
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 та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 20.09.2011 року № 574 
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 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: 

1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
1,0800 га по вул. Черняховського в районі розміщення буд.. №19, згідно з 
листом від 01.09.201 Іроку № 348; 
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1.2. Українському державно-кооперативному проектно-вишукувальному 
та науково-дослідному об'єднанню „УкрНДІагропроект" площею 0,8197 га по 
вул. Металургів,6, згідно з листом від 18.05.2011 року № 132-02/219; 

1.3.Закритому акціонерному товариству „Бромет-металекс" площею 
0,0601 га по вул. Металургів,4, згідно з листом від 25.03.2011 року № 15. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування для обслуговування не житлового приміщення із зміною 
функціонального призначення, в межах однієї категорії земель житлової та 
громадської забудови, незалежній релігійній громаді євангельських християн 
„Хвала і поклоніння" площею 0,0742 га, з них 0,0194 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій _ із земель 
комерційного призначення на землі громадського призначення та змінити 
функціональне призначення земельної ділянки із земель комерційного 
призначення на землі громадського призначення по вул.Гагаріна,22. 

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 якій розміщене 
майно, що являється власністю фізичних та юридичних осіб: 

3.1.Громадянину Фролову Володимиру Васильовичу площею 0,8197 га, з 
них 0,0349 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 
вул.Металургів,6 терміном на 5 років; 

3.2.Приватному підприємству „Енергетик" площею 0,0601 га, з них 
0,0053 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування частини не житлового приміщення - землі 
промисловості по вул. Металургів,4 терміном на 5 років. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди та надати в оренду земельну ділянку 
приватному підприємству «Феско» площею 0,2200 га, з них 0,0349 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
обслуговування об'єкту незавершеного будівництва (оздоровчий центр з 
готелем квартирного типу) - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна, 28-в терміном на 5 років. 

5.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
5.1.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Зайцевої Валентиною 
Василівною посвідчений Лазарєвою В.П. приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріального округу 04.02.2002 року за № 329, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за № 233 від 14.02.2002р. на земельну ділянку 
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площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Короленка,52, зона-8, район-30 терміном на 49 років; 

5.2.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Нива», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800143 від 14.09.2005 року, на земельну 
ділянку площею 0,0190 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Возз!єднання,4, терміном на 5 років; 

5.3 .договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Фесиком Миколою 
Миколайовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №1867 від 
11.11.2009 р. на земельну ділянку площею 0,00703 га для обслуговування 
павільйону - землі комерційного використання, по вул. Кірова,36 
терміном на 3 роки; 

5.4. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Семененко Сергієм 
Івановичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №507(т) від 
12.01.2005 р. на земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№15 терміном на 2 роки; 

5.5. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Гоменюк Тетяною 
Вікторівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800171 від 07.10.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Олімпійській,6/1, терміном на 2 роки; 

5.6. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Безсмертним Сергієм 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040733800001 від 20.02.2007 року на 
земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності, 15 терміном на 2 роки; 

5.7. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Кулагою Петром 
Володимировичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800391 від 26.10.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Олімпійській,6/1, терміном на 2 роки; 
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5.8. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Губановим Сергієм 
Вячеславовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №3 від 
21.05.2007 р. на земельну ділянку площею 0,0052 га для обслуговування 
майстерні з ремонту взуття - землі комерційного використання, по 
вул.Олімпійській,4 терміном на 2 роки; 

5.9. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Щербак Ніною Іллівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800192 від 03.11.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску в складі павільйону 
очікування - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,11, терміном 
на 2 роки; 

5.10. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Хлипою Тамарою Іванівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №395(т) від 02.03.2005 р. 
на земельну ділянку площею 0,0040 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Олімпійській в районі розміщення буд.№4 
терміном на 2 роки; 

5.11. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №12 від 06.06.2007 р. на 
земельну ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№2 
терміном на 2 роки; 

