
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

Проект Р І ШЕН Н Я 

Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та 

надання в оренду 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 16.01.2012 року N!! 35 щодо 

припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 

та надання в оренду земельних ділянок, поновлення договорів оренди 

земельних ділянок, надання дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками, наДа!lНЯ 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 N~502 "Про 

затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб", п.п. І, 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 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою та зарахувати ії 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою товариству з 

обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний КО:'vlбінат "Меркурій" 

площею 0,0830 га по вул.ВиноградніЙ,2, згідно з листом від 28 .. 12.2011року N!! 
15/1186. 



2. Затвердити технічну документацію ІЗ землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право постійного користування, та передати в 

постійне користування земельні ділянки: 

2.1. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,8478га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Золота рибка" - землі 

громадського призначення, по бульв.Незалежності,ll-б; 

2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,8947га для 

обслуговування дитячого навчального закладу "Теремок" - землі громадського 

призначення, по вул.Марії Лагунової,4-А; 

2.3 .. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 1,1511 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Джерельце"- землі 

громадського призначення, по вул.Черняховського, ІЗ-Б; 

2.4. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 1, І 090га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Ромашка" - землі громадського 

призначення, по вул.Марії Лагунової,З-А; 

2.5. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 1 ,ОаЗІ га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Червоні вітрила" - землі 

громадського призначення, по вул.Возз' єднання, 15-А; 

2.6.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 1,0183га для 

обслуговування дитячого навчального закладу "Казка" - землі громадського 

призначення, по вул.Марії Лагунової, 17-А. 

З. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю юридичних осіб, у 

користування на умовах оренди та надати в оренду земельні ділянки: 

З .1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Бондарев" 
площею 0,0209 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності,З терміном на 5 років; 
З.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія Промкомплект" 

площею 1,4000 га для будівництва та обслуговування багатоквартирної 

житлової забудови - землі житлової забудови, по вул. Черняховського,З6 

терміном на 5 років. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню права 
користування земельними ділянками, а також встановлення меж земельних 

ділянок Броварській міській раді, шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 
4.1Лриватному виробничо-комерційному підприємству «Наталка» 

П.l0щею 0,0010 га для розташування тимчасової споруди - кіоску для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, на 

перехресті вул.гагаріна та вул. Марії Лагунової; 



Укласти договір особистого строкового сервітуту між БроваРСЬІ<О1О 

міською радою та приватним виробничо-комерційним підприємством «Наталка» 

терміном на 2 роки. 

5.поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

5.1. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Руденком Миколою 
Дмитровичем зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства ,,центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за N2040633800182 від 11.04.2006 на земельну 
ділянку площею 0,2000 га для обслуговування відкритої автостоянки - зе:-ші 

транспорту, по вул. Чкалова в районі легкоатлетичного манежу tepmiHO:-І на 1 
рік; 

5.2.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською міською 
радою та громадянином Сімановським Ярославом Михайловичем 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за N2040733 800043 від 11.04.2007 року на земельну ді,lЯНКУ 
площею 0,1401 га, з них 0,0724 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової 

будівлі - землі промисловості, по вул. Київській,221 терміном на 3 роки; 
5.3. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Вілар» 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за N20407338000 1 О від 26.02.2007 року на земельну 
ділянку площею 0,0936 га - землі обмеженого використання -інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування автостоянки 

для відвідувачів комплексу громадського харчування кафе «У лісі» - землі 
комерційного використання, по вул.МихаЙла Драгоманова,2, терміном на 2 
роки; 

5.4. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним акціонерним товариством "ФОРА РІТЕЙЛ" 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за N2040733800101 від 30.07.2007 року на земельну 

ділянку площею 0,0342 га, з них 0,0337 га - землі обмеженого використання
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування комплексу - землі 
комерційного використання, по вул.Чкалова,12, терміном на 5 років. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо зміни функціонального 
використання земельної ділянки в межах однієї категорії земель житлової 
та громадської забудови та змінити цільове призначення земельної ділянки 

громадянину Гахраманову Камран Шакі Огли площею 0,0187 га, в тому 



числі 0,0 І 02 га - землі обмеженого використання інженерний коридор 

мереж комунікацій та межі червоних ліній вул. Київської, із земель житлової 

забудови на землі комерційного використання для будівництва та 

обслуговування магазину та офісу по вул. КиївськіЙ,234. 
Попередити громадянина Гахраманова Камран Шакі Огли про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на земельні 

ділянки по вул. Київській,234 відповідно до Їх цільового призначення. 

7.Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки для подальшого 
укладення договору особистого строкового сервітуту орієнтовною площею 

0,0030 га, за рахунок земель загального користування, для розташування 

тимчасової споруди павільйону по вул. Грушевського в районі розміщення буд .. 
N2 І5-а. 

