
Доповнення до проекту РІШЕННЯ 

Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в 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 05.04.2012 року Н2 19С 

щодо припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в КОРИС'і:'уван;-;;: 

земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надаНЕЯ 

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 документаМЕ і 
генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42,83,92,93, 
100, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 134, 141, 152 Земельного кодексу України, 

ст.ст .. 7,21,23 Закону України "Про оренду землі", 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 комісі1' з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, apxiTeKTYP~';, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

l.2.Відкритому акціонерному товариству «Український науково

дослідний та проектний інститут сталевих КОНСТРУКі.;:і: 
ім. В.М. Шимановського» площею 2,0436 га по вул. Лісовій, 4, згідно з листа;у; 
від 07.09.2011 року N2128/01. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню 
права користування земельним ділянками, а також встановлення меж 

земельних ділянок Броварській міській раді, шляхом укладання ДОГОВОР;! 

особистого строкового сервітуту: 

2.4. Фермерському господарству «Журавушка» площею 0,0030 га д;:;.: 

розміщення тимчасової споруди павільйону для здійснення торгізлі 



фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування - землі комерцlИНОГО використання, по вул. 
Олімпійській, в районі розміщення буд. И~ 4; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та фермерським господарством «Журавушка» терміном на 3 
роки; 

2.5. Фермерському господарству «Журавушка» площею 0,0030 га для 
розміщення тимчасової споруди павільйону для ЗДlИснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування - землі комерційного використання, по вул. Короленка, в 
районі розміщення буд. И~ 60; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фермерським господарством «Журавушка» терміном на 3 
роки; 

2.6. Фермерському господарству «Журавушка» площею 0,0030 га для 
розміщення тимчасової споруди павільйону для ЗДlИснення торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування - землі комерційного використання, по бульв. 
Незалежності, в районі розміщення буд. И~ 15; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фермерським господарством «Журавушка» терміном на 3 
роки; 

2.7. Фізичній особі-підприємцю Клименко Яніні Тофіліївні площею 

0,0043 га для облаштування вхідної групи до нежитлового приміщення - землі 

комерційного використання, по вул. Гагаріна, І-а; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцєм Клименко Яніною 

Тофіліївною терміном на 3 роки; 
2.8. Приватному виробничо-комерційному підприємству «Наталка» 

площею 0,0030 га - інженерний коридор мереж комунікацій, для розміщенЮ! 

тимчасової споруди - кіоску для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка, 54; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та приватним виробничо-комерційним підприємством «Наталка» 

терміном на 3 роки. 
2.9. Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат И210» площею 0,0042 га для розташування 

тимчасової споруди павільйону для здійснення торгівлі фасованими 

хлібобулочними та кондитерськими виробами без приготування продуктів 
харчування - землі комерційного використання, по вул. Київській в районі 

розміщення будинку И~ 294; 
Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та дочірнім підприємством публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат И~10» терміном на 3 роки. 



2.10. Фізичній особі-підприємцю Зайковій Юлії Михайлівні плсп.:;;:==-

0,0030га для розміщення тимчасової споруди - кіоску для здійснення торгі..:;;:: 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготуза~-=::,~ 
продуктів харчування землі комерцlИНОГО використання, ::-і: 

бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського заводу будівельюn~ 

конструкцій; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварсь::с::, 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Зайковою Юліс,:; 

Михайлівною терміном на 3 роки; 
2.11. Фізичній особі-підприємцю Зінченку Григорію Андрійовичу площ;;"=-

0,0055 га, з них 0,0047 га - інженерний коридор мереж комунікацій, ДП5:: 

розташування тимчасової споруди - павільйону для ЗДlИснення TopriBJ:l 
власними виробами з деревини - землі комерційного використання по BY:~. 

Короленка в районі розміщення буд. Н2 29; 
Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Зінченком ГригоріСl-~ 

Андрійовичем терміном на 3 роки; 

5. Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
5.6.договір оренди земельної ділянки, укладений між БроваРСЬіСОI,J 

міською радою та фермерським господарством «Журавушка», зареєстрованиz ~! 

виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної peЄCTp<:;.:,~i" 

договорів оренди вчинено запис від 19 червня 2008 року за Н2 72 на земелы:;'l 
ділянку площею 0,0031 га для обслуговування кіоску - землі комерціЙІ'::ОГО 

призначення, по вул. Лагунової Марії, 19 терміном на 2 роки; 
5.7.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вент Про;\'!», 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 22 травня 2007 року за Н2 883, зареєстрований у Київські?:: 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" з:,. 

Н!! 040733800056 від 05 червня 2007 року на земельну ділянку площею 

0,3400 га для обслуговування цеху по виготовленню вентиляційних каналів -
землі промисловості, по вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища 
терміном на 5 років; 

5.8.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Туровцем Володимиром 

Михайловичем, зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис від 06 
червня 2007 року за Н!! 13 на земельну ділянку площею 0,0105 га, з HI{;~ 

0,0029 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для обслуговування павільйону - землі комерційного призначенrщ 
по вул. Олімпійській, 4, терміном на 1 рік; 

5.9. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним акціонерним товариством «Геркулес», 



посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 1 О вересня 2007 року за NQ 1645, зареєстрований у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за NQ 040733800129 від 12 жовтня 2007 року на земельну ділянку площею' 
1,3078 га, з них 0,0185 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування офісно

складського комплексу - землі комерційного призначення, по вул. Кутузова в 

районі розміщення ТОВ «Нафком» терміном на 3 роки. 
5.10. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» 
посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 22 травня 2007 року за N2 858, зареєстрований у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

N2 040733800095 від 26 липня 2007 року на земельну ділянку площею 4,4001 га 
для будівництва та обслуговування офісно-складського комплексу - землі 

комерційного призначення, на Об'їзній дорозі,60 терміном на 10 років; 
5.11. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та відкритим акціонерним товариством «Броварська автобаза 

N22» посвідчений Базир н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 31 травня 2007 року за N2 91 О, зареєстрований у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за N2 040733800090 від 24 липня 2007 року, на земельну ділянку площею 1,4833 
га з них 0,0347 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мереж комунікацій для розширення території автобази - землі транспорту, по 

вул. Щолківській, 1 терміном на 5 років; 
5.12. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Дущенко Іриною 

Василівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за N2 040633800065 від 22 лютого 2006 року на 
земельну ділянку площею 0,0031 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного призначення, по вул. Лагунової Марії ,19 терміном на 2 роки; 
5.13. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Ольтаріс», 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 16 серпня 2007 за N2 1570, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N2040733800151 від 21 листопада 2007 року на земельну ділянку площею 
1,0000 га для будівництва та обслуговування офісно-торгівельно-складських 

приміщень - землі комерційного призначення, по вул. Східній,11 терміном на 2 
роки. 



5.14. договір оренди земельної ділянки, укладений МІЖ Броварське:; 

міською радою та приватним акціонерним товариством «БроваРG:>=~~"":. 
меблевий комбінат», зареєстрований у Київській регіональній філії Дер}:,аЗ"l:"': 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному KOMi7;:;'~': 

України по земельних ресурсах" за Х2 040533800108 від 29 липня 2005 року ~:" 
земельну ділянку площею 0,081б га для обслуговування майнового компле:{су -
землі промисловості, по вул. Кутузова, б1 терміном на 5 років. 

Доповнити пунктом б: 

б.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних діляно~; _ 
постійне користування та надати в постійне користування земельні діляню:: 

б.!. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,б200 га, 3;;;. 

рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля), для розміщеЗ:Е;~ 

дитячого садка - землі громадського призначення, на території 4 мікрораЙОЕУ 
ІУ житлового району; 

б.2.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,2б89 г, 3" 

рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля), для розміщеню,: 

дитячого садка - землі громадського призначення, на території 3 мікрораЙОh)! 
ІУ житлового району; 

б.3.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,8324 га, з2. 

рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля), для розміщеН:fЯ 

дитячого садка - землі громадського призначення, на території 5 мікрорайону 
ІУ житлового району; 

БА.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 3,7371 га, з:::. 

рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля), з них 0,1589 га
землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі комунікаціЁ, 

для розміщення комплексу загальноосвітніх шкіл з басейном - землі 

громадського призначення, на території 5 мікрорайону ІУ житлового району; 
б.5.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 0,2873 га, з ІШ;, 

0,0458 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 

комунікацlИ, для розміщення дитячого садка земЛl громадського 

призначення на території частини ІУ житлового району; 

б.б.Управлінню освіти Броварської міської ради площею 3,lб33 га, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення (сіножаті), k"Ш 

розміщення загальноосвітньої школи - землі громадського призначення, на 

перехресті вулиць Вербної-Ковпака. 

Доповнити пунктом 7. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та передати у власність земельну ділянку Броварському гаражному 

кооперативу «Радист» площею 1,8139 га для обслуговування колективних 

гаражів - землі транспорту, по вул. Кутузова, б. 

Пункт б вважати пунктом 8. 



8. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок: 

8.2. орієнтовною площею 0,0046 га для влаштування вхідної групи до 
нежитлового приміщення по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. NQ 9; 

8.3. орієнтовною площею 0,0020 га для розташування павільйону
кафетерію по вул. Возз'єднання 4-а; 

8.4. орієнтовною площею 0,0020 для розташування тимчасової споруди -
павільйону для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі фасованими 
товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 
харчування по вул. Возз'єднання 4-а; 

8.5.0рієнтовною площею 0,0383 га для розміщення паркувального 

майданчика по вул. Симоненка Василя,4; 

8.6. орієнтовною площею 0,0030 га для розташування тимчасової споруди
павільйону з продажу квітів на перетині вул. Київської та вул.Черняховського; 

Пункт 7 вважати пунктом 9. 
9. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право користування земельними 

ділянками шляхом укладення договору особистого строкового сервітуту: 

9.2. Громадянину Сердинському Олегу Степановичу орієнтовною площею 
0,0046 га для влаштування вхідної групи до нежитлового приміщення по 

вул. Гагаріна, 9; 
9.3. Фізичній особі-підприємцю Сундуку Анатолію Станіславовичу 

орієнтовною площею 0,0020 га для розташування тимчасової споруди 
павільйону-кафетерію по вул. Возз'єднання 4-а; 

9.4.ФізичніЙ особі-підприємцю Сундуку Анатолію Станіславовичу 

орієнтовною площею 0,0020 га для розташування тимчасової споруди -
павільйону для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі фасованими 
товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчування по вул. Возз'єднання 4-а; 

9.5. Спільному українсько-австрійському підприємству з іноземними 

інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Бітунова 

Україна" орієнтовною площею 0,0383 га для розміщення паркувального 

майданчика, по вул. Симоненка Василя,4; 

9.6. Фізичній особі-підприємцю Корнету Віталію Васильовичу орієнтовною 
площею 0,0030 га для розташування тимчасової споруди - павільйону з 

продажу квітів на перетині вул. Київської та вул. Черняховського. 

Пункт 8 вважати пунктом 1 О та викласти в наступній редакції 
10. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право користування (оренди) на 
земельну ділянку: 

10.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНТАЖ ПJПOС» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 1,7439 га для обслуговування комплексу 
по вул. Кутузова, 127-а; 



10.4. Дочірньому підприємству публічне акціонерне TOBapECCl:;:;':: 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N210» на земельну ділянку орієнтовною площ;~={) 
0,0700 га для обслуговування існуючих споруд по вул. Металургів, 2. 

Пункти 9,10 вважати пунктами відповідно 11,12. 
12. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведенн;с 

земельних ділянок в користування на умовах оренди: 

12.5. Громадянам Міллер Наталії Іванівні та Переяленко Юлії МиколаїВЕі 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0401 га, за рахунок земеJ~Ь 
житлової та громадської забудови, для обслуговування нежитлової будівлі г:о 

вул. Мічуріна, 13-А; 

12.6. Обслуговуючому кооперативу Броварський гаражний кооперату~;з 
«Сонечко» на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4400 га, за paxY}J:v:( 

земель житлової та громадської забудови, для обслуговування колективн;::: 

гаражів по вул. Красовського в районі будинку 8-б; 

Доповнити пунктом 13: 
13. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведею-.:5~ 

земельних ділянок в постійне користування: 

13.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради .ЦШl 

будівництва трансформаторних підстанцій в ІУ житловому районі: 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок резеРВН:1Х 
територій міста, землі сільськогосподарського призначення (рілля) по вул. 

