
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г П~о припинення права користування земельними І 
ДІЛЯНКами, надання в оренду земельних ділянок, 

надання дозволів на виготовлеНIUI технічної документації 
по оформленню права користування земельними 

ділянками юридичним і фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 03.09.2008 N!! 1124 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, HaдaНIUI в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлеНIUI технічної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам, враховуючи те, що розміри земельних ДЇJIJIнOK 
підтверджуються відповідними документами і генеf8JIЬНИМ планом забудови 

, м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41, 42, 83, 93, 102 , 116, 120, 123, 124, 125, 
126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, ст.413 Цивільного кодексу України, п. 34 ет.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні, а також враховуючи 
рішеННJI Броварської міської ради від 14.06.2007 N!! 365-22-05 ,,про 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стали переможцими 
конкурсу щодо HaдaНIUI земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 
29.05.2007 та від 04.06.2007 року", Постанову Київського апеляційного 
адміністративного . суду від 01.08.2008р. по справі N!! 22-а-7107/08 та 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування зе~ель'?/~J&"'(;j""~~~~~h-J*~ 
іх ДО земель міської ради, в зв'язку з добров1ЛЬ 'і,JJY.nмJtJtJа)lФ~ 

1.1. Підприємству споживчої коо орг У 
м. Броварах" площею 7,1432 га по вул. К ~a, :tl' етом від 
17.12.2007року Н!! 1/286; ~IМ.L ~ to,!',a3 '!~ ~-o . 14. U~ 

1.2. Товариству з обмеженою В1ДПО~IДаль площею 
0,6312 га по вул. Лісовіit,2, згідно з лист~м ВІД 15.01.~O oкy.~!! .55; 

1.3. Приватному підприємцю Пікож IB~l .~?лашН1 площе~ 
0,0049 га на перетині рул. Шевченка та вул. Киівсьюи, зпдно З заявою В1Д 

17.07.2008 року; '. . . .. -. 
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1.4.Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні 
площею 0,0572 га по вул. Оболонській,78, згідно з заявою від 
15.08.2008 року. 

2.3атвердити проекти землеустрою щодо відведеНШІ земельних ділянок 
та вадати право. ~ористуванНJI за рахунок земель міської ради ( на умовах 
договору супеРф1Ц1Ю) земельні ділянки: 

2.1.Товариству з обмеженою відповідальністю <<ХІСТОРЬ) площею 
0,3700? для розміщення багатоквартирного житлового будинку - землі 
ЖИТЛОВО1 забудо~и, по BY~. Василя Симоненка на території 4-го мікрораііону 
IV житлового раиону теРМ1НОМ на 1 О років; ~~ ~ 20.'1. 01 /JJ 9 21- ~ J-Dc. И, /І.' 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальніс ТОРІ" площею 
0,5352 ra, з них 0,0774 га - землі обмеженого Rb ti' . - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для розміщення о 110 житлового 
будинку - землі житлової забудови, на територї '1iff1if * імпійськиіі 
терміном на 1 О років. 3. .: ...... Аі н Н1-О," ~ 2. IL;:, "1!:f!J . : ~ 

3.Затвердити технічну документацію із ~ ~o ..., складанни 
документів, що посвідчують право постійног ~ие~IUDti? 
ділянку та надати в постійне користування за р JY е ~ міської ради 
земельну дітппсу комунальному підприємству "Служба замовника" площею 
0,0718 га для обслуговування гуртожитку - землі житлової забудови, по 

вул.БілодубравніЙ, 14. 

4. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
приватному підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0049 га для 
обслуговування кіоску в складі павільйону очікуванни - землі комерційного 
використання, ва перетині вул. Шевченка та вул. Київській терміном на 1 рік. 

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

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю НЩ «Захиcn) площею 
0,1971 га ДJIJI будівництва б.агатоквартирних житл~в~ бу~ ~ землі 
житлової забудови, на теРИТОР1Ї П черги кварталу Оmмmиськии термшом ва 
2 роки; . . . 

5.2. Товариству з обмеженою В1ДПОВ1дальН1СТЮ НЩ «Захист» загаль~ою 
площею О 4961 га для будівництва багатоквартирних житлових буДИИIQВ -
землі житл~вої забудови, на території П черги кварталу Олімпійськиіі 
терміном на 2 роки; . ... 