8.Надати дозвіл на СК,lадання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками шляхом укладення договору 

особистого строкового сервітуту: 
8.І.фізичніЙ особі-підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу 

орієнтовною площею 0,0055 га, за рахунок земель загального користування, для 
розташування тимчасової споруди павільону для здійснення власними виробами 

з деревини по вул. Короленка в районі розміщення буд .. N2 29; 
8.2. Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N2I о» орієнтовною площею 0,0030 га, за рахунок 
земель загального користування, для розташування тимчасової споруди 

павільйону для ЗДIИСllення торгівлі фасованими хлібобулочними та 

кондитерськими виробами без приготування продуктів харчування по вул. 

Грушевського в районі розміщення буд .. N2 І 5-а. 

9. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування на умовах оренди громадській організації 
"Спадщина" орієнтовною площею О, І ООО га за рахунок земель загального 

користування для будівництва та обслуговування об"єкту культури - музейно

виставкового комплексу з творчими майстернями по вул. Гагаріна в районі 
розміщення буд. N2 26. 

10. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, на якій розміщене майно, що являється власністю 

юридичної особи, у користування на умовах оренди, товариству з обмеженою 
відповідальністю "Кристал" орієнтовною площею 0,7200 га за рахунок 

забудованих земель міста для обслуговування нерухомого майна по 

вул. Горького,І. 



II.продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 16.03.2012 року: 

11.1. Громадянину Бічевому Ігорю Івановичу на земельну ділянку 

площею 0,0241 га для обслуговування нежитлового приміщсння - землі 

комерційного використання, по вул.Кирпоноса, 3; 
11.2.ФізичніЙ особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні на земельну 

ділянку площею 0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки -
землі транспорту, по вул.ЗалізничніЙ в районі розміщення ВАТ «Управління 
механізації будівельних робіт». 

11.3.ФізичніЙ особі-підприємцю Головачу Олександру Миколайовичу ІІа 
земельну ділянку площею 0,0043 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщсння 

заводу БЗБК; 

11.4.публічному акціонерному товариству "Броварський 
побуткомбінат" на земельну ділянку площею 0,0982 га для оБС,lуговування 
комбінату "Ювілейний" - землі комсрційного використання, по вул. 

Гагаріна,26; 

11.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу на 
земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в скла;:j 

павільйону очікування - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна в 
районі розміщення буд.N22; 

11.6.Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу ю:. 
земельну ділянку площею 0,0061 га для обслуговування павільйону - зем;:і 
комерційного використання, по вул.грушевського в районі розміщення 
буд.N29/1; 

11.7.ФізичніЙ особі-підприємцю Арсндар Анатолію Олсксійовичу на 
земельну ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,68; 

11.8.ФізичніЙ особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - зсмлі 
комерційного використання, по вул. Чкалова, 1 О. 

11.9.ФізичніЙ особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні на 
земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка,52; 

11.1 О.ФізичніЙ особі - підприємцю Журбі Тетяні Василівні на земельну 
ділянку площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка,64; 

11.11.Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" 
на земельну ділянку площею 0,6929 га для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Богдана Хмельницького, 1 

11.12.ФізичніЙ особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу, на 

земельну ділянку площею 0,00703 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул. Кірова,36; 



11.13.ФізичніЙ особі-підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу на 
земельну ділянку площею 0,0130га для обслуговування нежитлового 
приміщення - землі комерційного використання, по вул. Черняховського, І 7-в; 

11.14.ФізичніЙ особі-підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні на земельну 
ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6/l; 
І І .15. Фізичній особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу, на 

земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування - землі комерційного використання, по вул.Кірова -
Грушевського; 

1 І .16.ФізичніЙ особі-підприємцю Крупку Івану Андрійовичу на земельну 
ділянку площею 0,0514 га для обслуговування майстерні - землі 

промисловості, по вул. Красовського,2 1 -б; 
11.17. Фізичній особі-підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні на 

земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування - землі комерційного використання, на перетині 
вул.Черняховського та вул.Дімітрова; 

1 І. І 8. Фізичній особі-підприємцю Писаренку Олександру Миколайовичу 
на земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску по ремонту 

взуття - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі 
розміщення буд.N!!15-а; 

І І. І 9.ФізичніЙ особі-підприємцю Писаренку Андрію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0024 га для обслуговування кіоску по ремонту 

взуття - землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі 
розміщення буд.N!!168; 

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

12.продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 16.03.2012 року: 
І 2.1 Фізичній особі - підприємцю Слюсаренко Ярославу Костянтиновичу 

