земельними ділянками та зарахувати 
Їх до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.I.Товариству з обмеженою Відповідальн~стю "Авто-плюс" площею 
0,1150 га по вул. Будьонного,14, згідно з листом ВІД. 14.1 ~.2007 року Н!! 36; 

1.2.Приватному підприємцю Левченку Сер~lЮ ВІКТоровичу площею 
О 1829 га по вул Будьонного 14, згідно з заявою ВІД 27.09.2007 року; 
, 1.з.Брова~ському ко;госпному ринку 1 ~ЇBCЬKOЇ облспоживспілки 
площею 0,6495 га по вул. Фрунзе,2, згідно з листом ВІД 02.07.2008 року Н!! 1; 

14 Пі M
CTBV Укоопспілки <<Броварський завод торговельного .. дприє '.І О' . .. ... 4 . 

машинобудування» площею 0,0348 га по вул. ЛІМП1ИСЬК1И" ЗГІДНО З листом 

від 06.04.2007 року N!! 07/191; ..' .. . 
1 5 Т з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ,,ІІМс AmoМІНІУМ-
.. овариству ',28 . 

У оо " О 4968 га по бульв.НезалеЖНОСТІ ,ЗПДНО з листом 
крата площею , 

від 25.03.2008 року N!! 51; 
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1.6. Приватному Підприємству МЖКОБЛБУП" 
Кирпоноса в....· б ." '"" площею 0,5385 га по 

:Л';/22. раиОНl УДИНК1в 15-а,17-а згідно з листом від 23.07.2008 року 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної дЇJIJIнки в 
оренду та н~ати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
приватному ПІДПРИЄМСТВУ "МЖКОБЛБУД" площею 0,1846 га, за рахунок земель 
С1JlЬськогосподарського призначення - рілля, з них О 0643 га - землі 

обме~еного використання - інженерний коридор Mepe~ комунікацій, для 
РОЗМ1~ення багатоквартирного житлового будинку - землі житлової забудови, 
на РОЗІ вулиць Фельдмана та Трояндової терміном на 5 років. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на яких розміщене 
майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дарницьке ремонтно
будівельне управління" площею 2,0073 га, з них 0,1509 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
майнового комплексу - землі промисловості, по вул. Будьонноro,14 терміном 

на5 років; 
3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вектор 2002" площею 

06267 ra, з них 0,1224 га - землі обмеженого використання - інженерний , . . 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - земш 

комерційного використання, по вул. Фрунзе,2 терміном на 5 ~oкiB;. . " 
3.3.Відкритому акціонерному товариству "Киівсортнас1ННЄОВОЧ 

площею О 0095 га для обслуговування будівлі магаз " - землі , . 
комерційного використання, по вул. Фрунзе,2 теРМІНОМ "" 

3.4. Відкритому акціонерному товарист~у 'fI.ti::R~.ltaAj~~ 
О,3380га для обслуговування складських ПРИМІще Мe1!RWitн1oro 
використання по вул.ВокзальніЙ,40 терміном на 5 ро 

3.5.Пр~атному підприємству "ЯНАТА" п»І~t~~~~~ 
обслуговування вбудовано-прибудованоro нежит~ово 
комерЦ1ИН·.... ого використання по бульв.НезалеЖНОСТl,7 тер ~. , . с ... ~ею . 0572 га 

3.6. Приватному підприємцю Петренко r:алинl eR. OД~~ :a~« по 
ДJIJI обслуговування нежитлоВОЇ буді~лі - З~МЛ1 комерц ~(I)~P;: ~CЧJ~\' 
вул.ОлімпіЙській,4 терміном на 5 PO~B; ~ \.L&.\. ~ 'ZT. ~ "~~~,, ~ щею 

3.7.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ~;~ el~' ний 
о 4968 ra, з них О 0869 га - землі обмеженого ВИК '..Б- •• . .~. Р . 
, , б ування не ов влt:t, ·7земш 
Коридор мереж комунікацій, для о слyroв . ~ /' 

і 28 теРМІНОМ на 5 р СІ ~ , '1\ 
ПРомисловості, ПО бульв. НезалежносТ, 



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

4.1. Приватно~ підприємцю Волкотруб Зої Павлівні площею 0,0029 га 
для обслуговуван~ ~IOCКY -:- землі комерційного використання, по вул. 
Короленка в ~аиОНІ РОЗМІщення буд . .N'!!54, терміном на 1 рік, за умови 
встановлення БІотуалету; 

4.2. Приватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,00784 га для обслуговування кіоску-шиномонтажу - землі комерційного 
використанНJ!, по вул. Чкалова терміном на 1 рік; 

4.3.Приватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,00816 га для обслуговування кіоску шиномонтажу - землі комерційного 
використанНJ!, по вул. Грушевського,2 терміном на 1 рік; 

4.4.Приватному підприємцю Висоцькому Руслану Валентиновичу 
площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використанНJ!, на перетині вулиць Постишева та Грушевського терміном на 1 
рік; 