5.3. Приватному підприємцю КУХЛ1. Ігорю. ~олаиовичу площею 
0,0084 га ДJIJI обслуговуваиия кіоску - зеМЛІ комер~иного в~ористaНШJ, по 

О ... В1· розміщевИJI буд. Н! 77-а терМІНОМ на 1 рІК; 
вул. сипова в рано В . в· 

5 4 П uv тт; mmиЄМЦЮ Кулику алер1Ю 1КТоровичу площею 
. . риватно ..... .1 Auм·"r •• :" .... 

0,0017 га для обcлyroвуваиия ~ocкy- зеМЛІ KOMepЦ1nпOГO викориCтaНШJ, по 

вул. Гагаріиа,17 терміном ва 1 рІК. 



6. Надати дозвіл на складання т . .. . .. · 
еХНІЧНОІ докумеНТ8Ц11 ІЗ землеустрою по 

офор~еmпo ~aвa КОРИстуванlUl (договорів оренди) земельних ділянок, на яких 
РОЗМІщене манн0, що JI~ЄТЬСJl власністю юридичних та фізичних осіб: 

6.1. Закритому аКЦІонерному товариству ,,Бромет-металекс" орієнтовною 
площею 0,2~S9 га ДJIJI обслуговуванlUl залізничного тупику по 
вул.МеталурГІв,4; 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Іксіон груп" орієнтовною 
площею 0,0796 га ДJIJI обсnyговуванlUl нежитлової будівлі по 
вул.КиївськіЙ,126; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базтехсервіс" орієнтовною 
площею 0,9146 га ДJIJI обслуговування комплексу по вул.Красовського,18; 

6.4. Приватному підприємцю Харлим Михайлу Олексійовичу орієнтовною 
площею 0,0233 га ДJIJI обслуговуванlUl нежитлового приміщення по 
бульв. Незалежності,17; 

6.5. Приватному підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
орієнтовною площею 0,0056 га ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі по 
вул. Короленка,52. 

7. Продовжити термін дії дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок до 18.11.2008 року 
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". 

8. Продовжити термін діі дозволу на складання технічної документації по 
оформлеmпo договору оренди земельної ділянки, на якій розміщене майно, що 
JlВJDIЄТЬСJl власніС1Ю фізичної особи до 18.11.2008 року приватному підприємцю 
Потапенко Аллі Олексіївні орієнтовною площею 0,0040 га для обслуговування 
офісного приміщення з влаштуванням вхідної групи по вул.Івана Гонти,2. 

9.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відкласти розгляд питання про затвердження технічної , . . 
документації із землеустрою щодо складання докумеНТІВ, що посвщчують 

право оренди на земельні ДЇJDIНКИ, та надання .в оренду за рахунок земель 

міської ради земельні ~, на ~ РОЗМІЩене майно, що. ~ЄТЬСJl 
власніС1Ю юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб, наступним юридичним І фІЗИЧНИМ 

особам: 
9.1.Цеитральній Спілці споживчих тов~риств України (Укоопспілка) 

ШІощею 7,1432 га, з них 2,371? ~ ... - зеМЛІ обмеженого використання -: 
інженерний коридор мереж комушкац1И, для об~вування комплексу - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.К~ова,.127,. ес. ... 

9 2 Товариству з обмеженою В1ДПОВlдальmстю Фшансовии холдинг 
САМСОН" площею 0,6321 га, з них 0,2276 га - землі обмеженого 
;икориставвя - інженерний коридор мереж комунікацій та 0,0703 га - землі 



спільного 1(0~ИСТУВання (проїзд), ДJIJI обслуговування комплексу - землі 
промисловосп, по вул.ЛісовіЙ 2· , , 

9.3.Товариству з обмеженою· . . Ю ВІДПОВІдальНІСТЮ" вента-Груп" площею 
0,4958 га для обслуговування складських приміщень - землі комерційного 
використання, по вул.БJ'мельницького 1. 

