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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р U ШЕН Н Я 

Про ПРШІИнення права користування зе~1ельни:-,!И 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та у 

власність 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, продовження термінів укладення та 

проведення державної реєстрації договорів оренди 

земельних ділянок і договорів про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок юридичним і 

фізичним оеоба~1 та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подаНІІЯ земельного відділу від 28.11.2011 року N2 735 
припинення права користування земельни\ш ділянками, затвердження 

технічної документацїі із зе.\1леустрою шодо передачі в постійне користування 

та у власність земельних ділянок, поновлення договорів оренди зеl>1ельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по оформленню 

права користуваНІІЯ земеJIhНИ:,\Ш діJIянка~!И, надання дозволів на розроблення 

liросктів зеМ:lсуетрою щодо ві;нн:дення земе:ІЬНИХ ділянок, продовження 

теР\l1!11Б укmцсння та проведення державної реєстрації договорів оренди 

земе;ІЬНИХ ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок юридичним і фізичним ос06а1>1 та внесення змін до рішень 

hроварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних ділянок 

підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 

~!.Ьровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42,83,92,93, 100, 116, 120, 123, 124, 125, 
126, 141, 152 Земельного кодексу України, ст.ст .. 7,21,23,33 Закону України 
,Лро оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних положень ЗемельноJ'O кодексу 

Укра"іни, п. 34 ет.26 Закону Укра"іни "Про місцеве еа~юврядування в Україні, а 

також враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТlиної КОМlеll з lIитань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИJ:>ІШИЛА: 

!Лрипинити право користування Збlе;lЬНОЮ ділянкою та зарахувати її 

.:\0 з<:\!ель ~1ЇCЬKOЇ ради, в ЗВ' язку з доброві.1ЬНОЮ відмовою товариству з 

обмеженою відповіД:l.'JЬніетю "Броварський домобудівний КО1>lбінат "Меркурій" 



площею 0,1000 га по провул.Остапа Вишні,1-а, згідно з листом від 

]2.]2.20] ] року Х2 ]5/1 ]57. 

2. Затвердити проект зе\1Леустрою щодо відведення земсльної ділянок в 

постійне користування та надати в постійне користування земе_1ЬНУ діШlНКУ 

відділу капітального будівництва Броварської міської ради площсю 0,5385 га. 
з них 0,]846 га - землі обмежсного використання - інженерний коридор мсрсж 

комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового будинку - зсмлі 

житлової забудови, по вул.Кирпоноса в районі будинків Х2 ] 5-а та Х217-а. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відвсдення земельної ділянки у 
власність та передати у власність зеМС,lЬНУ ділянку 06СЛУГОВУЮ'lО~1У 

кооперативу «Броварський гаражний кооператив «ПсреМОІ'а» площсю 

0,8596 га для будівництва та обслуговування колективних гаражів - зсмлі 

транспорту, по бульв.НеЗз';lежності в районі РОЗ:'v1іщення заводу з';lюмінісвих 

будівельних конструкцій. 

4. Затвердити технічну докумснтацію ІЗ ЗС:l-IЛСУСТРОЮ по ОфОР:v1ЛСI!НІО 

права користування земельною ділянкою, а також встановлсння мсж зс\1слы�оїї 

ділянки Броварській \1іській pa,iJ,i, Ш.1ЯХОМ укла,lСННЯ договору осоСї!1СТОІО 

строкового ссрвітуту, фі,ичній ОСООІ-ПШI1РИСМЦЮ І Іирожку Оле І')" 

Олсксанлровичу площею 0.0056 га, з них 0,0030 га - інженсрний КОРИДОР 

комунікаЦIІІНОЇ мсрсжі зв"язку, для розташування ТИ\1часової спорули 

павільйону - кафетерію - зеМ_lі КО\1срційного використання, по вул. КиїпсJ,f;їН в 

районі розміщення буд .. Х2 302; 
Укласти договір особистого строкового ссрпітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-пілприє\!цсм Пирожком О:IСГО\1 
Олександровичем тсрміНО\1 на 3 роки. 

5Лоновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

5.I.договір орснди зсмельної ділянки, укладений між Броваrською 

міською радою та фізичною особою-підприємцсм Крупком Іваном 

Андрійовичем посвідчений Базир Н.М. приватним hotapiYCO:--'1 Броварського 

міського нотаріального округу 26.06.2002 року за Х2 1074, зарсєстрований у 

книзі записів державної реєстрації ДOOГOBoriB оrснди землі виконапчого 

комітету Броварської міської ради за Х2 262 від 26.06.2002р. на зеЖ.1ЬНУ 

ділянку площею 0,0514 га для обслуговування ~1айстсрні - землі 

промисловості, по вул. Красовського тсрміном на 5 років; -
5.2.договір оренди зсмельної ділянки, ук.lадсниЙ між Броварською 

міською радою та товариствоч з об\lеЖСIIOIO ві_1ПовідальністlO ,.A~1OC ЛТД", 

посвідчений Лазарєвою вл. приватнич нотаріусом Броварського чіського 

нотаріального округу 07.02.2002 року за Х2 367, зареєстрований у ВIІКОНКО\1і 
Броварської міської ради від 11.02.2002 за N2 231/1 на зсмельну ді.1ЯНКУ І1сl0щею 



5.3. договір оренди зе:-'1ельної ділянки, укладсний між Броварською 

міською радою та товаРИСТі30М з обчежсною відповідаЛЬЕістю "А\10С ЛТД", 
посвідчений Лазарєвою в.п. приватним нотаріусом Брозарського міського 

нотаріального округу 07.02.2002 року за Н2 366, зареєстрований у виконкомі 
Броварської міської ради від 11.02.2002 за Н2 230/1 на зе\1СЛЬНУ діЛЯІІКУ 

площею 0,0156 га для обслуговування павільйону - з C:v!"l і КО\1срційного 

використання, по ВУ.1. Кірова,57 тсрміном на 5 років; 
5.4. договір оренди земсльної ділянки. укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Бойченкоч Олексієм 

Миколайовичем зареєстрований у Київській рсгіона.пьніЙ фі"lії Державного 

підприємства "Центр державного зсмсльного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за Н2040733800060 ві.д 

11.06.2007р.на земельну ділянку площею 0,0215 га для обслуговування 

павільйону - землі комерційного використання, по ВУ"1.КиївсьЮЙ,223 

tepmiHO:-'1 на 2 роки; 

).).договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприощем Болдирєвим Костянтино:\-\ 

Олексієвичем зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства ,.Центр державного земельного кадастру при Державно чу 

комітсті України по земельних ресурсах" за К2040533800208 від 22.11.2005р.на 

земельну ділянку площею 0,0023 га для обслуговуванн~ кіоску у СКс1аді 

павільйону очікування Д"lЯ здійснення торгівлі фасовани'"v!И товара'"v!И з 

тривалИ'"v! терміном зберігання бсз приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання. по вул.Короленка,52 терміном на 2 роки. 

6.затвердити техні'-:ну докумснтацію із землеустрою по встан()вленню 

меж земельної ділянки площею 5,0000 га, з них 0,4209 га - землі обмеженого 

використання, інженерний коридор мереж КО\1унікаціЙ. яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди товариства з об\1еженою відповідалІ,ністю 

"Міжрегіональний торгово-ді;10ВИЙ комп"скс ,.Будіве.lьне місто", Л"lЯ 

булівництва багатоквартирної житлової забудови - зе\1;1і житлової забудови, 

на території 3 мікрорайону ІУ житлового району, відповідно до 'v!ирової 

угоди, затвердженої ухвалою Київського апеляційного господарського суду 

від 12.12.2011 року по справі Н2 17/097-11. 
Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,.МіжрегіональниЙ 

торгово-діловий комплекс "Будівельнс місто" про необхідність укладення 

договору оренди земельної ді;lЯНКИ площею 5,0000 га до 12.01.2012 року та 
проведення державної реєстраЦI1 до 12.02.2012 року. У випадку нс 

оформлення договору оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
припинення права користування землсю. 

7.Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення мсж наступних земельних ділянок для 

подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту: 



7.1. орієнтовною плошею О,ОО! 3 га, за рахунок зе:>.!ель загального 

користування, для облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири 

Н2! під медичний кабінет сімейного лікаря ІЮ вул.Шевченка, 13; 
7.2.0~ієнтовною Псl0шею 0,0042 га, за рахунок земель загального 

користування, для розташування тимчасової споруди павільйону по вул. 

