
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТl

г Доповнення до проекту Р І ШЕН Н Я vv/ / ' 
Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі у користування земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної 

документації, проектів землеустрою по оформленню права 

користування земельними ділянками, поновлення договорів 

ореНДИ,внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.07.2012 року К2 369 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у користування земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації, проектів 

землеустрою по оформленню права користування земельними ділянками, 

поновлення договорів оренди, внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Пункт 1 доповнити підпунктами: 
1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 

до земель міської ради, в з~'язку з добровільною відмовою: 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київ-Петрол» площею 
1,7439 га по вул. Кутузова 127 -а, згідно з листом від 19.03.2012 року К2 19103; 

].3. Приватному підприємству «Ветбіо» площею 0,5000 га по 

вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища, згідно з листом від 

26.01.2012 року К2 5; 
1.4. Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 

площею 0,1314 га по бульв. Незалежності, 18, згідно з заявою від 

09.07.2012 року К2 2307. 

Пункт 2 доповнити підпунктами: 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

надати_в постійне користування земельні ділянки: 
2.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 

5,008S-ra, з них 0,3979 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирної житлової 

забудови - землі житлової забудови на території 3 мікрорайону ІУ житлового 
району; 

2.3. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 

області «Служба замовника» площею 0,1428 га для влаштування майданчика 
паркування - землі транспорту по вул. Грушевського Михайла в районі 

розміщення будинку К215; 

" 2.4. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області «Служба замовника» площею 0,1200 га для влаштування майданчика 



г 

паркування - землі транспорту по бульв. Незалежності в районі розміщення 

будинку N2ІО-б; 

2.5. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 

області «Служба замовника» площею 0,0728 га ДJIя влаштування майданчика 
паркування - землі транспорту по вул. Короленка в районі розміщення 

будинків N252-54; 
2.6. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 

області «Служба замовника» площею 0,3683 га ДJIя влаштування майданчика 
паркування - землі транспорту по вул. Київській. 

Доповнити пунктом 3. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування (на умовах оренди) та надати земельну ділянку в оренду: 

3.1. Громадянину Чабуру Олександру Валерійовичу, проживаючому по 
вул. Вересневій, 5, площею 0,0666 га для обслуговування об'єкту транспортної 
інфраструктури та організації проїзду автотранспорту - землі транспорту, по 

вул. Київській,322 терміном на 5 років. 

Доповнити ПУНl\.їом 4. 
··4.~атвердити технічну документацію по інвентаризації земельної ділянки: 
4'.1. Земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 

22,0089 га філії «Київський племконецентр» державного підприємства 

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

відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію. 

Доповнити пунктом 5 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, та надати в 

оренду земельну ділянку, на якій розміщене майно, що являється власністю: 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНТАЖ ПЛІОС» площею 
1,7439 га ДJIЯ обслуговування комплексу - землі комерційного використання, по 

вул. Кутузова, 127 -а, терміном на 5 років; 
5.2. Приватному підприємству «Крістал Гласс» площею 0,5000 га, з них 

0,0431 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, ДJIЯ будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного 

будівництва (ветеринарного комплексу) землі промисловості, по 

вул. Кутузова в районі кладовища, терміном на 5 років. 

Доповнити пунктом 6 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних діляно~ Броварській міській раді та оформленню права 

користування земельними ділянкю.1И шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 



(,_6,...1. Фізичній особі-підприємцю Петрик Марії Вадимівні площею 0,0050 га 
для розташування тимчасово"і споруди - павільйону для здійснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування - землі комерційного використання, по вул. Ки"івській в 

районі розміщення буд . .N2 298-а. 
Укласти договір особистого строкового cepBiтyry між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Петрик Марією Вадимівною 

терміном на 3роки; 

6.2. Приватному підприємству «Мрія-С» площею 0,0013 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири N2 1 під медичний 
кабінет сімейного лікаря по вул. Шевченка,l3. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міСЬКОIQ,радою та приватним підприємством «Мрія-С» терміном на 3 роки; 
:"g'.3. Фізичній особі-підприємцю Корнету Віталію Васильовичу площею 

0,0030 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для розташування тимчасової споруди - павільйону з продажу 

квітів на перетині вул. Київської та вул. Черняховського. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Корнетом Віталієм 

Васильовичем терміном на 3 роки. 