9.4. Приватному підприємцю' Дамер Аллі Володимирівні площею 
0,0572 га, з них 0,02~ 1 г~.. - землі обмеженого використаиня - інженерний 
коридо~ .. мереж КОМУНІкаЦІИ, ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комеРЦIИНОГО використання, ПО вул.ОболонськіЙ,78. 

10. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
~лaroустр .. ою. територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
1НВеСТИЦІИ, Вlд.класти розгляд питання про продовження термінів користуванНJI 

земельними ДІЛЯНКами, що перебувають в оренді, наступним юридичним і 
фізичним особам: 

10.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" 
площею 3,5200 га ДJIJI будівництва багатоквартирної та індивідуальної 
блокованої забудови - землі житлової забудови, на розі вул.В 'ячеслава 
Чорновіла та вул.Василя Симоненка на території ІУ житлового району; 

10.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дизайнпроектбуд" 
площею б,lбОО га для будівництва багатоквартирної житлової забудови з 
вбудованими та окремо розташованими приміщеВНJIМИ інфраструктури - землі 
житлової забудови, в складі 4 мікрорайону ІУ житлового району; 

10.3. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 0,0484 
га ДЛJI будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вул.ЗалізничніЙ в районі розміщення ВАТ "Управління механізації будівельних 
робіт"; 

10.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,кристал" площею 
0,2729 га для будівництва та обслуговуваиня лабораторного корпусу - землі 
промисловості, по вул.Горького, 1; 

10.5.Товариству з обмеженою відповідальністю <<.Аспект» площею 
О 8б40 га для будівництва та обслуговування виробничої бази по , . . ·u· 
виroтовлеmпo метало-пластиковИХ та алюМІНІєвих конструкц1И - зеМЛІ 

промисловості, по вул.ЩолківськіЙ; ... '.. . . 
10.б.Приватному підпрИЄМЦЮ ЛeJIJlКОВI~ Натал1~ В?ЛОДИМИРІВНІ площею 

1,0723 га ДJDI обслуговування свинарниюв- зеМЛІ СІЛЬськогосподарського 

призначеННJI, по вул. Андреєва,2; 
10.7. Товариству з обмеженою відпо~ідальністю. ~,БРІГУС" площею 

0,3б33 га ДJDI будівництва шве~ого комбшату . з ~стративно-побутовим 
комплексом - землі промисловоСТІ, по. вул.~олю~сьюи; .. . 

10.8. Товариству з обмеженою В1ДПОВ1Д~НІ~ТЮ <<Киі~Мlськвторресурси» 
пл О 0043 га nncr обслуговУВання малОl аРXlтеКТУРНОl форми ДЛJI збору 
ощею , ,..,,_. . ... 

відходів вторинної сировИНИ - зеМЛІ комерц1ИНОГО використанни, по 

вул. Гагаріна в районі розміщення буд: N!! 1~;. .. . 
10 9 

'1" mv З обмеженою В1ДПОВ1ДaлLНІСТЮ <<КиіВМ1ськвторресурси» 
· · ~оварис :J ••• •• ф б 

площею 0,0039 га ДJIJI обслуговування малОl аРXlтеКТУРНОІ орми ДJIJI зору 



відходів вторинної сировини - зеМЛІ· .... 
К ... . комеРЦIИНОГО використання, по 

вул. ороленка в ранОНІ розміщення буд Ко68. 
10.10.Товариству з обмеженою . . -.'. к··· 

ВІДПОВІдалЬНІСТЮ « ИIВМlськвторресурси» 

п~още~ 0,0043 га .~ля обслуговування малої архітектурної форми для збору 
ВІДХОДІВ ВТОРИННОІ сировини - землі комерційного використання, по 
вул. Грушевського, 1 ; 

ІО.ІІ.Товариству з обмеженою відповідальністю «Гутта» площею 0,1437 
га для обслуговування кафетерію - землі комерційного використання по 
вул. Гагаріна, зона-5, район-24; , 

10.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Аліго-Трейд» площею 
0,1301 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,2І; 

ІО.І3.Приватному підприємству «Візит» площею 0,1072 га для 
будівництва та обслуговування автостоянки землі транспорту, по 
вул.ВокзальніЙ,24; 

10.І4.Товариству з обмеженою відповідальністю «КАМІРУС», площею 
4,0000 га для розміщення виробничої бази - землі промисловості, на території 
Промвузла В районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій; 

1 0.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум-Інвес1'» 

площею 0,5000 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку -
землі житлової забудови, на території 11 черги кварталу Олімпійський; 

1 0.16.Приватному підприємцю Дашинімаєвій Ларисі Володимирівні 
площею 1,1705 га для обслуговування свинарників - землі 
сільськогосподарського призначення, по вул.АнДРєєва,2; 

10.17.Товариству з обмеженою відповідальністю «Нивю) площею 
0,0190 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Возз'єднання,4. 

11. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відкласти розгляд питання про надання дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою по оформленню права користування 
земельною ділянкою, на якій розміщене майно, що являється власністю 
фізичної особи, rpомадянину Ващенку Сергію Віталійовичу орієнтовною 
площею 0,0866 га для обслуговування гуртожитку по вул.Красовського,21. 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.~,4 даного 
рішення, про необхідність укладення до. 18.10.2008 p0t.<Y Д~ГOBOPIB оренди 
землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ, МІська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

13 Д ити виконуючОМУ обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути . оруч .. .. . 
представником Броварської міСЬКОІ ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

та додаткових угод. 



14. .. Д~гов~~ами ор.енди земельних дimmок передбачити право 
БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради ЗМІнювати орендну плату за земельні дimпucи піCJIJI 
зміни грошової оцінки земель м.Бровари. 

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

15. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленlПО права 
користування земельними ділянками в термін до 28.11.2008 року. До освоєиия 
земельних ділянок приступати після О'Іримання правовстановлюючих 
документів на земmo та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ДЇJIЯИICИ використовувати за цільовим призначенням. 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 BepeCНJI 2008 року 
Н!! ;;м -rs-р5" 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією . u.. . ... 
ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управліННJI 
містобудування та архітектури-.... . 
головвии аРХІтектор МІста 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

• 
~ CCd І.г .JIВВeP 

Л.Є.Рибакова 

НачIlJlЬИИК управління економіки ~ Н.І.Сачевко 

~ .--начальник 311Г11J1Ь110ro В· ~ _ НІ.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 

земельних відносин, архітектури, . НiJ b~i; 
будівництва та інвестицій рУI} С.В.ПіддуБИJIК 



Виконуючому обов'язки міськоro 
~n о/ голови - секретарю ради 

0з.0.7' СапожкуІ.В. 

ПОДА.ННя 

Просимо розглииути на чер .. 
ПИТ8НИJI щодо при говому заСlдаииl Броварської міської ради 

пииенИJI права користув8НИJI . 
над8НИJI В оренду земельних діляно зем~ними д1JIJПlК8МИ, 
технічної документац··· Ф к, надаиИJI дозвоЛІВ на виготовлеИНJI 

11 по о ормлению прав 
Ділянками юридичним . ф. а користув8НИJI земельними 

І ІЗИЧИИМ особам~ 

1. Припинити право користуваиИJI земельними . .. ... д1JIJПlК8МИ та зарахувати 
ІХ до земель МІСЬКОІ ради, в зв'язку з добровільною . . 11 m ВІДМОВОЮ. 

.. "дприємству споживчої кооперації "УКООІІІІромторг у 
м. Броварах площею 7,1432 га по вул. Кутузова,127 згідно з листом від 
17.12.2007року N!! 1/286; , 

1.2. Товари~тву.! Об~еженою відповідальністю ,,Бровтек" площею 
0,6312 га по вул. ЛІСОВlи,2, зпдио з листом від 15.01.2008 року N!! 55; 

1.3. Пр~ватиому підприємцю Пікож Іваииі Миколаївні площею 0,0049. 
га на перетинІ вул. Шевченка та вул. Київській, згідно з З8JIВОЮ від 17.07.2008 
року; 

1.4.Приватиому підприємцю Белічеико Світлані Володимирівні площею 
0,0572 га по вул. Оболонській,78, згідно з З8JIВою від 15.08.2008 року. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо СЮІадaИНJI 
документів, що посвідчують право оренди на земельні дішппси та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні діля:ики, на пих розміщене 
майво, щО ЯВJIJIЄТЬСЯ власністю юридичних та фізичних осіб: 

