
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

проектР І ШЕ ННЯ 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, 
надання дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками, 

та внесення змін дорішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.04.2012 року N!! 218 
щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на 

складання технічної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками, 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, 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 комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 

відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
1.1 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

мі.ською радою та фізичною особою - підприємцем Шленчаком Вадимом 

Валерійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства ,,центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" від 13 грудня 2006 року за N!! 040633800429, на 
земельну ділянку площею 0,00135 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного призначення, по бульв. НезаЛежності в районі розміщення 

БУДИIJК~ N!! І І терміном на 2 роки; 
1.2 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Авангардцентр», посвідчений Базир НМ. приватним нотаріусом Броварськоr·о 

міського нотаріального округу 15.06.2007 року за N!! 1058, зареєстрований у 
Київській регіональній фідії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному· комітеті України по земельних ресурсах" 

від 27 липня 2007 року за N!! 040733800098, на земельну ділянку площею 
0,9998 га, з них 0,2367 га землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування торгівельно

офісного центру - землі комерційного призначення, на розі вулиць Київської та 

Чорновола В'ячеслава терміном на 5 років; 



1.3 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Мехед Валентиною 

Данилівною, посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 20.06.2007 року за N2 1111, зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

від 02 липня 2007 року за N2 040733800073, на земельну ділянку площею 
0,3100 га для обслуговування складських приміщень - землі комерційного 

використання, по вул. Металургів терміном на 5 років; 
1.4 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елліс», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 30 січня 2006 року за N2 040633800015, на земельну 
ділянку площею 0,0360 га, з них 0,0180 га землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж каналізації, для будівництва та обслуговуван~ 

магазину-кафе для торгівлі продовольчими товарами та товарами народного 

споживання - землі комерційного використання, по вул. Короленка, 25 
терміном на 5 років. 

2. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок для 

розміщення об'єктів комерційного призначення: 

2.1 орієнтовною площею 0,0055 га для розташування тимчасової споруди -
павільйону для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі фасованими 

товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 
харчування по вул. по вул. Красовського в районі розміщення буд. N2 21. 

3. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню права 
к~стування земельними ділянками шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 
3.1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Еліт Хаус» орієнтовною 

площею 0,0055 га для розташування тимчасової споруди - павільйону для 
ЗДlИснення підприємницької діяльносТІ ІЗ торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування по 

вул. Красовського в районі розміщення буд. N2 21. 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 

площею 0,0744 га, яка перебуває в користуванні на умовах оренди товариства з 
обмеженою відповідальністю "е.П. Брок-сервіс", для будівництва та 

обслуговування виробничо-складського комплексу - землі промисловості по 
бульв. Незалежності, 31. 

5. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі до 01.08.2012 року: 



5.1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Лагрітос" на земельну 
ділянку площею 2,2393 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, по 
вул. Чорновола В'ячеслава; 

5.2 Кооперативу підземних колективних погребів «Магнолія» на земельну 
ділянку площею 0,3486 га для обслуговування підземних погребів - землі 

громадського призначення, по вул. Воїнів - інтернаціоналістів, 38; 
5.3 Публічному акціонерному товариству "Броварський побуткомбінат" на 

земельну ділянку площею 0,0982 га для обслуговування комбінату 

"Ювілейний" - землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 26; 
5.4 Фізичній особі-підприємцю Незгоді Юлії Петрівні на земельну діЛЯНІ<У 

площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, на перетині вул. Осипова та вул. Папаніна; 

5.5 Фізичній особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу на земельну 

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

5.6 фізичній особою-підприємцю Литвиченко Аллі Анатоліївні на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Кірова в районі розміщення буд. N288; 

5.7 Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N210» на земельну ділянку площею 1,7488 га для 
обслуговування існуючих споруд - землі промисловості, по вул. Металургів,2; 

5.8 Громадянину Бічевому Ігорю Івановичу на земельну ділянку площею 
0,0241 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 

використання, по вул. Кирпоноса, 3; 
5.9 Фізичній особі-підприємцю Іваніні Світлані Іванівні на земельну ділянку 

площею 0,0025 га для обслуговування кіоску-землі комерційного використання, 
по вул.Короленка,70; 

5.1 О Фізичній особі-підприємцю Головачу Олександру Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0043 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення 

заводу БЗБК; 
5.11 Фізичній особі-підприємцю Шептало ву Сергію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0615 га для обслуговування майнового комплексу 
- зеМЦЇJ(омерційного використання, по вул. Разіна Степана, 5-а; 

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

,.Із. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний 

комбїifат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,4092 га для будівництва 
садибної забудови - землі житлової забудови, по вул. Симоненка Василя в 
районі радіостанції по вул. Київській; 

5.14 Товариству з обмеженою ·відповідальністю "Броварський домобудівний 
комбi1fат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,5848 га для будівництва та 



обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової 

забудови, по вул. Шевченка,4-а; 