Київській в районі РОЗ:>.!ішення буд .. .N2 294. 

8.!-!а,ЩТИ дозвіл на складання технічної документації по оформленню 

нрава користування земельними ділянками шляхом укладення договору 

особистого строкового сервітуту: 

8.1.ФізичніЙ ос06і-підприощю Франку Ігорю Павловичу орієнтовною 

площею 0.0025 га Д,IЯ розтащування тимчасової споруди кіоску з продажу 

морозива ІЮ брьв. Неза.;Ісжності в районі розміщення буд . .N211: 

8.2Лриватно:>'!у підприємству "Мрія-С" орієнтовною площею 0,0013 га 

для 06"lаштування вхідної групи до реконструйованої квартири .N2 1 під 
медичний кабінет сімейного "lікаря по вул.Шевченка,!3; 

8.3.ДочіРНЬО~1)· ПЇДПРИЄ:>.!СТВУ ПУОЛІЧНОГО акціонерного товариства 

«Київхmб» «Хлібокомбінат Н210» орієнтовною П"10щею 0,0042 га, за рахунок 

зеМС.1Ь заГ::L1ЬНОГО користування. Д,lЯ розташування 

павіЛІ,ЙШ:У Д,lЯ ЗДlИснсння торгіВ'Іі фасованими 

тимчасової СПОРУДИ 

хлібобулочними та 
кО!:;(Итерс"кими вироба\!И без приготування продуктів харчування по ВУJl. 

Ки·JвськіЙ в районі роз!V!іщення буд .. Х2 294; 
8.4.Товариству з обмеженою віДІlOвідальністю «Харчовик» на земельну 

ділянку шющею 0,0052га для РОЗ:>.1іщення тимчасової споруди павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання бсз 

приготування продуктів харчування - землі КО\1ерційного використання, по 

вул .. Короленка,54 (біля існуючих кіосків); 
8.5.ФермеРСЬКО:'.1У господарству «Сі,!'я - 2007» орієнтовною площею 

0,0030 га для розтащування тимчасово]" споруди - павільйону для здійснення 

торгівлі фJ.совани:>.1И товарюш з трива..1Иl\! тер\!іном зберігання без приготування 

продуктів харчування по брьв.НеЗ::Llежності, 17 (напроти Промінвестбанку); 

9.!іадати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

зе~1ельної ділянки у ПОСТlИне користування незалежнlИ реШГ1I1НlИ громаді 

свангельських християн "XB::Lla і ПОК,10ніння" оріснтовною площею 0,0263 га 
за рахунок земель загального користування для розширення території по 

обслуговуванню нежитлового приміщення по вул.гагаріна,22. 

!О. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди фізичній особі

підприсмцю Гредунову Євгенію Валерійовичу орієнтовною площею 0,1000 га 
за рахунок зс\!ель житлової та гро\шдської забудови, для будівництва та 

оБСJlугозунання об"єкту культури - музейно-виставкового ко!V!плексу з 

Т50РЧИ\1И ~шЙстерня:>.1И по В)".l. Гагаріна j3 районі розчіщення буд . .N~ 26. 



llЛроДовжити термін укладення та проведення державно"і реєстрацїі 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внессння З~1ін до 

договорів оренди землі до 29.01.2012 року: 
11.1. Фізичній особі-підприємцю Горобчуку Свгенію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску 3 склал:і 

павільйону очікування - ЗбlЛі комерційного використання, по нул.короленка 

в районі розміщення буд.N255; 

11.2. Фізичній особі-пі;щриємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні на земельну 
ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6/1; 

11.3.Кооперативу підземних колективних погребів «Магнолія» площею 

0,3486 га для обслуговування підземних погребі в - землі громадського 

призначення, по вул.Во"інів Інтернаціоналістів, 38; 
11.4.ФізичніЙ особі-підприємцю Незгоді Юлі"і Петрівні па земельну 

ділянку П:l0щею 0.0020 га для оБС;lуговування кіоску в складі павільйону 
очікування - землі комерційного використання, на перетині вул.Осипова та 
вулЛапаніна; 

11.5. Фізичній особі-підприємцю Клоповій Ларисі Іванівні на земельну 
ділянку площею 0,0058 га для обслуговування павільйону - зеМ"lі 
комерційного використання, по вул.Кірова,45; 