4.5. Приватному підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу 
площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використaRНJI, по вул. Олімпійській,2 терміном на 1 рік; 

4.6. Приватному підприємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу 
площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використaRНJI, по вул. Красовського, 19 терміном на 1 рік; 

4.7.Малому підприємству <<Аліса» площею 0,0016 га для обслуговування 
кіоску - землі комерційного використання, по вул. Димитрова в районі 
залізничного вокзалу терміном на 1 рік; 

4.8.Закритому акціонерному товариству ,,А.В.С. Київоблен~р'ГО" площе~ 
22785 га для обслуговування ПС 110/35110 кв "Княжичі - зеМЛІ 
~омисловості, по вул. Електриків,1 терміном на 1 рік; 

4.9.Приватному підприємству «АМТ пласт» площею 0,0~16 га ~ 
будівництва та обслуговування магазину продовольчих TOBapI~ - зеМЛІ 

комерційного використання, по вул.БОІ?,НСЬ~Й, 16-~ терміном на 1 PI~; 
4.10.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ ,?Авто-Пmoс пл~щею 

0,4479 га для обслуговування приміщень - зеМЛІ промислово сп, по 

вул.Будьонного,14 терміном на 5 років;. .. . 
4 11 Т v з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ «ОРІєнтир» площею . . овариств.1 .. . 

1,4900 га для розширення території під БУДІВНИЦТВО. ЛОГІСТИЧН~ГО цеіУ - З~МЛІ 
. по бульв.НезалеЖНОСТІ,28-а терМІНОМ на роки, 

КомеРЦІЙНОГО використання, ... ТЮ УкрпромсКJIО" площею 
412 Т . бмеженою ВІДПОВІдалЬНІС " 

· · овариству з о ... мплексу _ землі промисловості, по 
2,3780 га для обслуговування M~HOBOГO ко 

вул.Киівській,221 терміном на 1 рІК; І.дповідальністю «ОЛДа» площею 
413 Т У з обмеженою В .. . 
· · овариств б ВаННЯ вироБНИЧОI бази - зеМЛІ 

0,7000 га, для будівництва та о :ЛУГ~Р~Міщення ТОВ «Нафком» терміном 
ПРомисловості, по вул.Кутузова В раион 
на2 роки; 



4.14.Приватному підприємцю Тороповій Тетяні Іванівні площею О 0046 
га ДЗUI. о. обслуговування перукарні та влаштування окремого входу - ;емлі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул.Возз'єднання 7 терміном на 1 рік· 

4.15.Приватному підприємцю Щербаку 'Станіславу Воло~ировичу 
пло~ею O,OO~o.l га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування _ 
зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання, по вул. Київській 94 терміном на З місяці· 

4.16.Приватному підприємцю Касьяну Во~одимиру Володимиро~ичу 
площею 0,0020 га для обслуговування кіоску- землі комерційного 
використання, по вул.М.Лагунової, 11 терміном на 1 рік; 

4.17.Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу 
площею 0,0026 га для обслуговування кіоску- землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського в районі розміщення буд. Н!! 15 
терміном на 1 рік; 

4.18. Приватному підприємцю Івані ні Світлані Іванівні площею 0,0025 га 
для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
вул.Короленка,70 терміном на 1 рік; 

4.19.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Київоблпреса» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 64 терміном на 1 рік; 

4.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреС8» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. N!! 168 терміном на 1 рік; 

4.21.Товариству з обмеженою відповідальністю <<КиївоблпреС8» площею 
О ОО 19 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
б~льв.Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік; 

4.22.Приватному підприємцю Кулазі ~eтpy. В~лодимировичу площе~ 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складІ павшьиону оч~кування - . зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.Кірова-Грymевсько~о TepМ1H~~ H~ 1 рІК; 

4.2З.Приватному підприємцю ЛИтвиченко ~I АнаТОЛІІВНІ площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску- землі ко~еРЦIИНОГО. використання, по 
вул. Кірова в районі розміщення буд. Н!! 88 термІНОМ H~ 1 рІК; o.. . 

4.24.Приватному підприємцю Гавриш .Вале~И!f1 ~аилIВН1 площе~ 
0,003 Іга для обслуговування кіоску в складІ пав~льиону ~Чlкування :- зеМЛІ 

.0. ... ~CI' по бульв НезалеЖНОСТІ,12, теРМІНОМ на 1 РІК. 
комеРЦIИНОГО використС&ППА, · 

• ",tyпcr технічної документації із землеустрою по 5 Надати дозвш на СI(JIадС&ППА . 
Ф . ня 'договорів оренди) земельних дІЛЯНОК, на яких 

о ормленню права користуван ". nтпn.rИУ та фізичних осіб: 
• о. єтьсЯ влаСНІСТЮ юри~ .... -J.A"-- • 

РОЗМІЩене маино, що JIВJIЯ ВалентинУ ВасильовИЧУ ОРІЄНТОВНОЮ 
5.1. Громадянину Кадацькому ажу по вул.Возз"єднання,5; 