5.15 Фізичній особі-підприємцю Казановій Світлані Василівні на земельну 
ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. И!!22; 

5.16 Фізичній особі-підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу на 

земельну ділянку площею 0,0017 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка в районі розміщення буд. И!!54; 

5.17 Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любові Миколаївні на земельну 
ділянку площею 0,0034 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Гагаріна,l; 

5.18 Публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» площею 
0,0051 га для реконструкції ПЛ 1 О кв та встановлення розвантажувальної 
трансформаторної підстанції дЛЯ ТП-325 - землі технічної інфраструктури, по 

вул. Княжицькій; 

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

5.20 Фізичній особі-підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу на 
земельну ділянку площею 0,0215 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Київській, 223; 
5.21 Фізичній особі-підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності,І5; 

5.22 Фізичній особі-підприємцю Семененку Сергію Івановичу на земельну 
ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі комерцІИНОГО 

використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. И!!І5. 

6. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 01.08.2012 року: 
6.1 Фізичній ос()бі-підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні на земельну 

ділянку площею 0,0042 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в 

районі розміщення буд. И!! 1 О; 
6.2 Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат И!! 1 О» на земельну ділянку площею 0,0036га для 

розміщення тимчасової споруди павільйону для ЗДІИснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування - землі комерційн()го використання, по вул. Олімпійській 

в районі розміщення бювету; 
6.3 Фізичній особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0055га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону И!!6) - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в 

районі розміщення автогаражного кооперативу И!! І; 



6.4 Фізичній особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0066га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону NQ2) - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в 

районі розміщення автогаражного кооперативу NQ 1; 
6.5 Фізичній особі - підприємцю Кулазі Петру Володимировичу на 

земельну ділянку площею 0,0050 га для розташування тимчасової споруди -
землі комерцlИНОГО використання, по вул. Черняховського в районі 

розміщення авто гаражного кооперативу NQ 1 ; 
6.6 Фізичній особі - підприємцю Слюсаренку Ярославу Костянтиновичу 

на земельну ділянку площею 0,0066 га для розташування тимчасової споруди 
(павільйону NQ4) - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в 

районі розміщення авто гаражного кооперативу NQ 1. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1 від 12.04.2012 року NQ 586-20-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » 
в п. 20. І 6 відносно Дочірнього підприємства публічного акціонерного 

товариства «Київхліб» «Хлібокомбінат NQ І О», слова «від 16.02.2002 року» 
замінити словами «від 16.02.2012 року» в зв'язку технічною правкою; 

7.2 від 24.01.2012 року NQ 513-18-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » 
п.13.1 цього рішення відносно відділу капітального будівництва Броварської 

міської ради викласти в наступній редакції: «Відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради орієнтовною площею 2,3587 га за рахунок резервних 
територій міста - землі промисловості, для будівництва кінцевої станції та 
тягової підстанції тролейбусної лінії Бровари-Київ по бульв. Незалежності, 

відповідно до затвердженого завдання на проектування «Будівництво 
тролейбусної лінії Бровари-Київ», погодженого Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та в 

зв'язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану земельної 

ділянки». 

8. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.l даного 
рішення, про необхідність укладення до 01.08.2012 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. 

9. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.5,6 цього 

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

змін до договорів· оренди землі в термін до 01.08.2012 року, міська рада буде 
розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 



10. Доручити міському .голові Сапожку І.В. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

11. 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. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від червня 2012 року 
N!! ------



Доповнення 

до проекту Р І ШЕН И Я 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, 

надання дозволів на складання технічної документації, 

проектів землеустрою по оформленню права користування 

земельними ділянками, та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.05.2012 року N2 25~ 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затверджеІ-:П-L'і 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у власність тг. 
користування земельних ділянок, поновлення договорів оренди земелью,,,," 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації, проекті::: 
землеустрою по оформленню права користування земельними діЛЯЮСі,Н":Е, 
внесення змін до рішень Броварської міської ради: 

Доповнити пунктом 1 
1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати ЇХ 

до земещ:, міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-ойл-ЛК» площе:о 

0,4000 га по бульв. Незалежності в районі розміщення ТОВ «Астро ЛТД», 
згідно з листом від 14.05.2012 року N!! 14/05/12; 

1.2 Броварській районній спілці споживчих товариств площею 0,1270 г? 
ПОJ3УJl, Красовського,10-а, згідно з листом від 09.02.2012 року N!! 29; 

1.JТовариству з обмеженою відповідальністю "Бр'оварський домобудівниfi 
кЬм6тнат "Меркурій" площею 0,0846 га по вул. Симоненка Василя, 1 О-а, згіДЕС 
з листом від 29.05.2012 року N!! 07/1462. 

Доповнити пунктом 2 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлеН;-L'.' 