Злагоди; 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок резервних 
територій міста, землі сільськогосподарського призначення (рілля) по ВУ::. 

Большеченка Олексія; 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок резервних 
територій міста, землі сільськогосподарського призначення (рілля) по 
пров. Чубинського Павла; 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок земель 
загального користування по вул. Чубинського Павла; 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок земель 
загального користування по вул. Козацькій; 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022 га за рахунок земе:~::, 
загального користування по вул. Березовій. 

13.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400 га, за рахунок земель загального 
користування, під будівництво тягової підстанції по вул. Київській в районі 
розміщення Державної податкової інспекції; 

13.3. Комунальному підприємству Броварської міської ради "Служб;.. 
замовника" на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1300 га, за раХУНОІ: 
земель житлової та громадської забудови, для обслуговування нежитлового 

будинку з господарськими допоміжними приміщеннями по вул. Димитрова,23. 



Пункт 11 вважати пунктом 14. 
14ЛроДовжити термін укладання та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі до 12.06.2012 року: 
14.26. 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. N2 15-а; 
14.27. 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. N2 168; 
14.28. 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; 
14.29. Споживчому товариству «Альянс-5» на земельну ділянку площею 

1 ,2470 га для обслуговування частини комплексу - землі промисловості по, 

вул. Красовського, 22; 
14.30. Фізичній особі-підприємцю Лутаку Ярославу Віталійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0028 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Грушевського Михайла, 13; 
14.31. Фізичній особі-підприємцю Бічевому Ігорю Івановичу на земельну 

ділянку площею 0,0062 га для розширення та реконструкції кафе-бару 

«Карат» - землі комерційного використання, по вул. Кирпоноса,3; 
14.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварська художня 

майстерня» на земельну ділянку площею 0,01 ООга для обслуговування 

цілісного майнового комплексу - землі комерційного використання, по 

вул.Ремонтників,3 ; 
14.33. Фізичній особі-підприємцю Волкотруб Зої Павлівні на земельну 

ділянку площею 0,0029 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання по вул. Короленка, в районі розміщення буд. N2 54; 

14.34. Публічному акціонерному товариству «Українська Автомобільна 
Корпорація» на земельну ділянку площею 0,5592 га для будівництва та 

обслуговування заводу швидкомонтуємих будівель - землі промисловості по 

вул. Красовського, 18-а; 

14.35. Фізичній особі-підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні на 

земельну ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Олімпійській,6/1; 
14.36. Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» 

на земельну ділянку площею 0,0413 га для обслуговування частини 

нежитлового приміщення - землі комерційного використання по вул. Гагаріна, 

22. 
14.37. 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 ІУ житлового району; 

14.38. Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" 
на земельну ділянку площею 0,6929 га для обслуговування майнового 

комплексу - землі промисловості, по вул. Хмельницького Богдана,l 

14.39. Фізичній особі-підприємцю Кушпіль Любові Михайлівні на 

земельну ділянку площею 0,0046 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6-а; 

14.40. Відкритому акціонерному товариству "Броварська автобаза N22" 
площею 0,1102 га для обслуговування майнового комплексу - землі 

транспорту, по вул. ЩолківськіЙ. 

14.41. Фізичній особі-підприємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу 
на земельну ділянку площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Красовського, 19; 
14.42. Фізичній особі-підприємцю Клоповій Ларисі Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0058 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова,45; 

14.43 Фізичній особі-підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0130га для обслуговування нежитлового 

приміщення - землі комерційного використання, по вул. Черняховського, 17 -в; 
14.44. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" на земельну 

ділянку площею 0,0611 га для обслуговування бомбосховища - землі зв"язку, 

по вул. Гагаріна, 20-а; 

14.45. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" на земельну 
ділянку площею 0,4693 га для обслуговування службового приміщення - землі 

зв'язку, по вул. Гагаріна,20; 

14.46. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» на земельну 
ділянку площею 0,0090га для обслуговування контейнера з цифровою 

автоматичною станцією - землі промисловості, по вул. Горького, 1; 
14.47. Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварський 

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

на території П черги кварталу Олімпійський. 