11.6.СПОЖИВЧО\1У товариству «Альянс-5» на земельну ділянку площею 

1,2470 га для обслуговування частини комплексу - зеМ"lі промисловості, по 

вул.Красовського, 22 
11.7.Товариству з обмеженою відповідальністю ,.Абсолют ЛТД" на 

земельну ділянку площею 0,0099 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використакня, по вул. Чкалова,4-а; 

11.8.Товариству з обмеженою відповідаm,ністю «ВКФ «Амос» площею 

0,3692 га для обслуговування комплексу виробничо-технологічно"і бази по 

виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів 

народного вжитку - землі промис:ювості, по вулЛідприємницькій, 22; 
11.9.Товариству з обмеженою відповідальністю "Лагрітос" на зсмельну 

ді.1ЯНКУ площею 2,2393га Д;lЯ будівництва та обслуговування 
багатоквартирно"і житлової забудови - землі житлово"і забудови, по вул. 

В'ячеслава Чорновіла; 

11.10.ФізичніЙ особі-підприємцю Войні Олексію Авакумовичу ІІа 

земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N214; 

11.11.ФізичніЙ особі-підприємцю Островській Наталії Валентинівні на 

земельну ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску у складі 

павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по бульвJ-Іезалсжності в районі розміщення 

буд.N221; 

11.12.ФізичніЙ особі-підприємцю Русанович Яні Леонідівні на земе.1ЬНУ 

ділянку П"10щею 0,0932га для обслуговування бані-пральні землі 

комерційного використання, по вул.красовського буд.19-а терміном 



11.13.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 5,8285 га для 
будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, 

по вул.ОлімпіЙськіЙ; 

11.14.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,4092 га для 
будівництва садибної забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя 

Симоненка в районі радіостанції по вул. Київській; 

11.15. Товариству з об~lеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 4,2160 га для 
котеджної забудови з елементами паркової зони - землі житлової забудови, по 

вул. Василя Симоненка-Соборна в ІУ житловому районі; 

11.16. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,5848 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку - землі 

житлової забудови, по вул. Шевченка,4-а; 

11.17.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,4238 га для 
будівництва індивідуальної житлової заБУДvdИ - землі житлової забудови, по 

вул. Василя Симоненка; 

11.] 8. Товариству з обмеженою відповідальністю фіР~1а "Лорта" на 

земельну ділянку площею 0,0137 га, для обслуговування павільйону - землі 

комеРllійного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення авто 

гаражного кооперативу N21; 
11.19.ФізичніЙ особі-підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу на 

Збlе.1ЬНУ ділянку площею 0,0026 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

буд.N215; 

11.20. Фізичній особі-підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу на 
земельну ділянку площею 0,0035 га для обслуговування кіоску - зе:vlлі 

комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

буд.N215. 

12ЛроДовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 29.01.2012 року: 
12.1.ФізичніЙ особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону N26) - землі комерційного використання, по вул.Черняховського в 

районі розміщення автогаражного кооперативу N2]; 
12.2.ФізичніЙ особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування ТИ:vlчасової споруди 

павільйону N22 для здійснення торгівлі фасованими товара:vlИ з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 



комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N!!I; 
12.3.ФізичніЙ особі - підприємцю Кулазі Петру Володимировичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування тимчасової споруди 

павільйону N!!1 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N!!I; 
12.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Олексієнко Олександру Івановичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування тимчасової споруди 

павільйону N!!5 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

термін('ІМ зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N!!I; 
12.5.фізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні на 

земельну ділянку площею 0,0051 га для розтащування тимчасової споруди 

павільйону для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном 

зберігання без приготування продуктів харчування по вул.Весняній в районі 

розміщення буд. N!!6; 
12.6.Товариству з обмеженою відповідальністю "Аорта", на земельну 

ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону N!! 4 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування землі 

комерційного використання, по бульв.незалежності в районі розміщення 

буд.N~lО. 

