
ІI 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАС'Г~ 

ПроеlСТ Р І ШЕН Н Я 

Про припинеЮІЯ 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, внесення змін до 

рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.08.2012 року N~ 401 цоце 
припинення права користування земельними ділянками, затверД)хен~.Е 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у користування земельних 

ділянок, надання дозволів на складання технічної документації, проектів 

землеустрою по оформленню права користування земельними діЛЯІ-П(аJ.;?:, 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що роз~..:і;:ж 

земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і генералЬНRМ 

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 Украl'н:';, 

ст.ст.7,21,23,3 і,33 Закону України "Про оренду землі", п . п. 1, 12 Перехіднzх 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "І-::)о 

місцеве самоврядування в Україні, а також враховуючи пропозиції постіЙ:n:Оl' 

комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відп:ССЕН , 

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та зараХУЕати їх 
до земель міської ради: 

1.1. Фізичній особі-підприємцю Русанович Яні Леонідівні земельною 

ділянкою площею 0,0932 га по вул. Красовського, 19-а, в зв'яз;~у ::; 
добровільною відмовою, згідно з листом від 04.05.2012 року N2 2- 6/1921; 

1.2. Дослідному заводу Інституту проблем матеріалознавств2. 

ім. І .М. Францевича Національної академії наук України земельною ділянкою 

площею 10,6 га, розташованою в районі Промвузла, в зв'язку з тим, що об'єк,.' 
незавершеного будівництва «Дослідний завод Інституту пробле;,: 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук Україю:» 

приватизовано Регіональним відділенням Фонду державного майна Україн,," по 

Київській області. 

2. Припинити право ПОСТlИного користування земельною ділянкою 

площею 0,2150 га Броварському відділенню республіканського акціонерногс 



комерційного агропромислового банку «Україна» по вул. Возз'єднання, 1, на 
підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 13.l0.2003pOKY И!!599- р. 

3. Припинити право користування земельною ділянкою площею 1,0000га 

відкритому акціонерному товариству «Київспецсільгоспмонтаж» по 

вул. Радистів, 3 та зарахувати ії до земель міської ради, в зв'язку з набуттям 
іншими особами права власності на майно, розташоване на зазначеній 

земельній ділянці. 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою по встановленню меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в користуванні на 

умовах оренди: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Афаліна» 
площею 0,0218 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 

використання, по вул. Мічуріна, 9. 
Укласти договір оренди земельної ділянки на нову площу, встановити 

термін користування до 17.03.2015 року. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ' ділянок Броварській міській раді та оформлення права 

користування земельними ділянками шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 

5.1 . Фермерському господарству «Журавушка» площею 0,003 О га, з них 
0,0017 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікащи, для розташування тимчасової споруди - павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул. Черняховського в районі розміщення буд. И~ 24. 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою терміном до 13.09.2015 року між 

Броварською міською радою та фермерським господарством «Журавушка»; 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні площею 

0,0052 га, з них 0,0019 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для розміщення тимчасової споруди -павільйону 

для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі промисловими товарами

землі комерційного використання, по вул. Грушевського в районі розміщення 

будинку NQ 7. . 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою терміном до 13.09.2015 року між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Скалацькою 

Інною Григорівною; 

5.3. Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні площею 

0,0052 га, з них 0,0017 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для розміщення тимчасової споруди -павільйону 

для здійснення підприємницької діяльності із торгівлі фасованими товарами з 



тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - з е;у~г.: і 
комерційного використання, по вул . Грушевського в районі розміще:{г:>. 
будинку NQ 7. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою терміном до 13.09.2015 року між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Ска..lацько:о 

Інною Григорівною; 

5 А. Фізичній особі-підприємцю Скалацькій Інні Григорівні г.:лс:дею 

0,0046 га, з них 0,001 О га - зе~лі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для розміщення тимчасової споруди - павільйону

кафетерію - землі комерційного використання, по вул. Грушевського в районі 

розміщення будинку NQ 7. 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою терміном до 13 .09 .2015 року Mir.< 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Скалацьхою 

Інною Григорівною. -' . 
1.1-. 6 ~Wvt1AAJ f cfi сссu 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок Броварській міській раді та оформлення права 

користування земельними ділянками шляхом укладення договору суперфіцію: 

6.1. Громадській організації інвалідів «Броварчани» площею 0,0033га для 

облаштування вхідної групи до нежитлового приміщення - землі громадського 

призначення, по вул. Шевченка, 2. 
Укласти договір суперфіцію, що посвідчує право користування 

земельною ділянкою терміном до 13 .09.2015 року між Броварською МlСЬКОЮ 
радою та Громадською організацією інвалідів «Броварчани». 