Пункт 12 вважати пунктом 15. 
15. Продовжити термін укладання та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 12.06.2012 року: 
15.11. Фізичній особі-підприємцю Криштофор Людмилі Миколаївні, на 

земельну ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди 

торгового павільйону N2 6 землі комерц1ИНОГО використання, по 

бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N210; 
15.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Харчовию> на земельну 

ділянку площею 0,0056 га для розміщення тимчасової споруди - павільйону 

для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання 
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без приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул. Красовського, 29; 
15.13. Фізичній особі - підприємцю Калашнику Євгену Валерійовичу на 

земельну ділянку площею О,ООЗОга для розташування тимчасової споруди 

(кіоску) для здійснення торгівлі квітами та супутними товарами - землі 

комерційного використання, по вул. Київській біля зупинки «Порошинка»; 
15.14. Фізичній особі - підприємцю Аскеровій Оксані Юріївні площею 

0,0042га для розташування тимчасової споруди павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Київській в районі розміщення буд.,N"!!168 

(площа Шевченка); 

15.15. Фізичній особі - підприємцю Журбі Тетяні Василівні на земельну 

ділянку площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул. Короленка,64; 

15. 16. Фізичній особі-підприємцю Полянчуку Валерію Віталійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0010 га для облаштування окремого входу при 
проведенні реконструкції з розширенням частини нежитлового приміщення 

під стоматологічний кабінет - землі комерц1ИНОГО використання, по 

вул. Василя Симоненка,4, секція 7, прим. П; 
15.17. Приватному підприємству «Дельта - БР9вари» на земельну ділянку 

площею 0,0100 га для розташування тимчасової споруди (павільйон) - землі 

комерційного використання, на розі вул. Київської та вул. Короленка; 

15.18. Товариству з обмеженою відповідальністю «Авто-Ком» на 

земельну ділянку площею 0,0098га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону) - землі комерційного використання, по вул. Чкалова, 4-а (в районі 

розміщення МРЕВ); 

Доповнити пунктом 16: 
16. Продовжити термін складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди до 12.07.2012 року: 
16.1. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе "Віктор" орієнтовною 

площею 0,0458 га, за рахунок резервних територій міста, для обслуговування 
об'єкту незавершеного будівництва (ресторанний комплекс) по вул. Гагаріна, 
28-б; 

16.2. Громадянці Волонцевич Катерині Анатоліївні орієнтовною площею 
0,0454 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для 

обслуговування нежитлового приміщення по вул. Металургів, 4. 

Доповнити пунктом 17: 
17. Продовжити термін проведення державної реєстрації договору оренди 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

"Міжрегіональний торгово-діловий комплекс "Будівельне місто" площею 
5,0000 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі 

житлової забудови, на території З мікрорайону ІУ житлового району до 

12.05.2012 року. 
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Пункт 13 вважати пунктом 18: 
18. Затвердити технічні документації по інвентаризації наступних 

земельних ділянок: 

18.2. земельної ділянки громадського призначення площею 0,2736 га для 
обслуговування Броварської міської дитячої школи мистецтв по 

бульв. Незалежності, 12-б; 

18.3. земельної ділянки громадського призначення площею 0,2571 га для 

обслуговування дитячого навчального закладу «Віночою) по вул. Леніна, 130; 
18.4. земельної ділянки громадського призначення площею 0,8112 га для 

обслуговування дитячого навчального закладу «Віночок» по вул. Київській, 64; 
18.5. земельної ділянки громадського призначення площею 0,7238 га для 

обслуговування дитячого навчального закладу «Ластівка» по вул. Київській, 

306; 
18.6. земельної ділянки громадського призначення площею 0,7763 га для 

обслуговування дитячого навчального закладу «Ялинка» по 

вул. Білодібровній, 8; 
18.7. земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 

22,0089 га для обслуговування господарських будівель, дворів, шляхів та 

прогонів філії «Київського племконецентра» Державного підприємства 

«Конярство України» по вул. Кутузова, 77. 
Відділу Держкомзему у місті Броварах Київської області внести відповідні 

зміни в земельно-кадастрову документацію. 