12.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Харчовик» на земельну 

ділянку площею 0,0056га для розміщення тимчасової споруди павільйону для 
здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул .. Красовського,29 (навпроти магазину «Берізка»); 
12.8.Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N!!10» площею 0,ОО36га для розміщення 

тимчасової споруди павіJlЬЙОНУ - землі комерційного використанняя, по 

вул .. ОлімпіЙській в районі розміщення кювету; 
12.9.фізичній особі - підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні на 

земельну ділянку площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди 

кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного використання, по 

вул.КиївськіЙ (напроти критого ринку). 

в.затвердити технічні документації по інвентаризації наступних 
земельних ділянок: 

В.l.Земельної ділянки громадського призначення площею 0,9324 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Лісова пісня" по 

вул.Кутузова, 14; 



13.2.земельної ділянки громадського призначення площею 1, 1216га 
для обслуговування дитячого навчального закладу "Калинка" по 

вул.ОлімпіЙськіЙ,5; 

ІЗ.з.земельної ділянки громадського призначення площею 0,9309 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Білочка" по 

вул.Енгельса,8-А; 

ІЗ.4.Земельної ділянки громадського призначення площею 0.2514 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу по вул.краСОВСЬКОГО,8. 

Відділу Держкомзему у місті Броварах внести відповідні зміни в 

земельно-кадастрову документацію. 

14.Внести зміни до ріщень Броварської міської ради: 

14.1. від 24.11.2011року .N2 416-15-06 " Про відмову від договорів 
оренди земельних ділянок під тимчасовими спорудами для здійснення 

підприємницької діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради" скасувати П.2.4. цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 

Горобчука Євгенія Миколайовича; 

14.2. від 20.10.2011 pOKy.N2 378-14-06 "Про припинення права 

користування ... " в П.5.32 цього рішення відносно фізичній особи-підприємця 
Горобчука Євгенія Миколайовича після слів ,.на земельну ділянку" читати 

"площею 0,0027 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 

для здійснення торгівлі фасованими товарами з ТРИВ<L1ИМ терміном зберігання 

без приготування продуктів харчування - землі комерційного використання. по 

вул. Короленка в районі розміщення буд .. .N2 55", далі по тексту; 
14.3. від 20.10.2011 року .N2 378-14-06 ,,про припинення права 

користування ... " в П.5.54 цього рішення відносно фізичній особи-пілприємця 
Горобчука Євгенія Миколайовича після слів "на земельну ділянку читати 

"площею 0,0030 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 

для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання 

без приготування продуктів харчування", Д<LТJі по тексту; 

14.4. від 03.02.2011 року .N2 139-06-06 "Про припинення права 

користування ... " в П.5.2 цього рішення відносно фізичній особи-підприємця 

Шарапової Наталії Михайлівни після слів площею 0,0051 га читати ,.ДЛЯ 

тимчасової споруди - павільйону для здійснення торгівлі фасованими товарами 

з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчупання по 

вул.ВесняніЙ в районі розміщення буд . .N2 6 терміном до 07.02.2014 року"; 
14.5. від 02.07.2010 року .N2 1574-85-05 "Про припинення права 

користування ... " в П.8.4. цього рішення відносно товариства з об\fеженою 

відповідальністю "Аорта" після слів площею 0,0035 га читати ,,д,lЯ тимчасопої 
споруди - павільйону .N24 для здійснення торгівлі фасованими топара~1И з 
тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування по 

бульв. Незалежності в районі розміщення буд .. .N2 10 терміном до 12.07.2013 
року"; 

14.6.від 24.11.2011 року .N2 411-15-06 "Про припинення права 

користуванНя .... " в п. 12.4. та п.ІЗ.l1. цього рішення відносно фізичної ос0611-
підприємця Дороша Павла Володимировича слова .,орієнтовною площею 
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0,0042 га " замінити словами "орієнтовною площею 0,0068 га, в зв"язку з 

уточненням площі земельної ділянки; 

14.7.від 24.11.2011 року H~ 410-15-06 ,,про попереднє погодження місць 
розташування .... " в п. 1 та П.2 цього рішення відносно фізичної особи

підприємця Франка Ігоря Павловича слова "орієнтовною площею 0,0009 га " 
замінити словами "орієнтовною площею 0,0025 га, в зв"язку з уточненням 

площі земельної ділянки; 

14.8.від 03.02.2011 року H~ 141-06-06 "Про попереднє погодження місць 
розташування ... " в п. 1.3. цього рішення відносно фермерського господарства 
«Сім'я - 2007» слова" по бульв. Незалежності,14" замінити словами "по бульв. 
Незалежності, 17", в зв"язку з уточненням адреси; 