5.12. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800337 від 21.07.2006 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.№88 терміном на 2 
роки; 

'5.13. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Колбасинським Віталієм 
Вікторовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №55 від 
28.12.2007р. на земельну ділянку площею 0,00275 га для обслуговування кіоску 
- землі комерційного використання, по вул.Гагаріна, 14 терміном на 2 роки; 

5.14. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Проскурко Валентиною 
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Миколаївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №18 від 
15.06.2007р. на земельну ділянку площею 0,0023 га для обслуговування кіоску в 
складі павільйону очікування - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності,7 терміном на 2 роки; 

5.15. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Пальчик Любов 
Миколаївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №44 від 
20.11.2007р. на земельну ділянку площею 0,0034 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.ГагарінаД терміном на 2 роки; 

5.16. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Абрамовою Ларисою 
Пилипівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №1698 від 
16.10.2007р. на земельну ділянку площею 0,0026 га для обслуговування кіоску в 
складі павільйону очікування - землі комерційного використання, по 
вул.Красовського,1 терміном на 2 роки; 

5.17. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №4 від 23.05.2007р. на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Київській в районі розміщення буд.№168 
терміном на 2 роки; 

5.18. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800089 від 12.07.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського в районі розміщення буд.№9 терміном на 
2 роки; 

5.19. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800087 від 12.07.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.№54 терміном на 2 
роки; 

5.20. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
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земельних ресурсах" за №040533800088 від 12.07.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.М.Лагунової в районі розміщення буд.№7-а терміном на 2 
роки; 

5.21. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800086 від 12.07.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску землі комерційного 
використання, по вул.Олімпійській в районі розміщення буд.№1-а терміном на 2 
роки; 

5.22. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Войною Олексієм 
Авакумовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800073 від 29.06.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№14 
терміном на 2 роки; 

5.23. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Бесарабом Володимиром 
Миколайовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №25 від 
11.07.2007р. на земельну ділянку площею 0,0035 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 
буд.№15 терміном на 2 роки; 

5.24. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та зовнішньоекономічною промислово-інвестиційною фірмою 
«Поларіс ЛТД», зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №54 від 
28.12.2007р. на земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по бульв.Незалежності,6 терміном на 2 роки; 

5.25. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Дзюбою Наталією Павлівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800422 від 29.11.2006 року на земельну 
ділянку площею 0,0172 га для обслуговування павільйонів та кіосків в складі 
зупинки очікування - землі комерційного використання, по вул.Шевченка (біля 
центральної лікарні) терміном на 2 роки; 

5.26. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Писаренко Андрієм 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
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України по земельних ресурсах" за №040633800416 від 27.11.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0024 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Київській в районі розміщення буд.№168 
терміном на 2 роки; 

5.27. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та споживчим товариством «Кооператор-2000», зареєстрований 
у зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №85 від 10.07.2009р. на 
земельну ділянку площею 0,0048 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№7 терміном на 2 роки; 

5.28. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Щербак Ніною Іллівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800097 від 15.03.2006 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.№10 терміном 
на 2 роки; 

5.29. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800207 від 21.11.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.№10 терміном 
на 2 роки; 

5.30. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Станковою Гулією 
Ісхаківною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800094 від 13.03.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№ 10 терміном на 2 роки; 

5.31. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Аорта», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800195 від 04.11.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.№10 терміном 
на 2 роки; 

5.32. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Горобчуком Євгенієм 
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Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800335 від 19.07.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.№50 
терміном на 2 роки; 

5.33. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Сирічевим Олександром 
Радіоновичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №409(т) від 
07.04.2005р. на земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.№1 
терміном на 2 роки; 

5.34. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Котенком Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800041 від 01.02.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№2 
терміном на 2 роки; 

5.35. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Котенком Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №34 від 
16.08.2007р. на земельну ділянку площею 0,0061 га для обслуговування 
павільйону - землі комерційного використання, по вул.Грушевського в районі 
розміщення буд.№9/1 терміном на 2 роки; 