2.1.Центральній Спілці споживчих товариств Украіни (Укоопспілка) 
площею 7,1432 га, з них 2,3717 га - землі обмеженого вик~риcтaИНJI -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДТIJI обслуговуваиня комплексу
землі комерційного використання, по вул.Кутузова,127 терміном на 5 років; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансовий холдинг 
"САМСОН" площею 0,6321 га, з вих 0,2276 га - землі обмеженого 
викорисТ8ННJI _ інженерний коридор мереж комунікацій та 0,0703 га - землі 
сtIiльиого користування (проїзд), для обслугов~аиня комплексу - землі 
промисловості по вул.Шсовій,2 терміном на 5 роКІВ; 

2.3.Това;иству з обмеженою відповідальНі~ТЮ ,,�Obehta-:Груп" ~~щею 
0,4958 га для обслугоВУВання складських ПРИМІщень - ~еМЛ1 комерц1ИИОГО 
використання, по вул.Б.Хмельницького,l терм1НОМ ~a 5 роКІВ; . . 

2.4. Приватному підпрИ~ Дамер АллІ Воло~1В~ площе~ 
О 0572 вих О 0221 га - зеМЛІ обмеженого викориCТ8IПIJI - шжеиериии , га, з , ··б .. . 
хоридор мереж комувїкацій. ДЛJI обcлyro~ И~ОВОl і -зeмm 

• .....uucr ПО вул.Оболонсь ~OpМUlGM-нa еПІВ~ 
комерЦ1ИНОГО ВИJ(ористQПDIA, Бр~..і_ •• :и:~I1:! J:~ \ 

Б~~~}~а' .~i . 
-~--~ -~ 



2 З.ЗатвердитИ 
земельних ділянок та над проекти землеустрою щодо відведеНИJI 
ради ( на умовах ДOГQBO ати пр~~ КОристуванНJI за рахунок земель міської 

З 1 
т ру супеРфlЦІЮ) земельні діляики: 

· . ~ овариству з обмеже . . . 
о 3700 га ДЗUI р. ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <<ХІСТОРІ» площею 
, .. б ОЗМІщення багатоквартирного житлового будинку - землі 

ЖИТЛОВОI за удови по вул ВС... . .... 
u ' •• асИЛJI имоненка на терИТОрll 4--го М1Кроранону 

IV житлового раиону теРМІНОМ на 1 О років. 
3.2.Товариству з обмеженою відп~відальністю ХІСТОРІ" площею 

О 5352 га З них 00774· " , , , га - зеМЛІ обмеженого викориcтaвнJI - інженерний 
коридор мереж к?муНікацій, для розміщення багатоквартирного житлового 
бу~~ - .... зеМЛІ. житлової забудови, на території П черги кварталу 
ОЛІМПІИСЬКИИ теРМІНОМ на 1 О років. 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведенНя земельних дiлmок 
в оренду Броварсь~й міській раді для виставленНJI на аукціон із набугІЯ права 
оренди земельних ДІЛЯНОК в м. Бровари 20.10.2008 року: 

4.1. ПЛощею 1,2200 га, з них 0,4716 га - землі обмеженого 
використ8ННJI - інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщеИИJI 
об"єкту промислового призначення - землі промисловості, по бульв. 
Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу; 

4.2.nЛощею 1,7289 га, з них 0,4484 га - землі обмеженого використaИИJI 
- інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщеИИJI об"єкту 

промислового призначення - землі промисловості, по вул. Красовського в 
районі розмїщения заводу "Торгмаш"; 

4.3.Площею 0,3366 ra, з них 0,0558 га - землі обмеженого використaинJI 
- інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщеННJI об"єкту 
промислового призначеННJI - землі промисловості, по вул. Красовського в 

районі розмїщеИИJI заводу "Торгмаш"; 
4.4.Площею 0,91 ОО га, з них 0,5499 га - землі обмеженого використ8ВНJI 

_ інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщеИНJI об"єкту 
промислового призначеНИJI - землі промислового призначеННJI, по 
бульв. Незалежності в районі розміщеНИJI заводу "Стріла"; 

4.5.Площею 1,3053 га для розмїщеННJI об"єкту промислового 
призначеНИJI - землі промисловості, по Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI 
АЗС ТОВ Деліка"· 

4.6.ІЇлощею ' 1,6553 га ДП!І роз~~~~~ o~'єктy.... ~оми~лового 
призначеНИJI _ землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по Об ІЗН1И ДОРОЗІ, в ранОНІ РОЗМ1ЩеННJI 

овочевої бази. 

