
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, поновлення договорів оренди земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування 

земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.07.2011 року №433 
щодо припинення права користування земельними ділянками, поновлення 
договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування земельними ділянками, 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних ділянок 
підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 
міровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 124, 125, 
126, 141, 152 Земельного кодексу України, ст.ст..7Д1ДЗ Закону України „Про 
оренду землі", Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року 
№502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які 
перебувають у власності громадян і юридичних осіб", п.п. 1, 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.2б 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 

В И Р І Ш И Л А : 

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

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварська художня 
майстерня» площею 0,0031 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу - землі комерційного використання по вул.Ремонтників, 3, згідно з 
листом від 12 липня 201 Іроку; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Вальтер» площею 0,4000 
га для будівництва та обслуговування складу-магазину будівельних матеріалів -
землі комерційного використання, по вул.Метапургів, згідно з листом від 
10.07.2007 року №51. 
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2Лоновити договір оренди земельної ділянки укладений між 
Броварською міською радою та малим приватним підприємством «Побут», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800358 від 23.08.2006 року, на земельну 
ділянку площею 0,0975 га для будівництва комплексу культурно-побутових 
послуг - землі комерційного використання, по вул.Черняховського в районі 
розміщення комунального підприємства «Бровари-Флора», терміном на 5 років. 

3. У класти договір оренди земельної ділянки, на якій розміщене майно, що 
являється власністю юридичної особи та провести державну реєстрацію 
договору оренди до 01Л 0.2011 рок^овариству з обмеженою відповідальністю 
„МЕПНВЕСТ-СМЦ" площею 5,1170 га для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Богдана Хмельницького,! терміном 
на 5 років. 

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування: 

4.1 .Броварській районній раді Київської області орієнтовною площею 
0,1500 га за рахунок земель житлової та громадської забудови для 
обслуговування адмінбудівлі та гаражу по вул.Кірова, 16; 

4.2.Броварській районній раді Київської області орієнтовною площею 
0,1000 га за рахунок земель житлової та громадської забудови для 
обслуговування нежитлової будівлі по вулЛІевченка, 21; 

4.3 .Броварській районній раді Київської області орієнтовною площею 
0,1500 га за рахунок земель житлової та громадської забудови для 
обслуговування комплексу по вулЛолстого, 17. 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю фізичної особи: 

5.1.Громадянину Фролову Володимиру Васильовичу орієнтовною 
площею 0,8197 га для обслуговування комплексу по вул .Металургів, 6. 

6.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 
функціонального призначення земельних ділянок в межах однієї категорії 
земель житлової та громадської забудови, відповідно до Детального плану 
території частини IV житлового району по вул.Василя Симоненка, товариству з 
обмеженою відповідальністю «Альянс Новобуд» загальною орієнтовною 
площею 1,2932 га із земель індивідуальної житлової забудови на землі 
багатоквартирної житлової забудови за наступними адресами: 

- вул.Соборна, 35 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, 39 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, 37 площею 0,1000 га; 
-вул.Соборна, 29 площею 0,1000 га; 
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- вул.Соборна, 31 площею 0,0932 га; 
- вул.Соборна, 33 площею 0,1000 га; 
• вул.В*ячеслава Чорновіла, 17 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 9 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 21 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 13 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 1S площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 11 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 19 площею 0,1000 га. 

7.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оревди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
ореади землі до 01.10.2011 року: 

7.1.Кооперативу підземних колективних погребів «Магнолія» площею 
0,3486 га для обслуговування підземних погребів - землі громадського 
призначення, по вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 38; 

7.2.Державному підприємству МВС України „Київщина-Інформ-Ресурси" 
площею 0,1362 га для обслуговування існуючих споруд - землі громадського 
призначення, по вул. Фрунзе, 2-а; 

7.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „Спецтехмонтаж" 
площею 0,2767 га для обслуговування виробничої бази та адміністративного 
будинку - землі промисловості, по вул. Металургів, 4; 

7.4.Відкритому акціонерному товариству „Броварське шляхово-будівельне 
управління №50" площею 0,6338 га для обслуговування майнового комплексу 
- землі транспорту, по вул.Кутузова, 141; 

7.5 Приватному підприємству „Бест" площею 1,0000 га для 
обслуговування заводу по виготовленню харчових продуктів - землі 
промисловості, по вул Підприємницькій, 7; 

7.6Лриватному підприємству „Бест" площею 0,0025 га для 
обслуговування магазину оптової торгівлі - землі комерційного використання, 
по вуліСрасовського, 19; 

7.7.Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "Гонпол" площею 
0,1469 га для обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вуліЦолківській, 37; 

7.8Лриватному підприємству „AMT пласт» площею 0,0816 га, з них 
0,0074 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів 
- землі комерційного використання, по вул.Богунській, 16-а. 

8.Внести зміни до рішення Броварської міської ради: 
8.1.від 21.07.2011 № 268-10-06 „Про припинення права користування 

земельними ділянками....", в п.12.1. цього рішення відносно Кузьміна 
Костянтина Олександровича замість цифр „1,6600" читати „1,6б50" та після 
слів «в VI житловому районі» читати «терміном на 10 років», далі по тексту; 
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8.2.від 21.07.2011 № 268-10-06 „Про припинення права користування 
земельними ділянками....", в п.12.2. та п.123. цього рішення відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю „Броваригаз" після слів «міського 
цвинтаря» та «зупинки «Порошинка» відповідно, читати «терміном на 5 років», 
далі по тексту. 

9.Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800094 від 26.07.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія ММК», читати «товариству з обмеженою 
відповідальністю «Автоінтернешнл Метрополіс», згідно із свідоцтвом про 
державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 543293. 

ІО.Затвердити технічну документацію по інвентаризації земельної 
ділянки рекреаційного призначення площею 31,9934 га парку «Перемога». 

Відділу Держкомзему у місті Броварах внести відповідні зміни в 
земельно-кадастрову документацію. 

ПЛопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 18.10.2011 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

12Лопередаги юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.4,5 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 18.10.2011 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

13.Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

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 ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 
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15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни] 
міського голови АндрєєваВ.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 18 серпня 2011 року 
№ 