5.36. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Арендарем Анатолієм 
Олексійовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №759 від 
23.11.2004р. на земельну ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Короленка,68 терміном на 2 роки; 

5.37. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Котенком Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800041 від 01.02.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№2 
терміном на 2 роки; 

5.38. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Клоповою Ларисою 
Іванівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
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підприємства, Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800126 від 17.08.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0058 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова,45 терміном на 2 роки; 

5.39. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Христинченко Майєю 
Анатоліївною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800093 від 13.07.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі 
павільйону очікування - землі комерційного використання, на перетині 
вул.Черняховського та вул.Дімітрова терміном на 2 роки; 

5.40. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Золотарьовим Олександром 
Анатолійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800236 від 28.12.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Красовського,19 терміном на 2 роки; 

5.41. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Іваніною Світланою 
Іванівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800114 від 03.08.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,70 терміном на 2 роки; 

5.42. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Туровцем Володимиром 
Михайловичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства,Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800139 від 31.08.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Олімпійській,2 терміном на 2 роки; 

5.43. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Проскурко Валентиною 
Миколаївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №73 від 
09.07.2008р. на земельну ділянку площею 0,0037 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Черняховського, 15 терміном на 2 
роки; 

5.44. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Литвиченко Аллою 
Анатоліївною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800395 від 01.11.2006 року на 



10 

земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.№88 
терміном на 2 роки; 

5.45. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Котенком Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800116 від 04.08.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Чкалова,10 терміном на 2 роки; 

5.46. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Болдирєвим Костянтином 
Олексійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040533800213 від 24.11.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,00306 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,52 терміном на 2 роки; 

5.47. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Онуфрієвим Вадимом 
Вікторовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №15 від 
11.06.2007р. на земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування 
павільйону - землі комерційного використання, по вул.Короленка,52 терміном 
на 2 роки; 

5.48. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Казановим Олександром 
Єгоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №807 від 
20.02.2005р. на земельну ділянку площею 0,0017 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення 
буд.№54 терміном на 2 роки; 

5.49. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Казановою Світланою 
Василівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №502 (т) від 
25.01.2005р. на земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску -
землі комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№12 
терміном на 2 роки; 

5.50. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Бесарабом Володимиром 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800424 від 05.12.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0026 га для обслуговування кіоску - землі 
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комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 
буд.№15 терміном на 2 роки; 

5.51. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Камелія», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800133 від 17.08.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,00225 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.№11 терміном 
на 2 роки; 

5.52. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Писаренком Олександром 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040633800042 від 01.02.2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№15-а терміном на 2 роки; 

5.53. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Волкотруб Зоєю Павлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №38 від 04.09.2007р. на 
земельну ділянку площею 0,0029 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.№54 
терміном на 2 роки; 

5.54. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Горобчуком Євгеном 
Миколайовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №52 від 
20.12.2007р. на земельну ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в 
складі павільйону очікування - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності, 10 терміном на 2 роки; 

5.55. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040533800032 від 18.05.2005 року на земельну 
ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Оболонській в районі розміщення буд.№45 
терміном на 2 роки; 

5.56. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Лутаком Ярославом 
Віталійовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за №313 (т) від 
17.01.2005р. на земельну ділянку площею 0,0028 га для обслуговування кіоску -
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землі комерційного використання, по вул.Грушевського в районі розміщення 
буд.№13 терміном на 2 роки; 

5.57. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Бровари-молоко», 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №5 від 23.05.2007р. наі 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№10 терміном на 2 роки; 

5.58. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Незгодою Юлією Петрівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за №76 від 03.12.2008р. на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі 
павільйону очікування - землі комерційного використання, на перетині 
вул.Осипова та вул.Папаніна терміном на 2 роки. 