ПЛощею 0,006 га для обслуговУВання га~ДПОВідальНіСТЮ "Будівельна компанія 
5 2 т З обмеженою ВІ 

• • J. овариству О 5680 га ДЗUI обслугоВУВання комплексу по 
"Укрбурвод" орієнтовною площею , 
Провул.ВокзальнИЙ,6; 



5.3. Товариству з обмеженою· . . 
Ф брика Дружба"· ВІДПОВlдалЬНlС1Ю "Броварська меблева 
а..." ОРІЄНТОВНОЮ площею 3,5059 га для обслугов IШИJI 

маииового комплексу по вул.ЗалізничніЙ 5. ув 
. 5.4.Товариству з обмеженою Відп~відалЬНіС1Ю "Торговий дім ,,Афаліна" 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0272 га для обслуговування .. б . . 
вул. Мічуріна,9; ... 9 а сі ВОl УДІВЛl по 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальні ~ о' о а$ ~ 
орієнтовною площею 0,0454 га для обслуговув во 
ПО бульв. Незалежності,3. 3~Ц.ц" § 71 01 Of ~~ і- • .... NЖ 

O--J; ь 
б. Надати дозвіл на виготовлення проектів ~ення.зе с) 

Броварській міській раді для виставлення на аук:цк;tI!::~~аеrня 
ділянок в оренду: 

ділянок 
земельних 

б.l. Орієнтовною площею 1,22 га для будівництва та обслуговувaннJI 
об"єкту промислового призначення по бульв. Незалежності в районі 
розміщевня Броварського шиноремонтного заводу; 

б.2.0рієнтовною площею 0,8217 га для розміщеНВJI об"єкту комерційного 
призначеВВJI по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ ,,Ірина"; 

б.3. Орієнтовною площею 1,73 га для розміщеВВJI об"єкту промислового 
призначеВВJI по вул. Красовського в районі розміщеНВJI заводу "Торгмаш"; 

б.4.0рієнтовною площею 0,34 га для розміщеНВJI об"єrry промислового 
призначеВВJI по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

б.5.0рієнтовною площею 0,91 га для розміщеНВJI об"єкту промислового 
призвачеВВJI по бульв. Незалежності в районі розміщеНВJI заводу "Стріла"; 

б.б.Орієнтовною площею 0,03 га для розміщення об"єкту комерційного 
призвачеВВJI по вул. Оболонській в районі розміщеНВJI будинку Ни 45; 

б. 7.0рієнтовною площею 0,3 га для розміщення об"єrry комерційного 
призвачеВВJI на розі вул. Кутузова та пров. Радистів; 

б.8.0рієнтовною площею 0,5 ... га ~ р~зміщеВВJI . Об"~ комерційного 
призвачеВВJI по вул.Кутузова,б в ранОНІ РОЗМlщеНВJI Рад10СТавц11; 

б.9.0рієнтовною площею 0,43 га для розміщеНВJI об"єrry ко~ерційного 
призначення по бульв. Незалежності в районі перетину з в~л. щолювська:, 

б.ІО.Орієнтовною площею 0,15 га д.J!Я роз~е~ ~б єпу 
комерційного призначеВWI по вул. РадиСТІв в раною РОЗМ1Щеиня 

автогаражного кооперативу "Траввевий"; . " 
б.ll.0рієнтоввою площею 0,07 га для РОЗМlщеНВJIщ . об єкту 

комерційного призначення на розі бульв. НезалеЖНОСТІ та в~л. олювськ~; 

б12 О · ю площею 0,1181 га для РОЗМ1щеНВJI об єпу . . РІЄНТОВНО .... . 
.... ~a ПО вvл Короленка в ранОНІ РОЗМ1ЩеНВJI житлового 

комерц1ИВОГО призначеппn", · 
будинку Np 5б-а· . б" .... 

б 13 -О· ' ною площею 0,3б га для РОЗМlщеНВJI о єrry комеРЦIИНОГО 
· · РІЄНТОВ Ч б ого· . Київська та Павла у инськ , 

призначення на РОЗІ вулиць 115 тrтrCI' розміщеНВJI об"єТМ"V 
б 14 О· ю площею , га ,...-_.. .. .... " 
.. РІЄНТОВНО Об'їзній дорозі в районі розміщеНВJI АЗС ТОВ 

Промислового призначення по 

"Депіка"; 



6.15.0piЄHTO~~O~ .. площе~ 1,7 га для розміщення об"єкту промислового 
призначеННJI ~o Об ІЗНІИ ДОРОЗІ в районі розміщення овочевої бази; 

6.16.0РІЄНТОВНОЮ площею 0,46 га для розміщення об"єкту комерційного 
призначеННJI по вул. Черняховського в районі розміщення автостоJIНКИ ІПІ 
Вакуленка І.П.; 

6.17.0рієнтовною площею 0,51 га для розміщення об"єкту комерційного 
призначення по вул. Черняховського в районі розміщення автостоJIНКИ ІПІ 
Вакуленка І.П.; 

6 .. 18. Орієнтовною пло~ею 0,112 га для розміщення об"єкту 
комеРЦІЙНОГО призначення на РОЗІ вулиць Шевченка та Коккінакі. 

7. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок до 24.10.2008 року: 

7.1.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; 

7.2. 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 

7.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" орієнтовною площею 0,3500 га під 
будівництво офісно-комерційного центру з надземно-підземними гаражами по 
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в районі розміщення автогаражного кооперативу 

Н!! 1. 

8. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформленmo договору оренди земельної. ДЇЛJIНКИ, на якій розміщене майно, .'!1.0 

JlВJIJIєrься власністю Центральної СПІЛКИ споживчих товариств Укр81ИИ 
(Укоопспілка) орієнтовною площею 7,1432 га для обслуговування комплексу по 
вул.Кутузова,127 терміном до 24.10.2008 року. 

9. Відмовити у продовженні терміну д~~ ДOГOB~PY. оренди земельної 
дЇJIJпum приватному підприємцю Рігіній Наталll ОлеКСІ:~ площе~. 0,004~ г~ 
для обслуговування магазину - павільйону по вул. . aryнOBOI В раиою 

розміщення буд. Н!!15/5. 

• e!nnweННЇ технічної документації із землеустрою 
10.ВІДМОВИТИ У затв Т,...,.... • 

· ЩО посвідчують право оренди на земельну д1ЛJlНКY, 
щодо CКJIaд~ докумеНТІВ, ок земель міської ради земельну ділянку 
та в наданнІ оренди за p~ . . тю Укрветпромпостач" площею 
т б еною В1ДПОВlдальНIС " овариству з о меж . б женого використання - інженерний 
2,9497га, з них 0,0619 ~a :-... зеМЛІ о ~:луговування цілісного майнового 
коридор мереж КОМУНl.К8Ц1И, ~ истання, по вул.Будьонного,23-а. 
КОмплексу - землі комерЦІЙНОГО ВИК р 



II.Відмовити У з~~вер~женні проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земелЬН01 ДІЛЯНки із земель житлової забудови та 
сі1?'~ьк?господарського призначення на землі комерційного використанЮl та у 
зм1И1 ЦІЛЬового призначення земельної діЛJIНКИ із земель житлової забудови та 
сільськогоспо~арського призначення на землі комерційного використання 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Лисенку Олександру Івановичу на земельну дiЛJIНку 
площею 0,1293 га по вул.КиївськіЙ,211. 

12.Відмовити У продовженні терміну дії дозволу на складання технічної 
документації по оформленню договору оренди земельної діЛJIНКИ товариству з 
обмеженою відповідальністю "Укрветпромпостач" орієнтовною площею 2,95 га 
ДJDI обслуговування цілісного майнового комплексу по вул.Будьонного,23-а. 

13. Внести зміни до ріmенЮІ Броварської міської ради: 
13.1. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.2. рішення Броварської 

міської ради від 26.06.2008 Н!! 774-38-05 "Про припинення права користування . . ". 
земельними ДlЛJlнками, надання в оренду земельних ДlЛJlНок... ВІДНосно 

Державного підприємства по ветеринарному і зоотехнічному забезпеченню 
б · У " тваринництва респу ЛІКИ" крветпромпостач; 

13.2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 4 рimеиня Броварської 
міської ради від 26.06.2008 Н!! 774-38-05 "Про припинення ~aвa к~~и~ання 
земельними діJIЯНI(ами, надання в оренду земельних ДlЛJlНок... ВІДНосно 

приватного підприємця Котенка Володимира Васильовича. 

14. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.~,З даного 
рimевня про необхідність укладення до 24.08.2008 року ДОГОВОРІВ оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

15 Д ами оренди земельних Д~OK передбачити право . оговор .. . 
Б ··· .. ади змінювати орендну плату за земеЛЬНІ д1JUlНКИ ПІСЛЯ 
роваРСЬКОl МІСЬКОI р 

зміни грошової оцінки земель м.Бровари. . 
у вип відмови орендарів змінити орендну пла~, ДОГОВІР оренди 

.. ~ бути розірваний Броварською МІською радою в 
земельНОl Д1JUIНКИ може 

односторонньому порядку. 

. та фізичні особи, що зазначені в п.5,6 про 
16. Попередити юри~. .. документації по оформленню права 

необхідність виготовлення. В1ДП=:~ермін до 24.10.2008 року. До освоєння 
користування земельНИМИ дiJIЯНК . отримання правовстановлюючих 

. приступати ПІСЛЯ . 3 . 
земельних Д1JlЯНок ж земельних ділянок в натурІ. емельНІ 
ДOТtVueнтїВ на зеМJПO та встановлення ме ... ~ ••• · им призначенням. 
ділянки використовувати за ЦІЛЬОВ 



17. Контроль за виконанням ого рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради І .. В.Сапожко 

м.Бровари 

від 2S JIИIIНJI 2008 року 
Ng IO'1-'If)-()'; 



JIОДАВИЯ: 

.. а пропозиціЄЮ 
земельного В1ДДШУ, з 
постійної комісії з питань ·.й 
розвитку та благоустро~ теРИТ~l , 
земельних відносин, ap~l~eктyp , 
будівництва та іивесТИЦІИ -
виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відділу - зас~ик 
начальника земельного ВІДД1ЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 
.... 