меж земельних ділянок Броварській міській раді та оформленню праза 

користування земельними ділянками шляхом укладання договору особистого 
строкового сервітуту: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Соломському Сергію Вікторовичу площе;:: 
0,0056 га, з них 0,0044 га - землі обмеженого використання - інженеР~=!і.z 

коридор мережі комунікацій, для розташування тимчасової споруди -
мінікав'ярні - землі комерційного використання, по вул. Київській в райоr-:і 

зупинки «Старий центр»; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварсь:(с:-:: 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Соломським С ер ,і Сl/! 

Вікторовичем терміном на 3 роки; 



Доповнити пунктом 3 
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та передати у власність земельні ділянки: 

3.1) Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Зв'язківець -
2006» загальною площею 0,1354 га, з них 0,0814 га - землі обмеженого 

використання -' інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинкУ - землі житлової та громадської 
забудови, по вул. Сірка Івана, 7; 

3.2 Гаражному кооперативу "Травневий" площею 0,1500 га, з них 0,0348 га 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
для колективного гаражного будівництва - землі житлової та громадської 
забудови, по вул. Радистів,5; 

3.3 Гаражному кооперативу "Десна-2" площею 0,1227 га для колективного 
гаражного будівництва - землі житлової та громадської забудови, по 

вул. Радистів. 

Доповнити пунктом 4 
4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

КОРИС'І)'вання ( на умовах оренди) T~ надати земельні ділянки в оренду: 
4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе "Віктор" площею 

0,045~ га для обслуговування об'єкту незавершеного будівництва (ресторанний 
комплекс) - землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 28-б терміном 

на 5 років; 
4.2 Комунальному підприємству Броварської міської ради "Служба 

замоВW:И{а" площею 0,3375' га, з них 0,2151 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для обслуговування 

частини спортивного майданчика - землі житлової та громадської забудови, по 

вул. Возз'єднання,7-а терміном на 5 років. 

Пункт 1 вважати пунктом 5 
5. Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
5.5 договір оренди земельної ділянки, укладений М,іж Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Продагросервіс", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" від, 05 липня 2007 року за 
N!! 040733800076, на земельну ділянку площею 0,0284 га, з них 0,0133 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного використання, по 

вул. Київській, 314 терміном на15 років; 
5.6 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Броварське 
будівельно-монтажне управління - 35», зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 06 вересня 2004 року 



за N!! 040400700064, на земельну ділянку площею 0,1230 га для будіВН}~;:';'"'::;і 

складів та підсобних приміЩeIj:Ь - землі промисловості, по вул. Металургі;о, ::;: 
терМіном,на 3 роки; 

5.7 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварсько~с; 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «КРИС'f.С'Е», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "ЦeHT~ 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України пе 

земельних ресурсах" від 31 серпня 2005 року за N!! 040533800136, на земельну 
ділянку площею 0,2729 га, з них 0,0385 га землі обмеженого використанр..я -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 
лабораторного корпусу - землі промисловості, по вул. Горького, 1 терміном на 
5 pOKi~ 

5.8 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Берізка», 
зареєстрований у книзі реєстрації договорів оренди відділу Держкомзему у 

місті Броварах Київської області від 16.06.2011 року за N!! 321060004000088, 8<1 
земельну ділянку площею 0,0084 га для обслуговування магазину - зеіvЩЇ 

комерційного призначення, по вул. Красовського, 27 терміном на 2 роки; 
5.9 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською. 

міською радою та закритим акціонерним товариством «Бромет-металекс», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України 11(; 

земельних ресурсах" від 22.01.2008 року за N!! 040833800009, на земеЛЬЕУ 
ділянку площею 0,5158 га, з них 0,0221 га землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування існуючих споруд

землі ~словості, по вул. Металургів, 4 терміном на 5 років; 
5.10 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Пелікан)}, 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 02.08.2007 року за N!! 040733800103, на земельну 
ділянку площею 0,1340 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 

промисловості, по вул. Красовського,16 терміном на 5 pOKi~; 
5.11 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БМЕ 

Компаунд», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державном:у 
комітеті України по земельних ресурсах" від 02.08.2007 року за 

N!! 040733800102, на- земельну ділянку площею 0,2175 га, з них 0,0525 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJL'і 

обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного використанНУ., Ії':; 

пров. Тупощ, 6 терміном на 5 років; 
5.12 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Візит», зареєстрований у 



Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

від 25.10.2006 року за N2 040633800389, на земельну ділянку площею 0,1072 га 
для обслуговування автостоянки - землі транспорту, по вул. Вокзальній, 24 
терміном ІЩ 5 років; 

5.13 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Біном-С», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 09.06.2005 року за N2 040533800056, на земельну 
ділянку площею 0,1656 га, з них 0,0895 га землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 

автомобільної газонаповнюючої станції - землі комерційного використання, яка 
знаходиться в районі Промвузла терміном 'на 5 років; 

5.14 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Братченком Миколою 

Івановичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" від 11.08.2010 року за 
N2 041096300097, на земельну ділянку площею 0,1200 га, з них 0,0493 га землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі водопостачання, для 
обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, по вул. Київській, 