6. Надати дозвіл на складання технічної документації щодо оформлення в 
постійне користування земельних ділянок: 

6.1. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,0800га для розширення території Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №10 по вул.Черняховського,17-а; 

6.2. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,10га для обслуговування дитячого навчального закладу „Зірочка" по 
вул.Кірова,3; 

6.3. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,0600га для обслуговування дитячого навчального закладу „Теремки" по 
вул.Енгельса,4-А; 

6.4. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,2000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Ялинка" по 
вул.Білодубравній,8; 

6.5. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,2460га для обслуговування дитячого навчального закладу „Віночок" по 
вул.Київській,64; 

6.6. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,3426га для обслуговування дитячого навчального закладу „Ромашка" по 
вул.Марії Лагунової, 3-А; 

6.7. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,8040га для обслуговування дитячого навчального закладу „Ластівка" по 
вул .Київській,306; 

6.8. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,3200га для обслуговування дитячого навчального закладу „Малятко" по 
вул.Корольова, 10; 
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6.9. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,9600га для обслуговування дитячого навчального закладу „Теремок" по 
вул.Марії Лагунової,4-А; 

6.10. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,0000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Барвінок" по 
вул.Короленка,57-А; 

6.11. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,9600га для обслуговування дитячого навчального закладу „Золота рибка" по 
бульв.Незалежності, 10-А; 

6.12. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,9500га для обслуговування дитячого навчального закладу „Колосок" по 
вул.Кирпоноса,3-А; 

6.13. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,5000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Калинка" по 
вул.Олімпійській,5; 

6.14. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,1500га для обслуговування дитячого навчального закладу „Червоні вітрила" 
по вул.Возз'єднання,15-А; 

6.15. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,7010га для обслуговування дитячого навчального закладу „Катюша" по 
бульв.Незалежності, 15-Б; 

6.16. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
4,8000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Джерельце" по 
вул.Черняховського, 13-Б; 

6.17. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,2500га для обслуговування дитячого навчального закладу „Сонечко" по 
вул.Короленка,74; 

6.18. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,3500га для обслуговування дитячого навчального закладу „Веснянка" по 
вул.Калініна,6; 

6.19. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,8000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Віночок" 
ясельний корпус по вул.Леніна,130; 

6.20. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,1000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Казка" по 
вул.Марії Лагунової, 17-А; 

6.21. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,4500га для обслуговування дитячого навчального закладу „Лісова пісня" по 
вул.Кутузова,14; 

6.22. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
4,5000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Оленка" по 
вул.Марії Лагунової, 18-А; 

6.23. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,0000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Трембіта" по 
бульв.Незалежності,8-А; 
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6.24. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,3300га для обслуговування дитячого навчального закладу „Сонечко" по 
вул.Гагаріна, 14; 

6.25. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,5000га для обслуговування дитячого навчального закладу „Білочка" по 
вул.Енгельса,8-А; 

6.26. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,8500га для обслуговування дитячого навчального закладу по 
вул.Красовського,8; 

6.27. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,5000га для обслуговування дитячого естетико-натурал і стичного центру 
„Камелія" по вул.Герцена,3; 

6.28. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,5500га для обслуговування центру патріотичного та фізичного виховання по 
вул.КиївськійД; 

6.29. Відділу культури Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,10га для обслуговування Броварської міської дитячої школи мистецтв по 
бульв.Незалежності, 12-Б; 

6.30. Відділу культури Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,4000га для обслуговування міського культурного центру по 
бульв.Незалежності,4. 

7.Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування на умовах оренди: 

7.1. Громадянці Волонцевич Катерині Анатоліївні орієнтовною площею 
0,0454 га за рахунок земель житлової та громадської забудови для 
обслуговування нежитлового приміщення по вул. Металургів,4; 

7.2.Товариству з обмеженою відповідальністю „Схід Бізнес Центр" 
орієнтовною площею 0,90 га за рахунок земель загального користування для 
будівництва та обслуговування об"єкту транспортної інфраструктури. 