П..l:..нкт 3 вважати пунктом 7 та доповнити підпунктами: 
"7. )-Іадати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документаці"і щодо встановлення меж наступних земельних ділянок для 
розміщення об' єктів комерційного призначення: 

7.2. орієнтовною площею 0,0030 га для розташування тимчасової 

споруди - павільйону для ЗДlИснення підприємницької діяльності з торгівлі 

фасованим охолодженим м'ясом і м'ясними виробами по вул. Короленка в 

районі розміщення будинку N2 51. 

,- ІА'нкт 4 вважати пунктом 8 та доповнити підпунктами: 
'".. 8.) Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 

права/' користування земельними ділянками шляхом укладення договору 
особистого строкового сервітуту: 

8.2.Публічному акціонерному товариству «Переяславський 

експериментальний комбінат хлібопродуктів» орієнтовною площею 0,0030 га 
для розташування тимчасової споруди павільйону для ЗДlИснення 

підприємницької, діяльності з торгівлі фасованим охолодженим м'ясом і 
м'ясними виробами власного виробництва по вул. Короленка в районі 
розміщення будинку N2 51. 

Пункт 5 вважати пунктом 9 та доповнити підпунктами: 
9. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості): 



9.2. орієнтовною IUlОщею 0,6164 га, яка перебуває в користуванні на 
умовах оренди Київської обласної оргаюзаЦIІ Всеукраїнської спілки 

автомобілістів, для обслуговування відкритої платної автостоянки - землі 

транспорту по бульв. Незалежності, 18; 
9.3. орієнтовною площею 0,0351 га, яка перебуває в користуванні на 

умовах оренди Мельник Ірини Борисівни, для будівництва та обслуговування 
нежитлової будівлі - землі комерційного використання, по вул. Шевченка, 1 О-б. 

Доповнити пунктом 10. 
10. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земеЛЬ}lИХ ділянок в постійне користування: 

11 10.1: Відділу капітального будівництва Броварської міської ради на 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,4420га для будівництва 
багатоквартирної житлової забудови за рахунок резервних територій міста, 

землі сільськогосподарського призначення (багаторічні насадження) на розі 

вул. Київської та вул. Козацької в ІУ житловому районі; 

10.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000 га для розширення території 
кінцевої станції та тягової підстанції тролейбусної лінії Бровари-Київ за 

рахунок резервних територій міста (землі промисловості) по 

бульв. Незалежності. 

Доповнити пунктом 11 
11.п'Рновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
~T.l.ДOГOBip оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Зінченком Миколою 
Андрійовичем, посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 17 липня 2007 року за N5! 1289,зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 

за N5!040733800117 від 30.08.2007 року на земельну ділянку площею 0,3500 га, 
для будівництва та обслуговування цеху по виготовленню столярних виробів -
землі промисловості, по вул. Кутузова в районі IqJадовища, -серміном на 5 років; 

11.2.. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською ~радою та приватним підприємством «Броварибудінвест», посвідчений 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 
зо травня 2007 року за N5! 894, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N5! 040733800088 від 
23.07.2007 року на земельну ділянку площею 0,7928 га, з них 0,2452 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі житлової забудови, 

на терищрії 1I черги кварталу Олімпійський, терміном на 5 років; 
о- . (,. 1'1.3) договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «БроварибудінвесТ», посвідчений 



Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

30 травня 2007 року за N2 892, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2 040733800087 від 
23.07.2007 року на земельну ділянку площею 0,9365 га, з них 0,1951 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі житлової забудови, 

на території ІІ черги кварталу Олімпійський, терміном на 5 років; 
,> 11.4.") договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Броварибудінвест», посвідчений 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

30 травня 2007 року за N2 893, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Держаuного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2 040733800086 від 
23.07.2007 року на земельну ділянку площею 0,5867 га, з них 0,0]04 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі житлової забудови, 

на території 3 мікрорайону ІУ житлового району по вул. Чорновола В'ячеслава 
терміном, на 5 років; . . . о. --' --

; . . (1 ({) договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською~ радою та приватним підприємством «БроварибудінвесТ», посвідчений 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