5.За~ердити техніЧНУ AoкyмeHTaц~u із землеустрою щодо складaННJI 
. . що посві mnnnть право поCТ1ИllОГО користувВНВJI на земельну 

докумеНТІВ, ре AJ.- • •• 

ділянку та надати в постійне кор~стування за P~~K земель М1~~KOl ради 
земельну дїJIJIВКY комунальному ПІДПРИЄМСТВУ" лrж а зам~вникаб площею 
0,0718 га для обслугоВУВанНJI гуртожитку - зеМЛІ ЖИТЛОВОI за УДОВИ, по 

вул.Бїлодубравній,14. 

6 Над P
eunv за рахунок земель міськоі ради земельну ділянку 

· ати в о ~ . · Ілл· · О 0049 
• ~1I.1ТТV\ Щербак ніні ІВНI площею, га для 

приватному mдпрИ~у~-



оБСЛУГ~~УВання кіоску в см . j • 

комерц1ИНОГО ВИКОристання на пе адl па.вlЛЬЙОНУ очікуванНJI 
терміном на 1 рік. ,ретиНІ вул. Шевченка та вул. 

землі 

КиівсьIdй 

7. ПРОДовжити те . 
перебувають в оренді: РМІНИ КОРистуванНJI земельними дітІнками, що 

7.1. Товариству з обме . 
площею 3,5200 га для б .женою ВІДповідальністю "Базис .. Будмонтаж" 
блокованої забvдови.. У~lвництва .. багатоквартирної та індивідуальної 

J' зеМЛІ ЖИТЛОВОІ забvдо . В' Чорновіла та вул В С J' ви, на РОЗІ вул. ячеслава . асиЛJI имоненка н ... ІУ 
району,терміном на 2 роки; а терИТОрІІ житлового 

7.2.Товариству з обмежен . . . ою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ ДизаинпрU оектбvд" 
площею 6,1600 га ДЛЯ бv . б ..".. JI б J ДІвництва агатокваРТИРНОI ЖИТЛОВОI забудови з 
В удов~и та окремо розташованими приміщенНJIМИ інфрасtpуктури .. землі 
ЖИТЛОВОІ забудови, В складі 4 мікрорайону ІУ житлового району терміном на 
2 роки; 

7.3. ~риватному підприємцю Головач Надії Анатоліівні площею 0,0484 
га для ?YДIBH~твa та u об~луговуванНJI автостоянки.. землі tpаи~порту, по 
вул:Зал1ЗНИЧНІИ. в ранОНІ розміщенНJI ВАТ "УправлїННJI механізації 
будшельних роБІТ" терміном на 2 роки; 

7.4. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,І<ристал" площею 
0,2729 га ДJIJI будівництва та обслуговуванНJI лабораторного корпусу .. землі 
промисловості, по вул.Горького,1 терміном на 2 роки; 

7.5. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ «Захист» площею 
0,1971 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків .. землі 
житлової забудови, на території П черги кварталу ОлімпійСЬКИЙ терміном ва 
2 роки; 

7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ «Захист» загальною 
площею 0,4961 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків .. 
землі житлової забудови, на території П черги кварталу Олімпійський 
терміном на 2 роки; 

7.7. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Аспект» площею 0,8640 
га для будівництва та обслуговувaннJI виробничої бази по- виготовленmo 
метало .. пластикових та алюмінієвих консtpукцій.. землі промисловості, по 
вул.ЩоmdвськіЙ терміном на 2 роки; 

7.S.Приватному підприємцю леляков~ Натал~ї В~ЛОДИМИРівні площею 
1,0723 га для обслуговування свин~рНИК1В" земm, СІЛЬськогосподарського 