8.Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування: 

8.1.Комунальному підприємству Броварської міської ради „Служба 
замовника" на земельну ділянку орієнтовною площею 0,12 га за рахунок 
земель житлової та громадської забудови для влаштування майданчика 
паркування по бульв. Незалежності в районі будинку № 10-6; 

8.2.Комунальному підприємству Броварської міської ради „Служба 
замовника" на земельну ділянку орієнтовною площею 0,25 га за рахунок 
земель житлової та громадської забудови для влаштування майданчика 
паркування по вул..Короленка в районі будинків № 52-54; 

8.3.Комунальному підприємству Броварської міської ради „Служба 
замовника" на земельну ділянку орієнтовною площею 0,48 га за рахунок 
земель загального користування для влаштування майданчика паркування по 
вул. Київській; 



15 

8.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради „Служба 
замовника" на земельну ділянку орієнтовною площею 0,22 га за рахунок 
земель житлової та громадської забудови для влаштування майданчика 
паркування по вул. Михайла Грушевського в районі будинку № 15; 

8.5.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради орієнтовною 
площею 0,5385 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Кирпоноса в районі 
будинків № 15-а та №17-а; 

8.6.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,66 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля) 
для розміщення дитячого садка на території 4 мікрорайону ІУ житлового 
району; 

8.7.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею -
0,30 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля) 
для розміщення дитячого садка на території 3 мікрорайону IV житлового 
району; 

8.8.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,83 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля) 
для розміщення дитячого садка на території 5 мікрорайону IV житлового 
району; 

8.9.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
3,80 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля) 
для розміщення комплексу загальноосвітніх шкіл з басейном на території 5 
мікрорайону IV житлового району; 

8.10.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,35 га, за рахунок земель Дарницького лісопаркового господарства ( при 
умові згоди землекористувача) для розміщення дитячого садка на території 
IV житлового району; 

8.11.У правлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
0,29 га, за рахунок земель резервних територій міста (інші землі - без 
рослинного покрову або з незначним рослинним покровом) для розміщення 
дитячого садка на території частини IV житлового району; 

8.12.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
3,60 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (сіножаті) 
для розміщення загальноосвітньої школи на перехресті вулиць Вербної-
Ковпака. 

9.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю юридичної особи, товариству з 
обмеженою відповідальністю „Український інститут сталевих конструкцій 
імені В.М.Шимановського" орієнтовною площею 2,0436 га для 
обслуговування комплексу Броварського заводу металоконструкцій по 
вул.Лісовій,4. 
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ІО.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 20.12.2011 року: 

10.1. Споживчому товариству «Альянс-5» на земельну ділянку площею 
1,2470 га для обслуговування частини комплексу - землі промисловості, по 
вул.Красовського, 22 

10.2.Товариству з обмеженою відповідальністю фірма „Цеоліт" на 
земельну ділянку площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування 
адміністративно-виставочного комплексу - землі комерційного використання, 
по вул.Єсеніна 1/1; 

10.3. Публічному акціонерному товариству „Українська автомобільна 
корпорація" площею 0,5592 га для будівництва та обслуговування заводу 
швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по вул.Красовського, 18-а; 

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

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

Ю.б.Приватному підприємству „АМТ 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. 

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

10.8.Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" на земельну ділянку площею 5,8285 га, в 
тому числі 1,5304 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж комунікацій для будівництва багатоквартирної житлової забудови 
землі житлової забудови, по вул.Олімпійській; 

10.9.Публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» 
площею 0,0051 га для реконструкції ПЛ 10 кВ та встановлення 
розвантажувальної трансформаторної підстанції для ТП-325 - землі технічної 
інфраструктури, по вул.Княжицькій; 

Ю.Ю.Публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» 
площею 0,0027 га для встановлення розвантажувальної трансформаторної 
підстанції для ТП-203 - землі технічної інфраструктури, по вул.Челюскіна; 