30 травня 2007 року за N2 891, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2 040733800089 від 
23.07.2007 року на земельну ділянку площею 0,7700 га, з них 0,1102 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі житлової забудови, 

на території по вул. Красовського в районі будинку N22-B, терміном на 5 років; 
11.6. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним виробничим підприємством «Камаю>, посвідчений 

Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 

14 серпня 2002 року за N2 1417, зареєстрований у виконкомі Броварської міської 
ради, про що у книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено 

запис за N2 290 від 14.08.2002 року на земельну ділянку площею 0,0240 га для 
будівництва та обслуговування цеху для пошиття взугтя - землі промисловості 

по вул. Димитрова, 24 терміном на 5 років; 
11.7. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Дашинімаєвою Ларисою 

Володимирівною, зареєстрований у Броварському районному відділі Київської 
обласної філії Державного підприємства «Центр державного земельного 

кадастру» за N2 041096300091 від 03.08.2010 року на земельну ділянку площею 
1,1705 га, з них 0,0485 га санітарно-захисна зона водонапірної башти та 

артсвердловини, для обслуговування комплексу - землі сільськогосподарського 

призначення по вул. Андрєєва, 2, терміном на 5 років; 



11.8. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Тороповою Тетяною 

Іванівною, зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі 

записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за Х!! 1671 від 
17.10.2007 року на земельну ділянку площею 0,0046 га для обслуговування 

перукарні та влаШ'l)'вання окремого входу - землі комерційного призначення по 

вул. Возз'єднання, 7, терміном на 5 років; 
11.9. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та Спільним Українсько-Французьким підприємством з 

іноземними інвестиціями «Основа-Солсиф» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

У країни по земельних ресурсах" за Х!! 040400700076 від 22.1 О .2004року на 
земельні ділянки загальною площею 0,1292 га, а саме: площею 0,1270 та 
площею 0,0022 га - інженерний коридор мереж комунікацій для обслуговування 
виробничої бази - землі промисловості по вул. Будьонного, 14-а, терміном на 5 
років; 

11.10. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та приватним акціонерним товариством «Спецбудмаш», 

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

земельних ресурсах" за Х!! 040733800108 від 08.08.2007 року на земельну 

ділянку площею 0,4642 га, з них 0,0637 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування комплексу - землі 

промисловості по вул. Щолківській, 4, терміном на 25 років; 
11.11. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним акціонерним товариством «Спецбудмаш», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за Х!! 040633800197 від 12.04.2006 року на земельну 
ділянку площею 1,0667 га для обслуговування будівель виробничої бази - землі 

ПРОМИ~d!-оаос.,ті по вул. Щолківській, 4, терміном на 25 років; 
).': . /11.12. 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 У країни по 

земельних ресурсах" за Х!! 040633800261 від 12.05.2006 року на земельну 
ділянку площею 1,0772 га для будівництва комплексу технічного 

обслуговування автомобілів з мийкою, готелем та кафетерієм - землі 

комерційного використання по Об'їзній дорозі, терміном на 5 років; 
11.13. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Гутта», 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 15 липня 2002 року за Х!! 1213, зареєстрований у 

виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
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договорів оренди вчинено запис за Х!! 264 від 15.07.2002 року на земельну 
ділянку площею 0,0266 га для обслуговування павільйону-магазину по продажу 
промислових та продовольчих товарів - землі комерційного використання по 

вул. Київській, 92, терміном на 5 років. 

Пункт 6 вважати пунктом 12 та доповнити підпунктами: 
12. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі до 15.09.2012 року: 
12.16. Фізичній особі - підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу 

на земельну ділянку площею 0,0105 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання по вул. Олімпійській, 4; 

12.17. Фізичній особі-підприємцю Герасімову Миколі Іллічу на земельну 
ділянку площею 0,0100 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання по вул.Красовського,2; 

12.18. фізичній особі-підприємцю Сундуку Анатолію Станіславовичу на 
земельну ділянку площею 0,0275 га для розміщення об'єкту комерційного 
використання - землі комерційного використання по вул. Богунській; 

12.19.ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування - землі комерційного використання по вул. Короленка в 

районі розміщення буд.-N"Q55; 

12.20.ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу, на 

земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування землі комерційного використання по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд.-N"Q 1 О; 

12.21. Фізичній особі-підприємцю Кушпіль Любові Михайлівні на 

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

комерційного використання по вул.ОлімпіЙськіЙ,6-а; 

12.22. Фізичній особі підприємцю Барановському Анатолію 

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

обслуговування об' єкту комерційного призначення - землі комерційного 

використання по вул. Шевченка в районі розміщення будинку Х!! 27. 