221 терміном на 5 років; 
5.15 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Брігус», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 08.02.2006 року N2 040633800049, на земельну ділянку 
площею 0,0340 га для обслуговування будівлі водневої станції N22 - землі 

промисловості, по вул. Лісовій, 24 терміном на 5 років; . 
5.16; договір оренди земельної діляНlШ, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Анрі-Маркет», посвідчений 

Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

21.06.2007 року за N2 1125, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 05 липня 2007 року 
N2 040733800077, на земельну ділянку площею 1,7000 га для будівництва та 
обслуговування торгового центру та офісно-складських приміщень - землі 

комерційного використання, по вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ 

«Нафк.Q.М» терміном на 5 років; 
'5.17' договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

MiCbKOffi' радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Основа», 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 13.07.2007 року за N2 1255, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 



кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" zi.r; /,.) 
липня 2007 року за.N2 040733800085, на земельну ділянку площею 0,4000 га для. 
будівництва торгово-офісного центру - землі комерційного використанн;;:, пес 
вул. Чорновола В'ячеслава терміном на 5 років; 

5.18 договір оренди земельної ділянки, укладений між БроваРСЬ:«(JК; 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Концевич Ірн}:ок; 
Петрівною, зареєстрований у Київській регіональНlИ філії ДержаВ~ОГ:J 
підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному K01v:l'L:;'ci 

України по земельних ресурсах" від 07 грудня 2005 року за.N5! 040533800219, :-1;: 

земельну ділянку площею 0,0089 га, з них 0,0007 га землі обмежеЕ-;О"ес 

використання - інженерний коридор мереж ліній електропередач, ДJІЕ 

обслуговування павільйону - землі комерцlИНОГО використання, на пере7>-:зі 

вул. Димитрова та Короленка терміном на 3 роки; 
5.19 договір .оренди земельної ділянки, укладений між Броварське;:: 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Красним Віктором 

Олександровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" від 04 жовтня 2005 року за .N5! 040533800160, 
на земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування станції технічного 
обслуговування автомобілів та мийки автотранспорту - землі комерційного 

використання, по вул. Київській, 326 терміном на 5 років; 
5.20 договір оренди земельної ділянки, уКладений між БроварськОЕ:-' 

міською радою та фізичною особою-підприєцем Строй Оленою Вадимівною, 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 27 жовтня 2004 року за .N2 727, на земельну ділянку 
площею 0,0371 га для обслуговування салону-магазину «Берегиня»_ - землі 

комерційного використання, по вул. Короленка, 62-а терміном на 5 років; 
5.21 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно

будівельний дім «Олді», зареєстрований у Київській регіональній філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 22 листопада 2007 
року за.N2 040733800152, на земельну ділянку площею 1,4738 га, з них 0,1300 га 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 

для обслуговування частин майнових комплексів - землі промисловості,_ якг, 

знаходиться в районі Промвузла (на території ЗАТ «Броварський завод 

плаС:J:мас») терміном на 5 років; 
5.22 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською міСЬКШJ 

радою та приватним підприємством «КоДА», посвідчений Писаним в.г. 
приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 05.07.2007 
року за .N2 4094, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" від 16 липня 2007 року за NQ 
040733800081, на земельну ділянку площею 0,5000 га для будівниц'/::,о-, 



виробничої бази - землі промисловості, по вул. Щолківській в районі 

розміщення ВАТ «Броварська автобаза» терміном на 5 років; 
5.23 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Торговий дім Пегас» 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 16.07.2007 року за И2 1283, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 02 
листопада 2007 року за И2 040733800146, на земельну ділянку площею 0,4000 га 
для будівництва та обслуговування магазину будівельних матеріалів - землі 

комерційного використання, по вул. Металургів терміном на 5 років; 
5.24 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Афіцькому Олександру 

Юрійовичу, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" від 14 вересня 2005 року за 

И2 040533800142, на земельну ділянку площею 0,0122 га для обслуговування 
павільйону - землі комерційного використання, по вул. Чкалова, 30-а терміном 

на 3 роки; 
5.25 договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та публічним акціонерним товариством «Софія», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 17 жовтня 2007 року за И2 040733800132, на земельну 
ділянку площею 1,9980 га, з них 0,7013 га - землі обмеженого використання

інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування гуртожитків -
землі житлової забудови, по бульв. Незалежності, 16-б, 16-в терміном на 5 
років; 

5.26. договір оренди земельної ділянки; укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Мустанг-Авто П» посвідчений 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

18 травня 2007 зареєстрований в реєстрі за И~ 831 зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

И2040833800021 від 05 ЛЮТОГQ 2008 року на земельну ділянку площею 
0,3500 га, з них 0,1107 га інженерний коридор мереж комунікацій, для 

розміщення автосервісного комплексу - землі комерційного призначення, по 

бульв. Незалежності в районі Промвузла терміном на 3 роки. 