10.11.Товариству з обмеженою відповідальністю підприємство 
„Будконтракт" на земельну ділянку площею 0,4000 га для будівництва 
багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на території 5 
мікрорайону IV житлового району; 

10.12.Товариству з обмеженою відповідальністю „Три ВЕДМЕДІ" на 
земельну ділянку площею 3,0000 га, з них 0,2527 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для будівництва та 
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обслуговування виробничого комплексу - землі промисловості, по бульв. 
Незалежності в районі розміщення ТОВ „Євро Фудс ГБ Україна"; 

10.13.Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк» на земельну ділянку площею 0,0636га для 
обслуговування існуючих споруд - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності, 14-а; 

10.14.Товариству з обмеженою відповідальністю фірма „Вояж" 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; 

10.15. Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансовий холдинг 
„Самсон" на земельну ділянку площею 0,0316 га для розміщення об"єкту 
транспорту - землі транспорту, розташованої по вул. Лісовій,2; 

Ю.Іб.Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансовий холдинг 
„Самсон" на земельну ділянку площею 0,0962 га для розміщення об"єкту 
транспорту - землі транспорту, розташованої на перетині вул. Київської та вул. 
Лісової. 

11.Продовжити термін укладення та проведення реєстрації договору про 
встановлення особистого строкового сервітуту до 20.12.2011 року товариству 
з обмеженою відповідальністю «Еліт Хаус» площею 0,0045га для 
розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності 
(павільйон) - землі комерційного використання, по бульв.Незалежності в 
районі розміщення буд.№11. 

12.3атвердити технічні документації по інвентаризації наступних 
земельних ділянок: 

12.1. Земельної ділянки рекреаційного призначення площею 10,5404 га 
парку «Приозерний»; 

12.2.3емельної ділянки рекреаційного призначення площею 0,5576 га 
скверу „Юність"; 

12.3.Земельної ділянки рекреаційного призначення площею 0,7240 га 
скверу „імені Шевченка". 

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

ІЗ.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
13.1 .від 18.08.2011 року № 318-11-06 „Про продаж земельної ділянки" в 

п.2 цього рішення відносно підприємства «Центр соціально-трудової, 
професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 
молодих інвалідів Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату «Прагнення» слова „в термін до 18.09.2011 року" 
замінити словами „в термін до 15.11.2011 року"; 
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13.2. від 16.10.2008 року № 897-47-05 „Про погодження місць 
розташування...." п.1.1; 1.2; 1.3 цього рішення відносно відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради визнати таким, що втратив чинність; 

13.3.від 16.10.2008 року № 898-47-05 „Про припинення права 
користування, надання в оренду..." п.6.1; 6.2; 6.3 цього рішення відносно 
відділу капітального будівництва Броварської міської ради скасувати, в зв"язку 
з закінченням терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою; 

13.4. від 29.01.2009 року № 1022-55-05 „Про погодження місць 
розташування...." п.1.1 цього рішення відносно відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради визнати таким, що втратив чинність; 

13.5.від 29.01.2009 року № 1023-55-05 „Про припинення права 
користування, надання в оренду..." п.7.1 цього рішення відносно відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради скасувати, в зв"язку з 
закінченням терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою; 

13.6.від 26.02.2009 року № 1068-56-05 „Про припинення права 
користування, надання в оренду..." п.7.3; 7.4; 7.5 цього рішення відносно 
відділу капітального будівництва Броварської міської ради скасувати, в зв"язку 
з закінченням терміну дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою; 

13.7.від 21.04.2011 року № 202-08-06 „Про припинення права 
користування, затвердження технічної документації..." в п. 3.1 та 3.2 цього 
рішення відносно закритого акціонерного товариства «А.Е.С. Київобленерго» 
слова „закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Київобленерго» читати 
„публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго», відповідно до 
довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія АА № 452240; 