Пункт 7 вважати пунктом 13 та доповнити підпунктами: 
13. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового cepBi1YlY для розташування тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності до 15.09.2012 року: 

13.5. Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат Х!! 1 О» на земельну ділянку площею 0,0036га ДЛЯ 

розміщення тимчасової споруди павільйону для ЗДlИснення торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування - землі комерційного використання по вул. Олімпійській 

в районі розміщення бювету; 



13.6. Фізичній особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 

0,00І5га для обслуговування кіоску для здійснення торгівлі фасованими 

товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчування - землі комерційного використання по вул.Короленка,54; 

13.7. Фізичній особі - підприємцю Аскєровій Оксані Юріївні на земельну 
ділянку площею 0,0042 га для розташування тимчасової споруди - павільйону

землі комерційного використання, по вул. Київській в районі розміщення 

буд. N2I68 (площа Шевченка). 

Пункт 8 вважати пунктом 14 та доповнити підпунктами: 
14. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів 

оренди земельних ділянок і договорів про ·внесення змін до договорів оренди 

землі до 15.09.2012 року: 
14.8. Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні на 

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

KOMep~oгo використання по вул. Короленка,52; 

І ?~:2) громадянину Сімановському Ярославу Михайловичу на земельну 
ділянку площею 0,1401 га для . .9_б~JJуговуванн.я неЖИТЛОВQЇ .БУllі.l.mJ - землі 
ПРОМИСЛОВQсті, по вул. Київськііі, 221; 

.', 14.10/ ТоварисТву з обмежеІ-IОЮ відповідальністю "МЕТІНВЕСТ -СМЦ" 
на зеМёJiьну ділянку площею 0,6929 га для обслуговування майнового 

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

14.11. Приватному акціонерному товариству "ФОРА РІТЕЙЛ" на земельну 
ділянку площею 0,0342 га для обслуговування комплексу - землі комерційного 

використання, по вул. Чкалова,І2; 

>:' ,14.12) Приватному підприємству "Будівельна компанія "Сомпекс" на 
зем~ ділянку площею 3,3000 га для будівництва та обслуговування 
виробничої бази - землі промисловості, по вул. Підприємницькій, 4; 

14.13. Фізичній особі-підприємцю Незгоді Юлії Петрівні на земельну 

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

очікування - землі комерційного використання, на перетині вул. Осипова та 

вул. Папаніна. 

Пункт 9 вважати пунктом 15 та доповнити підпунктами: 
15. Продовжити термін проведення державної реЄСтрації договорів 

особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності до 15.09.2012 року: 
15.4. 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 комерційного використання, по вул. Василя 

Симоненка,4, секція 7, прим. П; 
15.5. Товариству з обмеженою відповідальніс1lO «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); 

15.6. Приватному підприємству «Дельта - Бровари» на земельну ділянку 

площею 0,0100 га для розташування тимчасової споруди - павільйону - землі 

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

Доповнити пунктом 16. 
16. Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 

~O-)OBOpiв.~po ~несе.~ня змін. д~ договорів оренди землі до 15.0?2012 року: 
;' '16.1.! ФІЗИЧНlИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Братченку МикоЛІ Івановичу, на 

земел'ьну ділянку площею 0,1200 га для обслуговування нежитлової будівлі -
землі промисловості по вул. КиївськШ; 221; . -~ 

,16.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТД", на 
земельнУ' ділянку площею 0,3382 га для обслуговування автостоянки - землі 
комерційного використання по вул. Кірова,57; 

16.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТД", на 

земельну ділянку площею 0,0156 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання по вул. Кірова,57; 

16.4. Приватному підприємству «Мустанг-Авто 11», на земельну ділянку 
площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування автосервісного 

комплексу - землі комерційного використання по бульв. Незалежності в районі 

Промвузла; 

