
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

Проект Р І ШЕН Н Я 

Про затвердження договорів оренди землі 
та договорів про внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок, договорів про встановлення земельного cepbi-ryrу, договорів купівлі 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.07.2012 року N2 371 
щодо затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення земельного 

сервітУІУ, договорів купівлі продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ч.І п.43 ст.26, п.3 пп.16 ст.42 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. Затвердити договори оренди землі та договори про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, договори про встановлення земельного 

cepBiтyry, договори купівлі продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення: 

1.1. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Ветбіо» та зареєстрований 
у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області Державного комітету 
У країни із земельних ресурсів, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів вчинено запис від 02.12.2011р. N2321060004000148; 

1.2. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою віДПОJ!1ЩUIьніс1Ю «Схід 
Бізнес Центр» та зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах 
Київської області Державного комітету України із земельнцх ресурсів, про що 
у книзі записів державної реєстрації договорів вчинено запис від 20.l2.2011p. 
N2321060004000151; 

1.3. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Березняковим Андрієм Володимировичем та 
зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області 

Державного комітету України із земельних ресурсів, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів вчинено запис від 20.12.2011р. 
N2321060004000153; 

1.4. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніс1Ю «ВКФ 
«Амос» та зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської 

області Державного комітету У країни із земельних ресурсів, про що у книзі 



1 .18. Договір N23 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 19.01.2005р. N2040400700093 укладений між Броварською міською 
радою та Товариством з обмеженою відповідальністю фірма «Цеоліт», 

зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області 

Державного коміте'!)' У країни із земельних ресурсів, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів вчинено запис від 16.05.2012р. 
N2321 060004000169; 

1.19. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 06.11.2006р. N2040633800401 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Головач Надією Анатоліївною, 
зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області 

Державного коміте'!)' України із земельних ресурсів, про що у книзі записів 

державної реєстрації договорів вчинено запис від 14.03.2012р. 
N2321 060004000160; 

1.20. Договір N23 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 12.07.2005р. N2040533800085 укладений між Броварською міською 
радою та відкритим акціонерним товариством «Софія», зареєстрований у 

відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області Державного коміте'!)' 
У країни із земельних ресурсів, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів вчинено запис від 20.04.2012р. N2321060004000163; 

1.21. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 17.08.2009р. N21865 укладений між Броварською міською радою та 
громадянином Зятя Олександром Петровичем, зареєстрований у виконкомі 

Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 

договорів оренди вчинено запис від 23.12.2011; 
1.22. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 14.05.2004р. N2544 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою підприємцем Русланович Яною Леонідівною, 
зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області 
Державного коміте'!)' України із земельних ресурсів, про що у книзі записів 

державної реєстрації договорів вчинено запис від 17.01.20 12р. 
N2321060004000154; 

1.23. Договір N23 про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 27.03.2006р. NQ040633800127 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством <фест», зареєстрований у відділі 

Держкомзему у місті Броварах Київської області Державного комітету України 
із земельних ресурсів, про що у книзі записів державної реєстрації договорів 
вчинено запис від 30.11.2011 р. NQ321 060004000 144; 

1.24. Договір NQ2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006р. NQ040633800128 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством «Бест», зареєстрований у відділі 
Держкомзему у місті Броварах Київської області Державного комітету У країни 
із земельних ресурсів, про що у книзі записів державної реєстрації договорів 

вчинено запис від 30.11.2011р. N!!321060004000145; 
1.25. Договір NQ 1 про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 19.04.2006р. NQ040633800209 укладений між Броварською міською 
радою та громадянином Нагорняком Олександром Анатолійовичем, 
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зареєстрований у віДДІЛІ Держкомзему у місті Броварах Київської області 
Державного комітету У країни із земельних ресурсів, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів вчинено запис від 20.12.2011р. 
}(QЗ21 060004000 150; 

1.26. Договір про встановлення земельного cepBiтyry укладений між 
Броварською міською радою та приватним підприємством «Шор», 
зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області 
Державного комітету України із земельних ресурсів, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів вчинено запис від 14.04.201 Ор. }(Q9; 

1.27. Договір про встановлення земельного сервітугу укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальніС11О 
«Броваригаз», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах 

Київської області Державного комітету України із земельних ресурсів, про що 
у книзі записів державної реєстрації договорів вчинено запис від 06.12.2011 р. 
}(QЗ21 060004000 146; 

1.28. Договір про встановлення земельного cepBiтyry укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальніС11О 
«Броваригаз», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах 

Київської області Державного комітету України із земельних ресурсів, про що 
у книзі записів державної реєстрації договорів вчинено запис від 06.12.2011 р. 
}(2З21 060004000 147; 

1.29. Договір про встановлення земельного cepBiтyry укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальніС11О 
«Еліт Хаус», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської 
області Державного комітету України із земельних ресурсів, про що у книзі 

записів державної реєстрації договорів вчинено запис від 11.05.20 12р. 
}(2З21060004000167; 

1.30. Договір про встановлення земельного cepBiтyry укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальніС11О 
«Харчовик», зареєстрований у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської 
області Державного комітету У країни із земельних ресурсів, про що у книзі 
записів державної реєстрації договорів вчинено запис ,:Ьід 06.05.2012р. 
}(2З210600Q4000171; 

1.31. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
нотаріальним округом Київської області приватним нотаріусом Іваненком О.В., 
укладений між Броварською міською радою та громадянкою Екель Ніною 
Вікторівною, зареєстрований Броварським міським приватним нотаріусом 

Іваненко-О.В. від 01.02.2012р. 

, 1.32. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
нотаріальним округом Київської області приватним нотаріусом Іваненком О.В., 
укладений між Броварською міською радою та громадянином Гаджієвим Сакіт 
Мугу Огли, зареєстрований Броварським міським приватним нотаріусом 
Іваненко Ч.В. від 16.02.2012р. 

1.33. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
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нотаріальним округом Київської області приватним нотаріусом Ткаченко М.М., 
укладений між Броварською міською радою та фізичною особою -
підприємцем Разумовим Веніаміном Володимировичем, зареєстрований 
Броварським міським приватним нотаріусом Ткаченко М.М. від 14.03.2012р. 

1.34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
нотаріальним округом Київської області приватним нотаріусом Ткаченко М.М., 
укладений між Броварською міською радою та Нагорняком Олександром 
Анатолійовичем, зареєстрований Броварським міським приватним нотаріусом 

Ткаченко М.М. від 18.06.2012р. 
1.35'. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
нотаРіЧJ.iЬНИМ округом Київської області приватним нотаріусом Ткаченко М.М., 
укладений між Броварською міською радою та фізичною особою -
підприємцем Ступіним Валерієм Миколайовичем, зареєстрований Броварським 

міським пр~ватним нотаріусом Ткаченко М.М. від 18.06.2012р. 
1.36.· Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

несідьськогосподарського призначення посвідченого Броварським міським 
нотаріальним округом Київської області приватним нотаріусом Ткаченко М.М., 
укладений між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЕЛЛІС», зареєстрований Броварським міським приватним 
нотаріусом Ткаченко М.М. від 15.06.2012р. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від «26» липня 2012 року 
NQ ________ _ 
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