Пункти 2 вважати пунктом 6 
6. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документаЦll щодо встановлення меж наступних земельних ділянок для 

розміщення об'єктів комерційного призначення: 



6.2 орієнтовною площею 0,0015 га для облаштування окремого входу пр::-, 
проведенні реконструкції квартири N~ 76 під торговельно-офісне приміще:І:::;, 
ПО~. Гагаріна 23; 

6.3 Ьрієнтовною площею 0,0052 га для розміщення тимчасової СПОРУДІ-: -
павільйону для ЗДlИснення підприємницької діяльності із торгі3Ііі 
промщловими товарами по вул. Грушевського в районі будинку N2 7; 

6.4 0рієнтовною площею 0,0046 га для розміщення тимчасової СПОРУДИ -
павільйону-кафетерію по вул. Грушевського в районі будинку N~ 7; 

6.5 4>рієнтовною площею 0,0052 га для розташування тимчасової спорую'! -
паl3tльйону для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі фасованим::: 

товарами з тривалим терміном зберігання без приготування ПРОДУlс.'і::; 

харчування по вул. Грушевського в районі будинку N~ 7. 

Пункт 3 вважати пунктом 7 
7. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню прС.3С. 

користування земельними ділянками шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 

7.2 Фізичній особі-підприємцю Бариновій Тетяні Миколаївні opiЄHTOBHO~c, 
площею 0,0015 га для облаштування окремого входу при проведе::::-:і 

реконструкції квартири N~ 76 під торговельно-офісне приміщення пс 

вхл, Гагаріна 23; 
7.3 Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні орієнтовною 

площею 0,0052 га для розміщення тимчасової споруди -павільйону ДЛ" 

здійснення підприємницької діяльнрсті із торгівлі промисловими товарами пс 

BYJI-. Грушевського в районі будинку N~ 7; 
7.4 Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні орієнтовною 

ПJЮЩею 0,0046 га для розміщення тимчасової споруди - павільйону-кафетерію 

по~.л. Грушевського в районі будинку N~ 7; 
7.5 Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні орієнтовною 

плвиrею 0,0052 для здійснення. піДПР!fЄМНИЦЬКОЇ діяльності із торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготува}З5і 

продуктів харчування по вул. Грушевського в районі розміщення будинку Н2 7. 

Пункт 4 вва)J<ати пунктом 8 
8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості): 

8.2 орієнтовною площею 0,0209 га, яка залишилась в користуванні на умовах 
оренди фізичної особи-підприємця Разумова Веніаміна Володимировича, ДЛЯ 

обслуговування майнового комплексу - землі комерційного використання по 
вул. Разіна Степана, 5. 

Доповнити пунктом 9 



9. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право постійного користування 
земельними ділянками: 

9.1 Відділу культури Броварської міської ради на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,2736 га для обслуговування Броварської міської дитячої 
школи мистецтв по бульв. Незалежності, 12-б; 

9.2 Відділу КУЛI?ТУРИ Броварської міської ради на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,8990 га для обслуговування міського культурного 
центру по бульв. Незалежності,4. 

Доповнити пунктом 10 
10. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право користування (на умовах оренди) 

земельною ділянкою, на якій розміщене майно, що являється власністю: 

10.1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Віво-актив" орієнтовною 
площею 0,0932 га для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул. КраСОЕ\СЬКОГО, 19-а. 

Пункт 5 вважати пунктом 11 
11. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 01.08.2012 року: 

11.2З Фізич'ній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні на земельну 

ділянку площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

призначення, по вул. Короленка,52; 
11.24 Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Іллівні, на земельну ділянку 

площею О,оозо га для обслуговування кіоску .в складі павільйону очікування -
землі комерційного призначення, по вул. Гагаріна, 11; 

11.25 Зовнішньоекономічній промислово-інвестиційній фірмі "Поларіс ЛТД" 
на земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного призначення, по бульв. Незалежності,6; 

11.26 Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні на земельну 

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

призначення, по вул. Кірова в районі розміщення буд. NQ88; 
11.27 Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» на земельну ділянку 

площею 0,0190 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

призначення, по вул. Возз'єднання, 4; 
11.28 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; 

11.29 Фізичній особі-підприємцю Котенок Володимиру Григоровичу на 

земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Чкалова,10; 



11.30 Фізичній особі-підприємцю Котенок Володимиру Григоровичу на 

земельну ділянку площею 0,0061 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Грушевського в районі розміщення 

буд. N!!9/1; 
11.31 Фізичній особі-підприємцю Котенок Володимиру Григоровичу на 

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

павільйону очікування - землі комерційного використання, по вул. Гагаріна в 

раЙОi;Jі розміщення буд.N!!2; 

і J 32" Товариству з обмеженою відповідальністю «Алютех» на земельну 
д1mНfl(y площею 4,0000 га, з них 0,0777 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 