Пункт 14,15 вважати пунктами відповідно 19,20. 
20. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
20.14. від 02.07.2010 року И21574-85-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » п. 4.2 цього рішення, відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мітро», визнати таким, що втратив чинність, в зв'язку з 

невиконанням (договір оренди на земельну ділянку у встановлений термін не 

укладений); 

20.15. від 20.10.2011 року И2 378-14-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками ... " п.13.8 цього рішення відносно 

Броварського гаражного кооперативу "Радист" скасувати, відповідно до 

висновку комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації 

із землеустрою И2 14 від 07.03.2012 року; 
20.16. від 16.02.2002 року И2 546-19-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » в п. 4.2 відносно Дочірнього підприємства публічне 

акціонерне товариство «Київхліб» «Хлібокомбінат И210» слова «терміном на 5 
років» замінити словами «терміном на 25 років; 

20.17. від 21.07.2011 року И2 268-10-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою" п.7.2 цього рішення відносно громадської організації інвалідів 

«Броварчани» читати в наступній редакції: "Надати дозвіл на складання 
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технічної документації по оформленню права користування земельною 
ділянкою шляхом укладення договору суперфіцію громадської організації 
інвалідів «Броварчани» ... ", далі по тексту; 

20.18. від 24.11.2011 року N2411-15-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою" 

П.12.1 цього рішення читати в наступній редакції: "Надати дозвіл Броварській 

міській раді на складання технічної документації по оформленню права 

користування земельною ділянкою шляхом укладення договору суперфіцію 

орієнтовною площею 0,0033 га ... ", далі по тексту; 

Доповнити пунктом 21 : 
21. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
21.1. до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою підприємцем Лутаком Ярославом 
Віталійовичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N2313 (т) від 

17.01.2005р. після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту; 

21.2. до договору оренди земельної ділянки укладеного між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Броварська автобаза 
N22» посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 31 травня 2007 року за N2 91 О, зареєстрованого в книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі про що вчинено запис за 

N2 040733800090 від 24 липня 2007 року та до договору оренди зареєстрованого 
у Київській регіональній філії центру Державного земельного кадастру про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 27 серпня 2004 року за 

N2 040400700062, а саме: найменування орендаря читати «Товариство з 

додатковою відповідальністю «Броварська автобаза N22», відповідно до Витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 

23.03.2012 року. 

Доповнити пунктом 22: 
22.Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,0830 га - землі комерційного призначення, по вул. Короленка, на яку 

виданий громадянину України ПІП Пирожок 0.1. державний акт на право 
постійного користування землею серія ІІІ-КВ N2 025123, зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за 

N2 250 від 28 грудня 2002 року, та зарахувати її до земель міської ради, в зв'язку 
з погіршенням стану земельної ділянки та використанням земельної ділянки не 

за цільовим призначенням. 

Відділу Держкомзему в місті Броварах Київської області внести відповідні 

зміни в земельно-кадастрову документацію. 

Пункт 16 вважати пунктом 23. 
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2ЗЛопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 12.06.2012 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. 

Пункт 17 вважати пунктом 24та викласти його в наступній редакції. 
24Лопередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.14 цього 

рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення 
змін до договорів оренди землі в термін до 12.06.2012 року, міська рада буде 
розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 

Пункт 18 вважати пунктом 25 та викласти його в наступній редакції. 
25Лопередити юридичні особи, зазначені в П.п. 11,12,13 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками в термін до 12.08.2012 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. 

Пункти 19,20,21 вважати відповідно пунктами 26,27,28. 
26 Доручити міському голові Сапожку І'в. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

27.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. 

28. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 12 квітня 2012 року 
и!1 _______ _ 




