
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 

користування земельних ділянок, 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, 
продовження терміну укладення угоди про продаж 

земельної ділянки та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 18.08.2011. року №497 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
користування земельних ділянок, 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, продовження терміну укладення угоди про продаж земельної 
ділянки та внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, 
що розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 
генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 
100, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу України, 
ст.ст..7,21,23 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.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 

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: 
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1.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" площею 0,1000 га по вул.Василя 
Симоненка,20, згідно з листом від 19.07.201 Іроку № 15/615; 

1.2. Державному підприємству „Київське обласне підприємство по 
племінній справі у тваринництві" площею 0,4585 га по вул. Кутузова,77, згідно з 
листом від 14.02.2011 року №27; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „Укрпромскло" площею 
0,0471 га по вул. Київській,221, згідно з листом від 06.05.2011 року 
№06-1/05-11; 

1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю „Укрпромскло" площею 
0,1200 га по вул. Київській,221, згідно з листом від 06.05.2011 року 
№06/05-11; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю „Валентина" площею 
0,0371 га по вул. Гагаріна,22, згідно з листом від 23.06.2011 року. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах оренди та надати в оренду земельні ділянки: 

2.1. Публічному акціонерному товариству „Райффайзен банк Аваль" 
площею 0,0413 га для обслуговування частини нежитлового приміщення -
землі комерційного використання, по вул. Гагаріна,22 терміном на 5 років; 

2.2. Громадянину Кузьомку Ігорю Олександровичу площею 0,0471 га, з них 
0,0099 га землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування частини майнового комплексу - землі 
промисловості, по вул. Київській,221 терміном на 3 роки; 

2.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „Укрпромскло" площею 
2,0676 га, з них 0,3070 га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини майнового комплексу 
-землі промисловості, по вул. Київській,221 терміном на 3 роки; 

2.4.Товариству з обмеженою відповідальністю „Каріна" площею 
0,1200 га, з них 0,0234 га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Київській,221 терміном на 3 роки. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах оренди та надати в оренду 
земельну ділянку фізичній особі-підприємцю Єрошову Сергію Миколайовичу 
площею 0,3514 га, з них 0,1019 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 
об"єкту культури - культурно-виставкового центру - землі комерційного 
використання, по вул. Гагаріна вздовж парку „Перемога" терміном на 5 років. 

4.3атвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
оформленню права постійного користування та надати у постійне користування 
земельну ділянку державному підприємству «Українській виробничо-науковій 
лабораторії імуногенетики» площею 0,4585 га для обслуговування існуючої 



з 

будівлі - землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та 
двори), по вул.Кутузова, 77. 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню 
права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій розміщене 
майно, що являється власністю фізичної особи, та надати в оренду земельну 
ділянку громадянину Гаджієву Сакіту Муту Огли, площею 0,0371 га для 
обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного призначення, 
по вул. Гагаріна, 22 терміном на 5 років. 

б.Поновити договори оренди земельних ділянок: 
6.1.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма „Вояж", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800418 від 28.11.2006 року, на земельну 
ділянку площею 0,0803 га, в тому числі 0,0063 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
будівництва та обслуговування салону краси - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. №2 
терміном на 5 років; 

6.2.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма „Аорта", 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради від 23.08.2007 за № 37, на 
земельну ділянку площею 0,0137 га, для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення авто 
гаражного кооперативу №1 терміном на 10 років; 

6.3 .договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та відкритим акціонерним товариством „Броварський побуткомбінат", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800351 від 17.08.2006 року, на земельну 
ділянку площею 0,0982 га для обслуговування комбінату „Ювілейний" - землі 
комерційного використання, по вул. Гагаріна,26 терміном на 5 років; 

6.4.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Три ВЕДМЕДІ", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040733800035 від 03.04.2007 року, на земельну 
ділянку площею 3,0000 га, з них 0,2527 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі комунікацій, для будівництва та обслуговування 
виробничого комплексу - землі промисловості, по бульв. Незалежності в 
районі розміщення ТОВ „Євро Фудс ГБ Україна" терміном на 5 років; 
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7.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 01.11.2011 року: 

7.1. Відкритому акціонерному товариству Укртелеком" на земельну 
ділянку площею 0,0611 га для обслуговування бомбосховища - землі 
зв"язку, по вул.Гагаріна,20-а; 

7.2.Відкритому акціонерному товариству Укртелеком" на земельну 
ділянку площею 0,4693 га для обслуговування службового приміщення -
землі зв"язку, по вул.Гагаріна,20; 

7.3.Відкритому акціонерному товариству «Укртелеком» на земельну 
ділянку площею 0,0090га для обслуговування контейнера з цифровою 
автоматичною станцією - землі промисловості, по вул.ГорькогоД; 

7.4.Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвироби» на земельну ділянку площею 1,7626 га для 
обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по вул. 
Металургів, 4. 