В.О.Андрєєв 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичноro відділу - головний 
спеціаліст юридичноro відділу :fti.:. ~ А.В.Баба-Мірзоєва 

Виконуюча обов"язки начальника 

управління містобудування та архітектури -
W •• • 

головнии спеЦI8Л1СТ упраВЛІНЮІ ~ 

містобудув8ШDI та архітектури (()IOlO'-

Начальник управління економіки 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних В1ДНосин, аРхітехтури 
будівництва та інвестицій ' 

В.І.Прядка 

Н.І.Саченко 

Н.І.ГнатюК 

С.В.ШддУБНJПC 



\ Міському голові Антоненку в.о. 

(} ",/ {І. о f riLJo8' 
ПОДАння 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про припинення права користування земельними діmmками, 
Haд~ •. в оренду зе~~льних ділянок, надання дозволів на виготовленНJI 
Т~ХН1ЧНОІ документаЦl1. ~o оформленню права користування земельними 
д1JIJlНI(ами юридичним І фІЗИЧНИМ особам: 

.. 1. Прип~нит~ право коrистування земельними ділянками та зарахувати 
ІХ до земель МІСЬКОІ ради, в ЗВ язку з добровільною відмовою: 

1.1. Приватном>: підприємцю Павлюк Наталії Михайлівні площею 
0,00324 га на перетИНІ вул. Осипова та вул. Папаніна, згідно з заявою від 
12.05.2008 року; 

1.2. Приватному підприємцю Касічу Ігорю Анатолійовичу площею 
0,0020 га по вул. Олімпійська в районі розміщення буд .. N!!9, згідно з заявою 
від 19.05.2008 року; 

1.3. Приватному підприємцю Чередник Вірі Миколаївні площею 0,0019 
га по вул. М. Лагунової в районі розміщення буд .. N!!7, згідно з заявою від 

22.02.2007 року; 
1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Авто-плюс" площею 

0,1150 га по вул. Будьонного,14, згідно з листом від 14.11.2007 року N!! 36; 
1.5.Приватному підприємцю Левченку Сергію Вікторовичу площею 

0,1829 га по вул. Будьонного, 14, згідно з заявою від 27.09.2007 року; 
1.6.Броварському колгоспному ринку 1 Київської облспоживспілки 

площею 0,6495 га по вул. Фрунзе,2, згідно з листом від 02.07.2008 року N!! 1; 
1.7. Підприємству Укоопспілки «Броварський завод торговельного 

машинобудування» площею 0,0348 га по вул. Олімпійській,4, згідно з листом 
від 06.04.2007 року N!! 07/191; 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "IIl\AC Amoмініум-
Україна" площею 0,4968 га по бульв. Незалежності,28, згідно з листом 
від 25.03.2008 року N!! 51. 

2. Затвердити технічну документацію із землеус!р~ю щодо складаввя 
документів, що посвідчують право оренди на ~ем.еЛЬНІ Д1ЛJIНки та н~ати в 
оренду за рахунок земель міської ради земеЛЬ~l Д1ЛJlнки? на JIКИX РОЗМІщене 
майно що JIВJIJIєrься власністю юридичнИХ та фІЗИЧНИХ ОСІб: 

, 2.1. Товариству З обмеженою відповідальністю "Дарницьке ремонтно: 
будівельне управління" площею 2,0~73 га, З них 0,1509 ~a .: зеМЛІ 
обмеженого використання - інженернии коридор ~ереж КОМУНІКац~и, Д1IJI 
обслуговування майнового Ko~eKCY зеМЛІ промисловосТІ, по 

вул. Будьонного,14 терміном на 5 роКІВ; _ 

, 6POD8PCЬКNJ'1ftr ВХ}ДИ1IЙ I~ -1-
~,,:" tJ.,- .~ 



2.2. Товариству з обмеж ~ . . 
площею 0,6267 га, з них О 122:НОЮ ВІДПОВІ~альністю "Вектор 2002" 

.... ' га - зеМЛІ обм івженернии коридор мереж комун·... еженого викориСТ8ННSI -. ІкаЦІИ, ДJIJI обслуг 
комплексу - зеМЛІ комерційного вико OBYВaнНJI майнового 
5 років; ристання, по вул. Фрунзе,2 терміном на 

2.3.Відкритому акціонерно 
площею 0,0095 га для Обслуговув~ т~вари~тву "Київсортнасіннєовоч" 
комерційного використання по вул ~НЯру У~1ВЛІ ~агазину ,,насіння" - землі 

2 4 В· ' . . нзе, теРМІНОМ на 5 років· 
.. щкритому аКЦІонерному товариств "А . ' " 

0,3380га для обслуговування складських . у ГРОХІмцентр площею 
ВИlCористанНJI, по вул.ВокзальніЙ,40 TePMiHo~P::~~~:B.- землі комерційного 