торгово-виробничого комплексу - землі комерційного використання, на Об'Їзній 
дорозі,66; 

11.33 Фізичній особі-підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Олімпійській, 2; 
11.34 Фізичній особі-підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу на 

земельну ділянку площею 0,0105 га, з них 0,0029 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 

павільйону - землі комерційного призначення, по вул. Олімпійській, 4; 
11.35 Фізичній особі-підприємцю Вакуленку Ігорю Петровичу на земельну 

ділянку площею 0,0952 га для обслуговування автомобільної стоянки - землі 

транспорту, по вул. Черняховського в районі розміщення теплиць; 

11.36 Фізичній особі-підприємцю Дущенко Ірині Василівні на земельну 
ділянку площею 0,0031 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

призначення, по вул. Лагунової Марії, 19; 
11.37 Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні на 

земельну ділянку площею 0,0023 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування землі комерційного використання, по 

бульв. Незалежності,7; 

11.38 Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні на 

земельну ділянку площею 0,0037 га для обслуговування кіоску - землі 

KO~HOГO використання, по вул. Черняховського,15; 

~ 1.39 Приватному підприємству "Будівельна компанія "Сомпекс" на 
земельну ділянКу площею 3,3000 га, в тому числі 0,1906 га - землі обмеженого 
використання інженерні коридори каналізацlИНОЇ мережі та шнн 
електропередач, для будівництва та обслуговування вироБНlffiрj бази - землі 

промисловості, по вул. ПіДПРИЄМНИliЬКій, 4; 
11.40 Фізичній особі-підприємцю Копитко Марії Володимирівні на земельну 

ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску у складі павільйону 

очікування - землі комерційного використання, по вул. Красовського в районі 

розміщення буд. N227; 
11.41 Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний баню> на земельну ділянку площею 0,0636га для 
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обслуговування існуючих споруд - земЛІ комерційного використання, по 

бульв. Незалежності,14-а; 

11.42 Фізичній особі - підприємцю Барановському Анатолію Вікторовичу 

на земельну ділянку площею 0,0052 га, для будівництва та обслуговування 

об'єкту комерційного використання -землі комерційного використання, по 

вул. Шевченка в районі розміщення будинку N!! 27; 
11.43 Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні на земельну 

ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВИКQристання, по-вул. Гагаріна, 2; 

11.44 Приватному підприємству «Приватна фірма «Силует» на земельну 
ділянку площею 2,0000 га для розміщення виробничого комплексу по 

виготовленню металевих дверей та металоконструкцій - землі промисловостj-, 

по ~д. Виробничій,3; , 
{1.45 Товариству з обмеженою відповідальністю "Но ст Ойл" на земельну 

ділянку площею 4,9683 га для будівництва та обслуговування цілісного 

майнового комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі. 

11.46 Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній 

фірмі «Камелія» на земельну ділянку площею 0,0022 га, з них 0,0014 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

обслуговування кіоску землі комерЦ1ИНОГО використання, по 

бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N!! 11; 
11.47 Сімановському Ярославу Михайловичу на земельну ділянку площею 

0,1401 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, по 

вул. Київській, 221; 
11.48 Фізичній особі-підприємцю Лутаку. Ярославу Віталійовичу на 

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

комерційного використання, по вул. Грушевського Михайла,13; 

11.49 Фізичній особі - підприємцю Дутому Юрію Григоровичу на земельну 

ділянку площею 0,0052 га для обслуговуваннЯ павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Оболонській в районі розміщення 

буд. N!!45; 
11.50 Приватному акціонерному товариству "Броварське шляхово

будівельне управління N~5Q" на земельну ділянку площею 0,6338 га мя 

обслуговування майнового комплексу землі транспорту, по 

вул. Ку.тузова, 141; 
11.51· Приватному акціонерному товариству «Броварський меблевий 

комбінат» на земельну ділянку площею 0,0816 га для обслуговування 

майнового комплексу - землі промисловості, по вул. Кутузова, 61. 
11.52 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. N~ 54. 

14.53 Фізичній особі-підприємцю Кушпіль Любові Михайлівні на земельну 

ділянку площею 0,0046 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

використання, по вул. Олімпійській,б-а; 



14.54 Товариству з додатковою відповідальністю «Броварська автобаза 

NQ2» на земельну ділянку площею 1 ,4833 га для розширення території автобази 

-землі транспорту, по вул. Щолківській,l; 

14.55 Товариству з обмеженою відповідальністю «Пер і Україна» на 

земельну ділянку площею 4,4001 га для будівництва та обслуговування офісно
складського комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній 

дор.щі,.~,Q; 
14.56 Товариству з обмеженою відповідальністю "Текко-Київ" на земельну 

ділянку площею 3,5001 га для будівництва та обслуговування виробничо
складського комплексу - землі промисловості, на Об'їзній дорозі; 

14.57 Громадянці Павлик Людмилі Олександрівні на земельну ділянку 

площею 0,0600 га для розміщення об'єкту комерційного використання - землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення 

Броварського заводу будівельних конструкцій. 