13.8.від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування, затвердження технічної документації..." п. 12 цього рішення 
відносно Броварського гаражного кооперативу „Радист", відповідно до 
висновку від 28.09.2011 року про погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комісії з розгляду питань, пов'язаних з 
погодженням документації із землеустрою, читати в наступній редакції: 

„Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність із зміною цільового призначення із земель 
зв"язку на землі житлової та громадської забудови ( для колективного 
гаражного будівництва) Броварському гаражному кооперативу „Радист" 
орієнтовною площею 1,8139 га для обслуговування колективних гаражів по 
вул.Кутузова,6"; 

13.9.від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування, затвердження технічної документації..." п. 4.3 цього рішення 
відносно головного управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Київській області після слів „коридор мережі комунікацій" читати: „для 
будівництва багатоквартирних житлових будинків та будинку дитячої і 
юнацької творчості - землі житлової та громадської забудови, по 
вул. Грушевського,21-а"; 
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13.10.ВІД 02.07.2011 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування, затвердження технічної документації..." в п. 10 цього рішення 
відносно об'єднання співвласників багатоквартирного будинку „Престиж 
Сервіс" слова „орієнтовною площею 0,6000 га" замінити словами 
„орієнтовною площею 0,6150 га", в зв"язку з уточненням площі при 
виготовленні кадастрового плану; 

13.11. від 09.06.2011 року № 232-09-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Незгоди Юлії Петрівни скасувати; 

13.12. від 18.02.2010 року № 1426-79-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Семененко Сергія Івановича скасувати; 

13.13. від 18.02.2010 року № 1426-79-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Гоменюк Тетяни Вікторівни скасувати; 

13.14. від 18.02.2010 року № 1426-79-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Безсмертного Сергія Миколайовича скасувати; 

13.15. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Кулаги Петра Володимировича скасувати; 

13.16. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Губанова Сергія Вячеславовича скасувати; 

13.17. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Мереги Анатолія Андрійовича скасувати; 

13.18. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.4 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Щербак Ніни Іллівни скасувати; 

13.19. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.6 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Хлипи Тамари Іванівни скасувати; 

13.20. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.7 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Орел Лариси Михайлівни скасувати; 

13.21. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.8 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Орел Лариси Михайлівни скасувати; 

13.22. від 18.03.2010 року № 1450-80-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.9 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Колбасинського Віталія Вікторовича скасувати; 

13.23. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Проскурко Валентини Миколаївни скасувати; 
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13.24. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Пальчик Любов Миколаївни скасувати; 

13.25. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Абрамової Лариси Пилипівни скасувати; 

13.26. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.6 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари - молоко» скасувати; 

13.27. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.7 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари - молоко» скасувати; 

13.28. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.8 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари - молоко» скасувати; 

13.29. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.9 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари - молоко» скасувати; 

13.30. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.10 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари - молоко» скасувати; 

13.31. від 20.05.2010 року № 1529-84-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Войни Олексія Авакумовича скасувати; 

13.32. від 20.05.2010 року № 1529-84-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Бесараба Володимира Миколайовича скасувати; 

13.33. від 20.05.2010 року № 1529-84-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.3 цього рішення відносно 
зовнішньоекономічної промислово-інвестиційної фірми «Поларіс ЛТД» 
скасувати; 

13.34. від 20.05.2010 року № 1529-84-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.4 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Дзюби Наталії Павлівни скасувати; 

13.35. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Писаренка Андрія Миколайовича скасувати; 

13.36. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.7.3 цього рішення відносно 
споживчого товариства «Кооператор - 2000» скасувати; 

13.37. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Криштофор Людмили Миколаївни скасувати; 
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13.38. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Орел Лариси Михайлівни скасувати; 

13.39. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Станкової Гулії Ісхаківни скасувати; 

13.40. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.4 цього рішення відносно 
товариства з обмеженої відповідальності «Аорта» скасувати; 

13.41. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.5 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Горобчука Євгена Миколайовича скасувати; 