і4.9.від 24.11.2011 року 3 411-15-06 Про припинення права 

користування .... " в П.J2.6 цього рішення слова" по бульв. Незалежності,14" 
замінити словами "по бульв. Незалежності,1 Т', в зв"язку З уточненням адреси; 

14.10.від 17.03.2011 року H~ 168-07-06 "про припинення права 

користування, ... " в П.6.1.ЦЬОГО рішення відносно Аскерової Оксани Юріївни 

доповнити абзацом наступного змісту: 

"Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 

території міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору 

особистого строкового сервітуту в односторонньому порядку"; 

14.11.від 09.12.2010 року H~ 56-03-06 "Про припинення права 
користування .... " в п. 9.3 цього рішення відносно дочірнього підприємства 

публічного акціонерного товариства «Київхліб» «Хлібокомбінат H~10» після 

слів ,,для розташування" читати "тимчасової споруди павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими хлібобулочними та кондитерськими виробами 

без ПрИl'отування продуктів харчування по вул. Олімпійській в районі 

розміщення бювету терміном до 19.12.2013 року". 

15.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 

15.1.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю ,,JIATKPOK
СЕРВІС" посвідченого Іваненком О.В. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 04.03.2010 року за H~ 849, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

Збlельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

заN~041096300037 від 14.04.2010 року: 
в П.l.1 цього договору слова "Незалежності,2611" замінити словами" 

Незалежності, 26/2"; 
П.2.2. цього договору викласти в наступній редакції: "На земельній ділянці 

розміщений об'єкт нерухомого майна - будівля котельні, 111 частин якого 

являються власністю орендаря на підставі Свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно, виданого виконкомом Броварської міської ради 29.03.2010 
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року на підставі рішення .N2 143 від 23.03.2010 року зареєстрованого в 
комунальному підприємстві Броварської міської ради .,Броварське бюро 

технічної інвентаризації" від 29.03.2010 року N2 30058392"; 
15.2.до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма "Аорта". 
зареєстрованого у виконкомі Броварської міської ради від 23.08.2007 за .N~ 37 
після слів ,,для обслуговування павільйону" читати" для здійснення торгіБ:lі 
фасованими товарами з тривалим терміном збсрігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту; 

15.3. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Клоповою Ларисою 
Іванівною, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за .N2040533800126 від 17.08.2005 
року після слів ,,для обслуговування павільйону" читати "кафетерію", далі по 

тексту; 

15.4.до договору оренди земе,lы�оїї ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Войною Олексіє:v! 

Авакумовичем, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" за .N2040533800073 від 29.06.2005 
року після слів ,,для обслуговування кіоску" читати "по ремонту взуття". далі 

по тексту; 

15.5. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприє:vщем Бесарабом Володимиром 

Миколайовичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстранії 

договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 

N225 від 11.о7.2007р. після слів ,,для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування", далі по тексту; 

15.6. до договору оренди земе.1ЬНОЇ ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Бесарабом Володимиром 

Миколайовичем, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" за .N2040633800424 від 05.12.2006 
року після слів ,,для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту. 

16Лопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в П.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 29.01.2012 року договорів про 

внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 

про внесення змін до договорів оренди землі, міська raдa буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

17.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.11 цього 

рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення 



змін до договорів оренди зе~!Лі в teP:-'lін ДО 29.01.2012 рок), міська рада 5уд;,: 
РОЗГ,lядати питання щодо розірвання договорів в ОДНОСТОРОННЬО\-ІУ ПОрЯ.:1КУ. 

18.Доручити міському ГО.l0ві Сапожку І.в. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди з':млі та дод.пкових 

угод. 

19.договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 

міської ради змінювати орендну плату за земельні ді.'1ЯIІКИ після з:-.tiни грошової 
оцінки земель м.Бровари. 

у випадку відvюви орендарів змінити орендну плату, договір оренди 

земслиlOЇ ділянки ~юже бути розірваний Броварською міською радою в 

односторонньому порядку. 

20.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова f.і3.С3lIOЖКО 

м.Бровари 

від 29 грудня 2011 року 
Х2 ________ _ 
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