7.5.Громадянину Резніченку Олександру Івановичу на земельну ділянку 
площею 0,0530 га, з них 0,0015 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі комунікацій, для обслуговування частини не 
житлового приміщення - землі комерційного призначення, по вул.Постишева, 1; 

7.6.Громадянці Екель Ніні Вікторівні на земельну ділянку площею 0,0614 
га, з них 0,0007 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мережі комунікацій, для обслуговування частини приміщення магазину - землі 
комерційного призначення, по вул.Постишева, 1; 

7.7.Фізичній особі-підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу на 
земельну ділянку площею 0,0130га для обслуговування нежитлового 
приміщення - землі комерційного використання, по вул.Черняховського,17-в; 

7.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварська художня 
майстерня» на земельну ділянку площею 0,0100га для обслуговування 
цілісного майнового комплексу - землі комерційного використання, по 
вул..Ремонтників,3; 

7.9.Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" на земельну ділянку площею 0,4238 га для 
будівництва індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по 
вул. Василя Симоненка; 

7.10. Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" на земельну ділянку площею 4,3160 га, в 
тому числі 0,0315 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для котеджної забудови з елементами паркової зони - землі 
житлової забудови, по вул. Василя Симоненка-Соборна в ІУ житловому районі; 

7.11.Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" на земельну ділянку площею 0,5948 га, в 
тому числі 0,0070 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку - землі житлової забудови, по вул. Шевченка,4-а; 
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7.12.Товариству з обмеженою відповідальністю „Лагрітос" на земельну 
ділянку площею 2,2393га для будівництва та обслуговування багатоквартирної 
житлової забудови - землі житлової забудови, по вул. В'ячеслава Чорновіла; 

7.13 Громадянину Бічевому Ігорю Івановичу на земельну ділянку площею 
0,0241 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 
використання, по вул.Кирпоноса, 3; 

7.14.Міжнародній благодійній організації „Благодійний фонд „СОС Дитяче 
Містечко" площею 3,0000 га для обслуговування комплексу - землі житлової 
забудови, по вул. Шевченка, 18; 

7.15.Фізичній особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.Залізничній в районі розміщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт». 

8.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, на якій розміщене майно, що являється власністю 
юридичної особи, у користування на умовах оренди закритому акціонерному 
товариству „Торговий Дім „Бондарев" орієнтовною площею 0,0209 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, для обслуговування 
нежитлового приміщення по бульв. Незалежності,3. 

9.Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо 
переоформлення права постійного користування комунальному закладу 
Київської обласної ради „Київська обласна школа вищої спортивної 
майстерності" на земельну ділянку орієнтовною площею 4,4591 га для 
обслуговування споруд стадіону по вул. Гагаріна,30. 

Ю.Подовжити термін дії дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність до 01.01.2012 
року: 

10.1 Гаражному кооперативу „Травневий" орієнтовною площею 0,1500 
га, за рахунок земель транспорту, для обслуговування колективних гаражів по 
вул.Радистів,5; 

10.2.Гаражному кооперативу „Десна-2" орієнтовною площею 0,1227 га, 
за рахунок земель транспорту, для обслуговування колективних гаражів по 
вул.Радистів. 

11. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
із землеустрою по оформленню права користування (договорів оренди) 
земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю 
юридичних осіб, приватному підприємству «Енергетик» орієнтовною площею 
0,0601 га для обслуговування частини нежилого приміщення по вул .Металургів, 
4, до 01.12.2011 року. 
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12.Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок: 

12.1. орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель загального 
користування, в районі розміщення автозаправної станції по вул.Київській,331 
для подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

12.2. орієнтовною площею 0,0100 га, за рахунок земель загального 
користування, в районі розміщення автозаправної станції по вул.Київській,331 
для подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту під 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

13.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відмовити товариству з обмеженою відповідальністю „Аорта" в 
поновленні договору оренди земельної ділянки площею 0,0163 га для 
будівництва та обслуговування автозупиночного комплексу по вул. Київській в 
районі зупинки «Порошинка», в зв"язку з недоцільністю. 

М.Продовжити термін укладення угоди про продаж земельної ділянки 
громадянину Головатюку Андрію Анатолійовичу площею 0,4434 га, з них 0,1792 
га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
для обслуговування нежитлового приміщення (гаражу) - землі транспорту, по 
бульв.Незалежності, 18 вартістю 634 816,00 грн. (шістсот тридцять чотири 
тисячі вісімсот шістнадцять гривень) до 15.10.2011 року. 

15.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
15.1.від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в оренду..." пункт 3.7 цього рішення відносно 
фізичної особи-підприємця Новицького Василя Івановича визнати таким, що 
втратив чинність. 

16.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
16.1. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800219 від 21.04.2006 року відносно відкритого акціонерного 
товариства «Укртелеком» назву Орендаря читати: « Публічне акціонерне 
товариство «Укртелеком», відповідно до виписки з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 261518; 

16.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800005 від 18.01.2006 року відносно відкритого акціонерного 
товариства «Укртелеком» назву Орендаря читати: « Публічне акціонерне 
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товариство «Укртелеком», відповідно до виписки з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 261518; 

16.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800070 від 24.02.2006 року відносно відкритого акціонерного 
товариства «Укртелеком» назву Орендаря читати: « Публічне акціонерне 
товариство «Укртелеком», відповідно до виписки з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 261518; 

16.4.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 №040733800041 від 10.04.2007р., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «Омега-Інвест», назву Орендаря читати: 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтернешнл Метрополіс», 
відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю 
„Автоінтернешнл Метрополіс", зареєстрованого 17.08.2011 року за № 
13551050019002051. 

17.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
їх державної реєстрації до 15.11.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

18.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішення, про необхідність укладення до 15.10.2011 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. 

19.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.8,9 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 15.11.2011 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. 

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

21.Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 
оцінки земель м.Бровари. 
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У випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

22.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андреева В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 15 вересня 2011 року 
№ 