Пункт 6 вважати пунктом 12 
12. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстраЦll 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 01.08.2012 року: 
12.7 Фізичній особі - підприємцю Аскеровій Оксані Юріївні на земельну 

ділянку площею 0,0042 га для розташування тимчасової споруди - павільйону

землі комерційного використання, по вул. Київській в районі розміщення 

буд. NQ168 (площа Шевченка); 
12.8 Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні на земельну ділянку 

площею 0,0068 га для розташування тимчасової споруди торгового павільйону 
NQ 1 - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі 

розміщення буд. И!йО; 

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); 

12.10 Фізичній особі-підприємцю Дмитренку Радіону Михайловичу на 

земельну ділянку площею 0,0080га для розташування тимчасової споруди -
кіоску для здійснення торгівлі квітами та непродовольчими товарами - землі 

комерційного використання, по вул. Короленка, 47; 
12.11 Фізичній особі-підприємцю Криштофор Людмилі Миколаївні, на 

земельну ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди 

торгового павільйону ,N'Q6 землі комерцшного використання, по 

бульв. Незалежності в районі розміщення буд. NQ 1 О; 
12.12 Фізичній особі - підприємцю Копитко Марії Володимирівні на 

земельну діЛЯlIКУ площею 0,0022га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання по вул. Гагаріна та вул. Лагунової Марії; 

12.13 Фізичній особі - підприємцю Музичко Артуру Анатолійовичу на 
земельну ділянку площею О,ОО22га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання по вул. Гагаріна та вул. Лагунової Марії; 
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12.14 Фізичній особі - підприємцю Олексієнку Олександру Івановичу на 

земельну ділянку площею О,ОО27га для розташування тимчасової споруди 
павільйону N25 - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в 

районі розміщення авто гаражного кооперативу N21; 
12.15 Фізичній особі - підприємцю Леоненку Миколі Олексійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0100га для облаштування окремого входу при 
проведенні реконструкції квартири N22 під магазин непродовольчих товарів -
землі комерційного використання, по вул. Лагунової Марії,l; 

12.16 Фізичній особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 
0,0015га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

вул.Короленка,54; 

12.17 Фізичній особі-підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 

0,0080 га для розташування тимчасової споруди (двох кіосків в складі 

павільйону очікування) землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності, 11. 

Доповнити пунктом 13 
13 .припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Техно-ойл-ЛК», посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 07.08.2007 року за N2 1452, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,,центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

від 25.09.2007р. за N!! 040733800120, площею 0,4000 га для розміщення 

складських приміщень - землі комерцlИНОГО використання по бульв. 

Незалежності в районі розміщення ТОВ «Астро ЛТД», в зв'язку з припиненням 

права користування земельною ділянкою. 

Пункт 7 вважати пунктом 14 
14. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
14.3 від 12.04.2012 року N!! 586-20-06 «Про припинення права користування 

земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою ... » 
в п. 5.9 відносно приватного акціонерного товариства «Геркулес», слова «по 

вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ «Нафком»» замінити словами «по 
вул. Кутузова, 12,7-r»\ в зв'язку з присвоєнням адреси відповідно до рішення 
виконкому Броварської міської ради від 27.05.2008 року N!! 255; 

14.4 від 20.10.2011 року N!! 378-14-06 "Про припинення права 

користування ... " в П.5.14 цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 
Проскурко Валентини Михайлівни після слів" площею 0,0023 га " читати "для 
обслуговування кіоску в складі павільйону очікування для здійснення торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування -землі комерційного використання", далі по тексту; 

14.5 від 20.10.2011 року N!! 378-14-06 "Про припинення права 
користування ... "·в п.5.43 цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 
Проскурко Валентини МихайліВІ!И після слів" площею 0,0037 га " читати "для 
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обслуговування кіоску для ЗДІИснення торгівлі фасованими товарами з 
тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування . землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського, 15", далі по тексту; 

14.6 від 20.10.2011 року N!! 378-14-06 «Про припинення права 

користування ... » п. 5.51 відносно товариства з обмеженою відповідальністю 

виробничо-комерційної фірми «Камелія» викласти в наступній редакції «договір 

оренди земельної ділянки, укладений між Броварською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою 

«Камелія», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" за N!!040533800133 від 17.08.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0022 га, з них 0,0014 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 

кіоску - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі 

розміщення буд. N!!11 терміном на 2 роки», в зв'язку зі зміною назви Орендаря 
та уточненням площі земельної ділянки при виготовленні кадастрового плану; 

14.7 від 12.04.2012 року N!! 586-20-06 «Про припинення права 

користування ... » в П.5.4 цього рішення відносно товариства з, обмеженою 

відповідальністю "Ност Ойл" після слів «площею 4,9683 га» читати «з них 
0,3305 га землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комуніК,ацїй» далі по тексту, в зв'язку з виявленими обмеженнями; 