2.5.Приватному підприємству "ЯНАТА" ' б б площею 0,0700 га ДJIJI 
о слуг~~ування в удовано-прибудованого нежитлового приміщення - землі 
комерц1ИНОГО використ~ня, по бульв.Незалежності,7 терміном на 5 років; 

2.6. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Петренко Галині Сергіївні площею О 0572 
га ДJUI обс~~вув~ня неж~тлової будівлі - землі комерційного використ~, 
по вул.ОЛІМПІИСЬКlи,4 теРМІНОМ на 5 років; 

2.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "У тс Сістемс" площею 
0,4968 га, з них 0,0869 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
промисловості, по бульв. Незалежності,28 терміном на 5 років; 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сара текс" площею 
0,5415 га, з них 0,1364 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі 
промисловості, по вул. Чкалова,3, терміном на 5 років; 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрветпромпостач" 
площею 2,9497га, з них 0,0619 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування цілісного 
майнового комплексу землі комерційного використання, по 
вул.Будьонного,23-а, терміном на 5 років. 

3. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 
3.1.Приватному підприємцю Незгоді Юлії Петрівні площею 0,00324 га, з 

них 0,0020 га _ землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комер~ійного використання, на перетині вул. Осипова та вул. Папаніна 
терміном на 1 рік; 

З.2.Приватному підприємцю Басарабу Олегу IBaнOB~ площе~ 0,0020 
га з них О ОО 175 га _ землі обмеженого використання - 1ІІЖенернии коридор , , .. .... 
мереж комунікацій, для обслуговУВання КІОСКУ в ~КЛ~1 пав1ЛЬ~О~ 
очікування _ землі комерційного використання, по вул. ОЛІМПІиська в раноНІ 
розміщеННJI буд. Ng9 терміном на 1 рік; ... . ... · 

З.З.Приватному підприЄМЦЮ Іванченко ~аталll B~llBHl площею 
0,0029 га _ землі обмеженого використання -. lнжене~~ коридор мереж 
комун. ..... б луговування кіоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, 

lКац1И, для О с . 3·· 
ПО вул. М. Лагунової в районі розміщення буд. Ng7 терМІНОМ на МІСЯЦІ. 



4. ПРОДОВЖИТИ .) 
б терміни КОристування 

що пере увають в оренді: земельними дimпncами 

4.1. Приватному підприємцю Волк .... ' 
для обслуговування кіоску _ з' ~~уб 301 ПаВЛІВН1 Площею 0,0029 га 

еМЛ1 комеРЦlИНОГО викори 
Короленка в районі розміщення буд Ко54 . CTaннJI, по вул. 
встановлення біотуалету; . - , теРМ1НОМ на 1 рік, за умови 

4.2. Приватному підприємцю Б б 
0,00784 га для обслуговування Кіоскуа _ицькому Валерію Іван~вичу площею 

шиномонтажу оо зеМЛІ комерЦ1ИН'" 
використання, по вул. Чкалова терміном на 1 рік; ого 

4.З.Приватному підприємцю Б б В' 
О 00816 га для обслуг . а ицькому алеР1Ю Івановичу площею 
, овуваННJI КІОСКУ шиномонтажу - землі коме ційного 

використання, по вул. Грушевського,2 терміном на 1 рік' Р 
4.4.Приватному підприємцю Висоцькому р' В 

О 0030 
услану алентивовичу 

площею, га для обслуговування кіоску . цій . - зеМЛ1 комер ного 

в~ористання, на переТИН1 вулиць Постишева та Грушевського терміном на 1 
РІК; 

4.5. Приватному підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу 
площею 0,0019 га для. O?:~~ByвaH~ кіоску .. землі комерційного 
використання, по вул. ОЛ1МПlисьюи,2 теРМІНОМ на 1 рік; 

4.6. Приватному підприємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу 
площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Красовського, 19 терміном на 1 рік; 
. 4.7 .Малому підприємству «Аліса» площею 0,0016 га для обслуговування 

КІОску .. землі комерційного використання, по вул. Димитрова в районі 

залізничного вокзалу терміном на 1 рік; 
4.8.3акритому акціонерному товариству "А.В.С. Киівобленерго" площею 

2,2785 га для обслуговування ПС 110/3511 О кв "Княжичі" .. землі 
промисловості, по вул. Електриків,1 терміном на 1 рік; 

4.9.Приватному підприємству <<АМТ пласт» площею 0,0816 га для 
будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів - землі 
комерційного використання, по вул.БогунськіЙ,16ооа терміном на 2 роки; 

4.10.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Авто-Пmoс" площею 
0,4479 га для обслуговування приміщень - землі промисловості, по 
вул.Будьониого,14 терміном на 5 років; 

4.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Орієнтир» площею 
1,4900 га для розширення території під будівництво логістичного центру оо 
землі комерційного використання, по бульв.Незалежності,28-а терміном на 2 
роки; 

4.12.Товариству з обмеженою відповідальністю "УICp.промскло" пло~ею 
2,3780 га для обслуговУВання майнового комплексу - зеМЛІ промисловосТІ, по 

вул.Київсьхій,221 терміном на 5 років . . ' . . 
4.1З.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ <~~ЛДа» площе~ 

0,7000 га, для будівництва та оБСЛУГОВ~~ вироБНИЧОI бази.. зеМЛІ 
промисловості, по вул.Кутузова в Раиою РОЗМІщення ТОВ «НафКОМ» 
терміном на 2 роки; 



4 
40140Приватному підпр Т . 