16.5. Фермерському господарству «Журавушка», на земельну ділянку 

площею 0,0031 га для обслуговування кіоску землі комерційного 
ВИКОРИС3<l.ння по вул. Лагунової Марії, 19; 

) , :' І 16.6. :'Приватному акціонерному товариству «Геркулес», на земельну 
ділянКу-r;лощею 1,3078 га для будівництва та обслуговування офісно
складського комплексу землі комерційного використання по 

вул. Кутузова, 127-г; 

16.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Брігус», на земельну 
ділянку площею 0,0340 га для для обслуговування будівлі водневої станції 
NQ2 - землі промисловості по вул. Лісовій, 24; 

16.8. Фізичній особі - підприємцю Афіцькому Олександру Юрійовичу, на 

земельну ділянку площею 0,0122 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання по вул. Чкалова, 30-а; 

16.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Еліон-2000» на 

земельну ділянку площею 0,0650га для обслуговування будівлі магазину -
землі кщнцщійного використання, по вул. Київській,139; 

.-:> J І ,,16.19< Товариству з обмеженою відпові~альніСтю "Текко-Київ" на 
земельну' ДUIянку площею 3,5001 га для БУДlвництва та обслуговування 

виробничо-складського комплексу земЛІ промисловості по Об'їзній 
дорозі, 64; 

16.11. Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

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



16.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» на 

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

дорозі,60; 

16.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Біном-С» на земельну 
ділянку площею 0,1656 га, для будівництва та обслуговування автомобільної 

газонаповнюючої станції землі комерційного використання по 

бульв. Незалежності, 47; 
16.14. Фізичній особі-підприємцю Мельнику Сергію Богдановичу 

площею 0,0150 га для розміщення об'єкту комерційного використання -
землі комерційного використання, розташованої по вул. Возз'єднання в районі 

розміщення будинків И!!5 та И!!7; 

16.15. Приватному акціонерному товариству «Броварський меблевий 

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

майнового комплексу - землі промисловості, по вул. Кутузова, 61; 
16.16. 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; 
16.17. Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні на 

земельну ділянку площею 0,0037 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського,15; 

16.18. Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний 
промислово-інвестицlИНИЙ баню> на земельну ділянку площею 0,0636 га для 
обслуговування існуючої споруди - землі комерційного використання, по 

бульв. Не~алежності, 14-а; 
.і 6.19. ::Товариству з обмеженою відповідальністю «Берізка» на земельну 

ділянку' тuiощею 0,0084 га для обслуговування магазину - землі комерційного 
використання, по вул. Красовського, 27; 

16.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Алютех» на земельну 
ділянку площею 4,0000 га для будівництва та обслуговування торгово

виробничого комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі, 

66. 

Пункт 1 О вважати пунктом 17. 
Пункт 11 вважати пунктом 18 та доповнити підпунктами: 
18. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 
18.2. Укладеного між Броварською міською радою та Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Київ-Петрош>, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 

И!! 040733800072 від 25.06.2007р., площею 1,7439 га для обслуговування 
комплексу - землі комерційного використання по вул. Кутузова, 127-а, в 

зв' язку з припиненням права користування земельною ділянкою; 



ТІ 

18.3. Укладеного між Броварською міською радою та приватним 

підприємством «Ветбіо», зареєстрованого у відділі Держкомзему у м. Броварах 

Київської області за NQ 321060004000148 від 12.12.2011 р. площею 0,5000 га для 
будівництва та обслуговування ветеринарного комплексу землі 
промисловості по вул. Кyryзова в районі запроектованого кладовища, в зв'язку 

з припиненням права КОРИС'І)'вання земельною ділянкою. 

Доповнити пунктом 19. 
'.' . 19. ~'З мотивів суспільної необхідності, вилучити частину земельної 

ділян-Кй' площею 0,0331 га із загальної площі земельної ділянки 10,7955 га, що 
перебуває в користуванні товариства з обмеженою відповідальністю 

«Броварський заводобудівельний комбінат». 

Земельному відділу Броварської міської ради у 5-денний термін з дати 

прийняття цього рішення письмово повідомити товариство з обмеженою 

відповідальністю «Броварський заводобудівельний комбінат» про необхідність 

внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

NQ 040633800145 від 29.03.2006 року. 