13.42. від 05.08.2010 року № 1604-87-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Сирічева Олександра Роіоновича скасувати; 

13.43. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Котенка Володимира Григоровича скасувати; 

13.44. від. 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Котенка Володимира Григоровича скасувати; 

13.45. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.4 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Арендара Анатолія Олексійовича скасувати; 

13.46. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.5 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Клопової Лариси Іванівни скасувати; 

13.47. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.6 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Христинченко Майї Анатоліївни скасувати; 

13.48. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Золотарьова Олександра Анатолійовича скасувати; 

13.49. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Іваніни Світлани Іванівни скасувати; 

13.50. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Туровець Володимира Михайловича скасувати; 

13.51. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.6.4 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Проскурко Валентини Миколаївни скасувати; 

13.52. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Литвиченко Алли Анатоліївни скасувати; 
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13.53. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Котенка Володимира Григоровича скасувати; 

13.54. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Болдирєва Костянтина Олексійовича скасувати; 

13.55. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.4 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Онуфрієва Вадима Вікторовича скасувати; 

13.56. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.5 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Казанова Олександра Єгоровича скасувати; 

13.57. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.6 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Казанової Світлани Василівни скасувати; 

13.58. від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.8.7 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Бесараби Володимира Миколайовича скасувати; 

13.59. від 30.12.2010 року № 102-05-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.3.1 цього рішення відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю «Камелія» скасувати; 

13.60. від 03.02.2011 року № 139-06-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.4.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Писаренко Олександра Миколайовича скасувати; 

13.61. від 03.02.2011 року № 139-06-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.4.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Волкотруб Зої Павлівни скасувати; 

13.62. від 17.03.2011 року № 168-07-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.1 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Горобчука Євгена Миколайовича скасувати; 

13.63. від 17.03.2011 року № 168-07-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.2 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Дутого Юрія Григоровича скасувати; 

13.64. від 17.03.2011 року № 168-07-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.3 цього рішення відносно фізичної 
особи - підприємця Лутака Ярослава Віталійовича скасувати; 

13.65. від 17.03.2011 року № 168-07-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." п.5.4 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари-молоко» скасувати. 

Н.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
14.1. до договору оренди земельної ділянки укладеного між 

Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
„Броварський домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
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кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040533800203 від 14.11.2005 року слова „площею 0,5948 га" замінити 
словами „площею 0,5848 га", в зв"язку з припиненням частини земельної 
ділянки, відповідно до рішення від 02.07.2010 № 1574-85-05; 

14.2.до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800204 від 
18.04.2006 року слова „площею 4,3160 га" замінити словами „площею 4,2160 
га", в зв"язку з припиненням частини земельної ділянки, відповідно до рішення 
від 09.12.2010 №56-03-06; 

14.3 .до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040533800137 від 
31.08.2005 року слова „площею 0,5092 га" замінити словами „площею 0,4092 
га", в зв"язку з припиненням частини земельної ділянки, відповідно до рішення 
від 15.09.2011 №341-13-06; 

14.4.до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 
міською радою та громадянином Головатюк Андрієм Анатолійовичем, 
зареєстрований у книзі реєстрації відділу Держкомзему у м. Броварах Київської 
області за № 321060004000063 від 14.04.2011 року слова „площею 0,7708 га" 
замінити словами „площею 0,3274 га", в зв"язку з викупом частини земельної 
ділянки. 

15. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відмовити фізичній особі-підприємцю Туровцю Володимиру 
Михайловичу в продажу земельної ділянки площею 0,0105 га для 
обслуговування магазину-павільйону по вул. Олімпійській,4, в зв"язку з 
недоцільністю. 

16.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.3,4 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
їх державної реєстрації до 20.12.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

17.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 
рішення, про необхідність укладення до 20.11.2011 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. 



18.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.6,7,9 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 20.02.2012 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. 

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

20.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. 

21.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 20 жовтня 2011 року 
№ 