О 0046 га для обеп иємцю ~РОПОВІЙ Тетяні Іванівні ПЛОщею 
, УГОвування перукаРНІ та влamтyв 

землі комерційного вико ання окремого входу -
4 15 Товар рисбтання, по вул.Возз' єднання, 7 терміном на 1 рік· 
о. иству З О меженою відповідальністю БРІГУС" пл' 

0,3633 га для буді~ництва швейного комбінату з адміні~аТИВНО_ПОбуто=еимю 
комплексом - зеМЛІ промисло· .. 4 16 П . ВОСТІ, ПО ВУЛ.ЩОЛК1ВСЬКІЙ терміном на 2 роки; 

о • риватному ПІДПРИЄМЦЮ Щербаку Станіславу Володимиров 
пло~ею o,oo~! га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування ичу 
зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул. КиівськіЙ.94 терміном на 3 місяці· 

4.17.Приватному підприємцю Касьяну Володимиру Володимиров~ 
площею 0,0020 га для обслуговування кіоску- землі комерційного 
використання, по вул.М.Лагунової, 11 терміном на 1 рік; 

4.18.Приватному підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу 
площею 0,0026 га для обслуговування кіоску- землі комерційного 
використання, . по вул. Черняховського в районі розміщення буд. N!! 15 
терМІНОМ на 1 рІК; 

4.19. Приватному підприємцю Іваніні Світлані Іванівні площею 0,0025 
га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
вул.Короленка,70 терміном на 1 рік; 

4.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреС8» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. N!! 64 терміном на 1 рік; 

4.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреС8» 
площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Київській в районі розміщення буд. N!! 168 терміном 
на 1 рік; 

4.22.Товариству з обмеженою відповідальністю «КиївоблпреС8» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд. N!! 11 терміном на 1 рік; 

4.23.Приватному підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 
0,0020 га для обслуговУвання кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова-Грymевського терміном на 1 рік; 

4.24.Приватному підприємцю Литвиченко Аллі Анатоліївні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
вул. Кірова в районі розміщення буд. N!! 88 терміном на 1 рік; 

4.25.Приватиому підприємцю Гавриш Валентині Михайлівні площею 
0,003 Іга для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності,12, терміном на 1 рік; 

5. Затвердити проект землеустр~~ щодо зміни ~ільового призначення 
земельної ді.JUIВI(И із земель ЖИТЛОВ01 забудови та СІЛЬськогосподарського 
призначеННJI на землі комерційного використання та змінити цільове 
призначеННJI земельної ділянки із земе~ жит~~вої забудови та 
сільськогосподарського призначення на зеМЛІ комеРЦIИНОГО викори~тання 
приватному підприємцю Лисенку Олександру Івановичу на земельну ДІЛЯНКУ 
площею 0,1293 га по вул.Київськіі,211. . 



6. Надати дозвіл на складанuе . .. 
Ф пп теХНІЧНОl ДОКУМен .... 

о ормлевmo права КОРИстування (д. таЦl1 ІЗ землеустрою n 
яких розміщене майно, що ЯВЛЯється :;~::ic~ оренди) земельн~ діJ1JlИОК, н: 

6.1. Громадянину Кадацькому в юридичних та фІЗичних осіб· 
площею 0,006 га для обслуговування алевтину Васильовичу орієитовн~ю 

6.2. Товариству з обмеженою ~ражу. по ВУ~.ВОЗЗ"єднаиЮl,5; 
У б ". ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Бvд· . " кр урвод ОРІЄНТОВНОЮ площею О 5680 " J' lвельна КОмnанш 
по провул.ВокзавльниЙ 6. ' га для Обслуговування Комплексу , , 

6.3. Товариству з обмеженою ві . . 
фабрика "Дружба" орієнтовною пло::Вl~а;;;~стю "Броварська меблева 
майнового комплексу по вул.ЗалізничніЙ 5.' га для обсnyговуванВJI 

6.4. Товариству з обмеженою відпо~і;альністю т .... 
орієнтовною площею О 0272 га б " орговии ДІМ "Афаліна" 
Мічуріна,9; , для о слуговування нежитлової будівлі ПО вул. 

6.5. "То~ариству з обмеженою відповідальніс1Ю "Торговий дім 
"Бощ:tарев ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0454 га для обслуговування нежитлового 
прИМ1щення по бульв. Незалежності,З. 