14.8 від 12.04.2012 року N!! 586-20-06 «Про припинення права 

користування ... » в П.5.7 цього РІшення ВІДносно товариства з обмеженою 
відповідальністю «Вент Пром» слова «для обслуговування цеху по 

виготовленню вентиляцІИНИХ каналів» читати «для будівництва та 

обслуговування цеху по виготовленню вентиляційних каналів», в зв'язку :; 
технічною правкою; 

14.9 від 14.09.2010 року N!! 1641-89-05 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне користування 

земельних ділянок ... » в П.7.1 цього рішення відносно фізичної особи

підприємця Дутого Юрія Григоровича після слів «для розташування тимчасової 

споруди (двох кіосків в складі павільйону очікування)>> читати 5~ДЛЯ здійснення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування землі комерційного використання, по 

бульв. Незалежності,! 1» далі по тексту; 
14.10 від 02.07.2010 року N!! 1574-85-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » в п. 6.1 О цього рішення відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Компанія ММК", назву Орендаря читати: «Товариство з 

обмеженою відповідальністю «АвтоІнтернешнл Метрополіс», відповідно до 

статуту товариства з обмеженою відповідальністю "АвтоІнтернешнл 
Метрополіс", зареєстрованого 17.08.2011 року за N!! 13551050019002051, та 
слова «- землі наукових організацій» замінити словами «- землі комерційного 

використання», в зв»язку з приведенням у відповідність до умов договору 

оренди земельної ділянки; 
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14.11 від 02.07.2010 року И!! 1574-85-05 «Про припинення прав. 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації 'і: 

землеустрою ... » в п. 6.11 цього рішення відносно товариства з обмежеНОl< 

відповідальністю "Омега - Інвест", назву Орендаря читати: «Товариство: 
обмеженою відповідальністю «АвтоІнтернешнл Метрополіс», відповідно д( 
статуту товариства з обмеженою відповідальністю "АвтоІнтернешНJ 

Метрополіс", ,зареєстрованого 17.08.2011 року за И!! 13551050019002051, ТІ: 
слова «- землі наукових організацій» замінити словами «- землі комерційногс 
використання», в ЗБ>~ЯЗКУ з приведенням у відповідність до умов договору 

opeH~ з_емельної ділянки; 

14.12 від 09.12.2010 р. И!! 56-03-06 «Про припинення права користування 
зеr.rem.ними ділянками, затвердження технічної документації ІЗ 

землеустрою ... » п. 15 цього рішення відносно управління житлово

комунального господарства Броварської міської ради викласти в наступній 

редакції "Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо 
оформлення земельних ділянок у постійне користування управлінню житлово
комунального господарства Броварської міської ради: 

- орієнтовною площею 0,5576 га для обслуговування скверу "Юність" по 
вул. Короленка; 

- орієнтовною площею 31,9934 га для обслуговування парку "Перемога"; 
- орієнтовною площею 10,5404 га для обслуговування парку "Приозерний"; 
- орієнтовною площею 0,7240 га для обслуговування скверу ім. Шевченка", в 
зв"язку з затвердженням технічної документації по інвентаризації зазначених 
земельних ділянок; 

14.13 від 05.08.2010 И!! 1606-87-05 "Про попереднє погодження місць 

розташування малих архітектурних форм" П.п. 1.5, 1.6 цього рішення відносно 
фізичної особи-підприємця Скалацької Інни Григорівни вважати такими, що 

вmаor.fWИ чинність; 
14.14.від 24.11.2011 року И!! 411-15-06 «Про припинення права користування 

земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » в п. 13.10 цього рішення відносно фермерського господарства 
«Журавушкю~ слова «по вул. Черняховського в районі розміщення буд. И!! ІЗ-а» 

замінити словами «по вул. Черняховського в районі розміщення будинку И!! 24» 
в зв'язку зі зміною місця розташування тимчасової споруди - павільЙону. 

Доповнити пунктом 15 
15. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
15.1 до договору оренди земельної д~лянки укладеного між Броварською 

міською радою та закритим акціонерним товариством «Виробнича проектно

будівельна фірма «Атлант», зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 26.11.2009 року за 
И!! 040996300026, а саме: найменування Орендаря читати "Приватне акціонерне 
товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант»", на підставі 
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свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 17.03.2011 року 

N2400314. 

Пункти 8,9 вважати пунктами 16,17 відповідно 
16. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 01.08.2012 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. 

17. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.l1,12 цього 
рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення 

змін до договорів оренди землі в термін до 01.08.2012 року, міська рада буде 
розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 

Доповнити пунктом 18 
18. Попередити юридичні особи, зазначені в п.П. 8,9,10 про необхідність 

виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками в термін до 07.09.2012 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 10,11,12 вважати пунктами 19,20,21 відповідно 
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