призначення по вул. Андреєва,2 теРМІНОМ на 2 роки; 
7.9.То~ариству з обмеженою відп~ВідальніС~ ."БРІГУС" площею 

0,3633 га для будівництва шве~ого комбшату, ~ адм~стра:ивно .. побутовим 
комплексом _ землі прОМИСЛОВОСТІ, по вул.~БЛК1ВСЬК1И Tep~OM на 2 роки; 

7.10. ПриватноМУ підприємцю K~1 Ігорю .~олаиовичу площею 
0,0084 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ KOMep~oгo вик?ристання, по 

в:vл О раиUоні розміщення буд. Н!! 77 .. а термшом на 1 РІК; 
J'. сиповав В · В· 

7.1І.ПриватноМУ підпри~ Ky~ але~~ lКТОРОВИЧУ площею 
0,0017 га ДЛJI оБСЛУГОВУВання І?ОСКУ- зеМЛІ комерцlИНОГО використaиНJI, по 

вул. Гагаріна,І7 терміном на І рІК; 



7.12.Товариству з обм 4 
,.и.... . еженою · • <UUAІВМlсьхвторресурси» пло ВІДПОВIД8ЛЬніС'ПО 
архітектурної форми ДJ1JI :ею 0~0043. га ДJUI обслуговувавви малої 
комерційного використав з ору ВІДХОДІВ вториввої сировини - землі 
буд. N!! 12 терміном на 1 р:; по вул. Гагаріна в раііоні розміщеВIUI 

7. 13.Товариству з обмеженою .. 
<d<иiвмісьхвторресурси» площею О О В1ДПОВ1Дальні~ 
архітектурної фо м ~ 039 га ДJUI обслуговувавви мал01 

• u р И для збору ВІдходів вториввої сировини - землі 
~~6М8еРЦІИ~ОГО ВИКІ0Р~Стання, по вул.Короленка в раііоні розміщеВIUI буд 
"'!! теРМІНОМ на рІК; . 

7. 14.Товариству з 
<d<иївміськвторресурси» площею 
apxiтe~HOЇ форми ДJUI збору 
комеРЦIИНОГО використання по . ' 
рІК; 

обмеженою відповідальністю 
0,0043 га для обслуговувавви малої 
відходів вториввої сировини - землі 

вул. Грушевського, 1 терміном на 1 

7.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гyтr&» площею 
0,1437 га ДJUI ~бслуговуван~ кафетерію - землі комерційного використавви, 
по вул. ГагаРІНІ, зона-5, раион-24, терміном на 2 роки; 

7.16.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Апіго-Треід» 
площею 0,1301 га для обслуговувавви нежитлового приміщеВIUI - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна,21 терміном на 2 роки; 

. 7.17 .Приватному підприємству <<Візит» площею 0,1072 га ДJUI 
БУДІвництва та обслуговувавви автостоянки - землі транспорту, по 
вул.Вокзальніі,24 терміном на 2 роки; 

7.І8.Товариству з обмеженою відповідальністю <d<AМlPYC», площею 
4,0000 га ДJUI розміщення виробничої бази - землі промисловості, на території 
Промвузла в раіоні розміщення заводу amoмінієвих будівельних конструкцій 
терміном на 2 роки; 

7.19.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Магнум-ЬшеСТ» 
площею 0,5000 га ДJIJI будівництва багатоквартирного житлового будИнку -
землі житлової забудови, на території n черги кварталу Олімпійський 
терміном на 2 роки; 

7.20.Приватному підприємцю Датпинімаєвіі Лар~сі Володимирівні 
площею 1,1705 га ДJIJI обслуговуваввя свинарників - землі 
сільськогосподарського призначення, по вул.Аидрєєва,2 терміном на 2 роки; 

7.21.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Нива» площею 0,0190 . .. . .., 
га ДЛJI обслуговування П8ВlЛЬИОНУ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використаввя, по 

вул.Возз'єднання,4, терміном на 2 роки. 