. 7. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 
Д1JIЯВОК Бр~варській міській раді для виставлення на аукціон з надання 
земельних Д1ЛЯНок в оренду: 

" 7.1. Орієнтовною площею 1,22 га для будівництва та обслуговування 
об ~ промислового призначення по бульв. Незалежності в районі 
РОЗМІЩення Броварського шиноремонтного заводу; 

7.2.0рієнтовною площею 0,8217 га для розміщення об"єкту комерційного 
призначення по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Ірина"; 

7.3. Орієнтовною площею 1,73 га для розміщення об"єкту промислового 
призначення по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

7 .4.0рієнтовною площею 0,34 га для розміщення об"єкту промислового 
призначення по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

7.S.Орієнтовною площею 0,91 га Д1ІЯ розміщення об"єкту промислового 
призначення по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу "Стріла"; 

7.б.Орієнтовною площею 0,03 га Д1ІЯ розміщення об"єкту комерційного 
призначення по вул. Оболонській в районі розміщення будинку N!! 45; 

7.7.0рієнтовною площею 0,3 га Д1ІЯ розміщення об"єкту комерційного 
ПРИЗначення на розі вул. Кутузова та пров. Радистів; 

7.S.Орієнтовною площею 0,5 га Д1Ul розміщення об"єкту комерційного .,... . . .. 
Призначення по вул.Кутузова,6 в раиоИ1 РОЗМІщення радl0станЦlI; 

7.9.0рієнтовною площею 0,43 га для розміщення об"єкту комерційного 
ПРизначення по бульв. Незалежності в районі перетину З вул. Щоmdвська; 

7.10.0рієнтовною площею 0,15 га ~ розм~е~ ~б"єкту 
1(омерційиого призначення по вул. РадИСТ1в в раноИ1 РОЗМІщення 

автогаражного кооперативу" Травневий"; . , . 
7 .11.Орієнтовною площею 0,07 га ~ РОЗМ1Ще~ 06' єкту комеРЦІЙНОГО 

ПРизначення на розі бульв. НезалеЖНОСТІ та вул. Щолювська; 



7. 12.0рієнтовною пло ОО .... щею ,1181 га для . 
комерц1ИНОГО призначення по вул К РОЗМІщення об"єкту 
будинку N!! 56-а; . ороленка в районі розміщення житлового 

7.1З.Орієнтовною площею О 36 . 
призначення на розі вулиць Київс~ка ;аапдля РОЗчМlбщення об"єкту комерційного 

7 14 О · авла у инського· 
.. РІЄНТОВНОЮ площею 1 15 ' . 

промислового призначення по Об'їзній ' .га ~. РОЗ~lщення об"єкту 
Деліка". ДОРОЗІ в раИОНІ РОЗМІщення АЗС ТОВ 

" , 
7.15.0рієнтовною площею 1 7 га . " 

призначення по Об'їзній дорозі в р' v ~ Р~ЗМlщення об є.~ промислового 
. анОНІ РОЗМІщення овочеВОI бази· 

7.16.0РІЄНТОВНОЮ площею 0,46 га ДЛЯ розміщення об"єкту к~мерційного 
призначення по вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки rm 
Вакуленка І.П.; 

7.17.0рієнтовною площею 0,51 га для розміщення об"єкту комерційного 
призначення по вул. Черняховського в районі розміщення автостоянки rm 
Вакуленка І.П.; 

7.~~. Орієнтовною площ~ю 0,112 га для розміщення об"єкту 
комерцlИНОГО призначення на РОЗІ вулиць Шевченка та Коккінакі; 

8: Продовжити термін ~iї дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо ВІДВедення земельних ДІЛЯНОК до 24.10.2008 року: 

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

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

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" орієнтовною площею 0,3500 га під 
будівництво офісно-комерційного цешру з надземно-підземними гаражами по 
вул.Воїнів-lнтернаціоналістів в районі розміщення автогаражного кооперативу 

Н!! 1; 

9. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
по оформленню договорів оренди земельних дi~OK, на .ЯКИХ розміщ~не 
майно, що являється власніс'ПО юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб до 24.10.2008 
року: .. . 

9.1.ЦентральніЙ спілці споживЧИХ товариств УкраІНИ (Укоопсmлка) 
орієнтовною площею 7,1432 га для обслуговування комплексу по 
вул.Кутузова,127; 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрветпромпостач" 
орієнтовною площею 2,95 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу по вул.Будьонного,23-а; 

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



10.I.Приватному підприємцю Головку Євге Г иго 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі пав'::ьй р ровичу площею 

К w • ону очікування ПО 
вул. расовського в раИОНl розміщення буд. N!!2; 

10.2.Приватному підприємцю Рігіній Наталії Олексіївні площею О 0040 
ДJIJI ~бслуговування магазину - павільйону по вул. М.Лагунової ~ рай ~ 
рОЗМІщення буд. N!! 15/5. ОНІ 

11.. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,З 
даного Р1ше~, про необхідність укладення до 24.08.2008 року договорів 
оренди зеМЛ1. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

12. 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. 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6,7 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 24.10.2008 року. До освоєння 
земельних дimmок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначеННJIМ. 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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