на земельну ділянку площею 0,0027га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону N!!4) - землі комерційного використання, по вул.Черняховського в 

районі розміщення автогаражного кооперативу N!! 1; 
12.2.ФізичніЙ особі - підприємцю Конті Тетяні Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди (павільйону)

землі комерційного використання, по вул.БогунськіЙ,1 6-а; 
12.3.Фізичній особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні на 

земельну ділянку площею 0,0051 га для розташування тимчасової споруди 

павільйону - землі комерційного використання, по вул.ВесняніЙ в районі 
розміщення буд. N!!6; 



І 2.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 

0,00 І 5га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

вул.Короленка,54; 

12.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Криштофор Людмилі Миколаївні, на 

земельну ділянку площею 0,00З5 га для розташування тимчасової споруди 

торгового павільйону N!! 6 для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 

буд.N!!ІО. 

І3.надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у постійне користування: 

ІЗ.І.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

орієнтовною площею 2,7000 га за рахунок резервних територій міста - землі 
промисловості, для розташування тролейбусного депо та тягової підстанції по 

бульв. Незалежності; 

І З.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

орієнтовною площею 5,000 га за рахунок резервних територій міста ( землі 
житлової та громадської забудови) для будівництва багатоквартирної житлової 

забудови на території 3 мікрорайону ІУ житлового району; 
ІЗ.З.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

орієнтовною площею 0,020 га за рахунок резервних територій міста для 
розташування тягової підстанції по вул. Київській в районі розміщення 

автогаражного кооперативу "Зоряний"; 
13.4.Бідділу капітального будівництва Броварської міської ради 

орієнтовною площею 0,020 га за рахунок резервних територій міста для 
розташування тягової підстанції по вул. Київській в районі розміщення 
торгового центру "ВЕСТ ЛАЙН". 

І 4. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

оформлення у власність земельної ділянки гаражному кооперативу "Лісний" 
орієнтовною площею 1,4738 га за рахунок забудованих земель міста для 
обслуговування колективних гаражів по вул. Металургів,54. 

І 5.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

15.1. від 15.09.2011 року N!! 341-13-06 "Про припинення права 
користування ... " в П.8 цього рішення відносно закритого акціонерного 
товариства "Торговий Дім "Бондарев" слова "закритого акціонерного 
товариства" замінити словами "товариства з обмеженою відповідальністю" , в 
зв"язку із змінами організаційно-правової форми юридичної особи, відповідно 
до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" N!! 514-УІ від 
І 7.09.2008р.; 

15.2.від 20.10.2011 
користування ... " в П.6.1 І 

року NQ 378-14-06 "Про припинення права 
цього рішення відносно управління освіти 



Броварської міської ради слова "по бульв.незалежності,10-а" замінити 

словами" по бульв.Незалежності,ll-б", в зв"язку з уточненням адреси; 

15.3.від 15.04.2010 року K~ 1469-81-05 "Про припинення права 

користування ... " в п.7.4 цього рішення відносно фізичної особі - підприємця 

Сень Олега Олександровича після слів "площею" читати" 0,0015га для 

обслуговування кіоску для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Короленка,54 терміном до 25.04.2013 
року"; 

15.4. від 20.10.2011 року K~ 378-14-06 "Про припинення права 

користування .... " п 6.1 цього рішення відносно управління освіти Броварської 
міської ради читати в наступній редакції: "Надати дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в ПОСТlИне 

користування управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною 

площею 1,0800га для розширення території Броварської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів K~10 по вул.Черняховського,17-а", в зв"язку із зміною 

конфігурації земельної ділянки; 

15.5.від 20.10.2011 року K~ 378-14-06 ,,про припинення права 

користування ... " скасувати п. 5.28 та п. 13.37 відносно фізичної особи

підприємця Криштофор Людмили Миколаївни; п.5.29 та п.13.38 відносно 

фізичної особи-підприємця Орел Лариси Михайлівни; п.5.30 та п. 13.39 
відносно фізичної осоБИ-llіднрисмця Станкової Гулії Ісхаківни; п. 5.31 та 13.40 
відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Аорта" , п.5.57 та 13.65 
відносно відкритого акціонерного товариства "Бровари-молоко", в зв"язку з 

технічною правкою. 

16.Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОl ДІЛянки, укладеного між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Христинченко 

Майєю Анатоліївною, зареєстрований у Київській регіОllальнlИ філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за K~040533800093 від 

13.07.2005 року після слів "для обслуговування кіоску в складі павільйону 
очікування" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування", далі по тексту. 

17Лопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 16.03.2012 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. 

18Лопередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.ll цього 
рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення 

змін до договорів оренди землі в термін до 16.03.2012 року, міська рада буде 
розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 



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 2012 року 
N~ ______________ __ 
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