8. Надати дозвіл на cКJI8ДaIIНJI технічноі документації із землеустрою по 
оформлевшо права користув8ИIfJI (договорів оренди) земеJIЬ~ ділино~ на 
JIКИX розміщене майво, що JIВJIJIєrьСJl влаСНІСТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 

8.1. Закритому акціонерному товариству ,,Бром~т-металекс" орієнтовною 
площею 0,2559 га ДJIJI обслуговування залІЗничного тупику по 

вул.Металургів,4; . . . u • 

8.2. ГромадянинУ Ващенку Серnю ВІТалшовичу ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,0866 га ДJIJI обслуговУВання гуртожитку по вул.Красовського,21; 



8.3.Товариству з обм 5 • еженою відпо . . 
ОРІЄНТОВНОЮ площею О 0796 ВlдалЬНIС'ПО ,,Іксіон груп" 
вул.Київській,126; , га для обслуговуванни нежитлової будівлі по 

8.4. Товариству з об . меженою відпо· . 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,9146 га ВІД8JIЬНІС'ПО "Базтехсервіс" 
вул.Красовського,18; ДJIJI обслуговувания комплексу по 

8.5. Приватному підприєм 
орієнтовною площею 0,0233 га ДJIJI: Харлим Михайлу Олекс~овичу 
по бульв. Незалежності 17' луговуванни нежитлового ПРИМ1Щения , , 

8.6. Приватному підприємцю Б 
орієнтовною площею О 0056 олдирєву КостJIНТИНy Олексійовичу 

, га ДЛЯ обслуговування нежит. .. б . . 
вул. Короленка,52. :ЛОВОІ УДІВЛІ по 

9. Продовжити .терМін дії дозволів на виготовлення проектів 
землеустрою . щодо ВІдведення земельних ділянок до 18.11.2008 року 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Вербицькому Ігорю Володимировичу орієнтовною 
площею 0,88 га для будівництва та обслуговування виробничої бази ПО 
вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Украіна" . 

1 о. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
по оформленшо договору оренди земельної дішппси, на JIКiй розміщене майно, 
~o JIВJIJlЄІься власністю фізичної особи до 18.11.2008 року приватному 
mдпpиємцю Потапенко Аллі Олексіївні. орієнтовною площею 0,0040 га для 
обслуговування офісного приміщення з влamтyванням вхідної групи ПО 

вул.Івана Гонти,2. 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,4,6 
даного рішення, про необхідність укладення до 18.10.2008 року ДОГОВОРів 
оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

12.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бути представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 
землі та додаткових угод. 

13. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради зміюовати орендну плату за земельні дішппси після 
зміни грошової оцінки земель м.Бр?вари: . 

у випадку відмови орендаРІВ змІНИТИ орендну плату, ДОГОВІР оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

14.Внести зміни в існуючі договори оренди зе~ельиих ділянок, 
укладених Броварською міською ~ад?Ю з .~риди~ та фІЗичними особами, 
відповідно до рішення БроваРСЬКОI ~ICЬ~OI ради вІД 1.8.09.2008 N!!" ,Дро 
затвердження нормативНОЇ ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земель МІста Бровари . 

15. ПопередиТИ юридичні :а Ф.~ичні особи, .. ':'1.0 зазначені в п.8 про 
необхідність виготовлення відпОВІДНОІ до~ентацll по оформлеmпo права 
користування земельНИМИ дЇJIЯНК8МИ в терМІН до 28.11.2008 року. До освоєння 



u 

земельНИХ ділянок приступати пісЛJI отримання npавовстаноВJПQЮЧИХ 
документів на землю та встановлеННSl меж земельних ділянок в натурі. . . . 
ЗемельН1 д1JUlНКИ використовувати за цшьовим npизначеНl1JlМ. 

виконуюча обов' язки начальника 
земельноГО відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

л.м.гудимеико 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від () 3· () 9. 2tJ0J' Н! "" J. У 
НаН! за ------ г 

Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

o~,09'O,p 

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

1. Про припинення права користування земельним ділянками, надання 
в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлеННJI технічної 
документації по оформлеmпo права користування земельними ділинками 
юридичним і фізичним особам; 

2. Про продаж земельних дiлJIнок, надання дозволу на продаж 
земельних ділянок та BHeceННJI змів до рimеИИJI Броварської міської ради; 

з. Про передачу земельних ділянок громадинам у власність. 

Виконуюча обов'язки начальника 

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