Пункт 12 вважати пунктом 20 та доповнити підпунктами: 
20.внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

20.3. від 12.04.2012 року NQ 586-20-06 "Про припинення права 

КОРИС'І)'вання земельними ділянками, затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо передачі в постійне користування та надання в оренду 

земельних ділянок ... " в П.5.3. цього рішення відносно товариства з 

обмеженою відповідальніс11О "Текко-Київ" слова « ... на Об'їзній дорозі ... » 
читати « ... по Об'їзній дорозі, 64 ... ", відповідно до витягу з рішення 

виконкому Броварської міської ради від 23.11.2010 року NQ 662, далі по 
тексту; 

20.4. від 07.06.2012 року NQ 641-21-06 "Про припинення права 
КОРИС'І)'вання земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне КОРИС'І)'вання та надання в оренду 

земельних ділянок ... "в п. 5.13. цього рішення відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю «Біном-С», слова « ... яка знаходиться в районі Промвузла ... » 
читати ({ ... по бульв. Незалежності, 47 ... », відповідно до витягу з рішення 

виконкому Броварської міської ради від 11.04.2006 року NQ 178, далі по текс'І)'; 
20.5. від 03.02.2011 року NQ 139-06-06 «Про припинення права 

КОРИС'І)'вання земельною ділянкою, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » в п. 3.4. цього рішення, відносно Відділення Українського 
акціонерного промислово інвестицlИНОГО банку в м. Бровари 
(Промінвестбанк), слова «Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 

зареєстрованого у виконкомі Броварської міської ради за NQ224 від ] 7.01.2002 
року» замінити словами «Укласти типовий договір оренди земельної ділянки»; 



~ від 03.02.2011 року NQ 139-06-06 «Про припинення права 
КОРИС1)'вання земельною ділянкою, затвердження технічної документації із 
землеустрою ... » п. 17 цього рішення, після слів « ... до 03.04.2011 року ... » 
доповнити словами « ... договорів оренди ... », далі по текс1)'; 

2Q .. 7. від 07.06.2012 року NQ 641-21-06 «Про припинення права 
кориётування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » 
в п. 8.2. цього рішення, відносно Разумова Веніаміна Володимировича, слова 
« ... землі комерційного використання ... » замінити словами « ... землі 
промисловості ... », в зв'язку з технічною правкою. 

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

міською радою та відкритим акціонерним товариством «Спецбудмонтаж-503», 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 08.08.2007 року за NQ 040733800108, а саме: 

найменування Орендаря читати "Приватне акціонерне товариство 

«Спецбудмаш»", на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.03.2012 року NQ 850751; 

21.2. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Спецбудмонтаж-503», 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" від 12.04.2006 року за NQ 040633800197, а саме: 

найменування Орендаря читати "Приватне акціонерне товариство 

«Спецбудмаш»", на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.03.2012 року NQ 850751. 

Доповнити пунктом 22. 
22. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п. 11 даного 

рішення, про необхідність укладення до 15.09.2012 року договорів оренди та 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не 

оформлення договорів оренди та договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 

КОРИС1)'ванняземлею. 

Пункт 13 вважати пунктом 23 та викласти в наступній редакції: 
23. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 12,13 цього 

рішення, що у разі не здійснення укладення та проведення державної реєстрації 

договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками в термін 

до 15.09.2012 року, міська рада буде розглядати питання щодо розірвання 
договорів в односторонньому порядку. 

Доповнити пунктом 24. 
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24. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 14,15 цього 
рішення, що у разі не Jдійснення державної реєстрації договорів, що 
посвідчують право користування земельними ділянками в термін до 

15.09.2012 року, міська рада буде розглядати питання щодо розірвання 
договорів в односторонньому порядку. 

Доповнити пунктом 25. 
25. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 3, 5, 6 цього 

рішення, що у разі не здійснення укладення договорів, що посвідчують право 

користування земельними ділянками в термін до 15.09.2012 року, міська рада 
буде розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому 

порядку. 

Пункт 14 вважати пунктом 26 та викласти його в наступній редакції. 
26. Попередити юридичні особи, зазначені в п.п. 8,9, 10 про необхідність 

виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками в термін до 15.09.2012 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 15,16,17 вважати пунктами 27,28,29 відповідно. 
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