7.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: 

7.1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Віво-Актив" площею 

0,0932 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 

використання по вул. Красовського, 19-а, терміном до 13.09.2017 року. 

8. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічне: 
документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок д:rrд 

розміщення об'єктів комерційного призначення : 

8.1 . орієнтовною площею 0,0042 га для розташування тимчаСОБ'::: 

споруди - павільйону для здійснення підприємницької діяльності з про,r:;юку 

квітів по вул. Олімпійській в районі розміщення будинку NQ 7-а; 

8.2. орієнтовною площею 0,0030 га для розташування тимчасової споруди: 

в складі павільйону очікування для здійснення підприємницької діяльності з 

продажу товарів тривалого зберігання без приготування продупів харчуваЗ:Н5: 

по вул. Черняховського в районі розміщення гіпермаркету «Термінал». 



9. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками шляхом укладання договору 

особистого строкового сервітуту: 

9.1. Фізичній особі-підприємцю 

орієнтовною площею 0,0042 га для 

Логінов ій Наталії Олександрівні 
розташування тимчасової споруди -

павільйону для здійснення підприємницької діяльності з продажу квітів по 

вул. Олімпійській в районі розміщення будинку N2 7-а; 
9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Голді фар» орієнтовною 

площею 0,0030 га для розташування тимчасової споруди в складі павільйону 
очікування для здійснення підприємницької діяльності з продажу товарів 

тривалого зберігання без приготування продуктів харчування по 
вул. Черняховського в районі розміщення гіпермаркету «Термінал». 

10. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування 

земельною ділянкою: 

10.1. Броварському міськрайонному суду Київської області орієнтовною 
площею 0,2150 га для обслуговування приміщення суду по вул. Возз'єднання,!. 

11 . Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

11 . 1.Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Київській області на земельну ділянку орієнтовною площею 10,6 га в районі 
Промвузла, для подальшого продажу шляхом проведення аукціону разом з 

майном, розміщеним на даній земельній ділянці. 

12. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування: 

12.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400га, за рахунок резервних 
територlИ міста, для будівництва розподільчого пристрою РП-10, 

трансформаторної підстанції РП-5 по вул. Чубинського, 4. 

13 . Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в користування (на умовах оренди) , на яких розміщене 

майно, що являється власністю: 

13.1. Громадянину Сергієнку Юрію Миколайовичу, проживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1093 га, за 

рахунок резервних територій міста, для обслуговування нежитлової будівлі по 
вул. Радистів, 3. 

14. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 01.11.2012 року: 



14.1. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любові Миколаївні на 

земельну ділянку площею 0,0034 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Гагаріна,l; 

14.2. Товариству з додатковою відповідальністю «Броварська автобаза 
N22» на земельну ділянку площею 1,4833 га для будівництва та обслуговування 
автобази - землі Транспорту, по вул. Щолківській, 1; 

14.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ност Ойл" на земельну 
ділянку площею 4,9683 га для будівництва та обслуговування цілісного 

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

14.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Істрейт» на земельну 

ділянку площею 0,0920 га для обслуговування нежилого приміщення -
магазину - землі комерційного використання, по вул. Кірова, 90; 

14.5. Фізичній особі-підприємцю Колбасинському Віталію Вікторовичу 
на земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Гагаріна,14. 

15. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстраЦll 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 01.11.2012 року : 

15.1. Фізичній особі - підприємцю Калашнику Євгену Валерійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди 

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

комерційного використання, по вул . Київській біля зупинки «Порошинка». 

16. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів оренди 
земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 

01.ll.2012poкy: . 
16.1 . 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; 

16.2. 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. N245; 
16.3. Фізичній особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,00703 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного вик.ористання, по вул. Кірова,36 . 

17. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів 

особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових споруд Д.JЯ 

провадження підприємницької діяльності до 01.11.2012 року: 
17.1. Фізичній особі-підприємцю Криштофор Людмилі Миколаївні, на 

земельну ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди 



торгового павільйону N!16 землі комерцlИНОГО використання, по 

бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N!110; 
17.2. Фізичній особі-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. NQ10. 

18. Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 

договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 01.11.2012 року: 
18 . 1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварське будівельно

монтажне управління-35», на земельну ділянку площею 0,1230 га для 

будівництва складів та підсобних приміщень - землі промисловості, по 
вул . Металургів, 33; 

18.2. Фізичній особі-підприємцю Строй Олені Вадимівні, на земельну 
ділянку площею 0,0371 га для обслуговування салону-магазину «Берегиня» -
землі комерційного використання, по вул. Короленка, 62-а; 

18 .3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Основа», на земельну 
ділянку площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру - землі 

комерційного використання, по вул. Чорновола В'ячеслава. 

19. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди: 

19.1 . Громадянам Міллер Наталії Іванівні та Переяленко Юлії Миколаївні 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0401 га для обслуговування 

нежитлової будівлі по вул. Мічуріна, ІЗ-а до 13 .12.2012 року; 
19.2. Обслуговуючому кооперативу Броварський гаражний кооператив 

«Сонечко» на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4400 га для 

обслуговування колективних гаражів по вул. Красовського в районі розміщення 
будинку NQ8-б до 13.12.2012 року. 

20. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 
20.1 . Укладеного між Броварською міською радою та Фізичною особою

підприємцем Русанович Яною Леонідівною, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2544 
від 14 . 10 . 2004р., площею 0,0932 га для обслуговування бані-пральні - землі 

комерцlИНОГО використання, по вул . Красовського, 19-а, в зв'язку з 

припиненням права користування земельною ділянкою. 

21. Внести зrvuни до рішень Броварської міської ради: 
21.1. від 12.04.2012 року NQ 586-20-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » 
в п. 5.11 цього рішення відносно відкритого акціонерного товариства 

«Броварська автобаза NQ2» слова « ... для розширення території автобази ... » 



замінити словами « ... для будівництва та обслуговування автобази ... » далі по 
тексту; 

21.2. від 26.07.2012 року N2 692-22-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » в 
п. 3.2 цього рішення відносно Громадської організації «Спадщина», після слів 
« ... музеЙно-виставкового комплексу з творчими майстернями ... » читати 

« ... землі громадського призначення ... » далі по тексту; 
21.3. від 28.08.2008 року N2 834-42-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... » 
п. 6.3. цього рішення відносно Сергієнка Юрія Миколайовича визнати таки:'vl, 
що втратив чинність, в зв'язку з наданням дозволу на розробку проекту 

землеустрою. 

22. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П . п . 14,15 цього 
рішення, що у разі не здійснення укладення та проведення державної реєстрації 

договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками в термін 

до 01.11.2012 року, міська рада буде розглядати питання щодо розірвання 

договорів в односторонньому порядку . 

23. Попередити юридичні та фізичні особи , зазначені в П.п. 16,17 цього 
рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів, що 

посвідчують право користування земельними ділянками в термін до 

01.11.2012 року, . міська рада буде розглядати питання щодо розірвання 

договорів в односторонньому порядку. 

24. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 18 цього 

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

користування земельними ділянками в термін до 01.11.2012 року, міська рада 
буде розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому 

порядку. 

25. Попередити юридичні особи, зазначені в п. 9,13 про необхідність 
виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками в термін до 13.12.2012 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. 

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

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

27. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 

оцінки земель м. Бровари. 



у випадку ВlДмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

28. Контроль за виконанням цього РІшення ПОЮІаСТИ на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

l'-.1іськиЙ голова 

м. Бровари 

вІД 13 вересня 2012 року 
N2 ------------------

І.В.Сапожко 



ДоношtСIІШI ДО 11POCI~TY Р І (Н Е 11 Н Я 

РОЗ ГJlЯНУВШJ1 ПОДШІІІЯ земе,lЬНОГО відділу від 07.09.2012 року H~ 440, 
ВllеСТIІ наступні доповнення до проекту рішення: 

«Про ПРНПllllення права користування земеЛЬН!I~IИ діJlЯlfка~ш, 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі у 

корrlСТУВШШЯ земеЛЬНIІХ діЛЯIІОК, надання дозволів на СК-lадання технічної 

документації, проеl\.,ів землеустрою по оформлеllllЮ права користування 

зе.'lеЛІ,IШМII діЛЯlfка~ш, внесеІІНЯ З~lіlf до рішень Броварської міської paДlI)). 

ПУІІ", І ДОПОВlIllТН піДПУН",<lМИ: 
1. ПРIIПlIН\IТИ право користування зе~lельннми ділянками та зарахуваТIІ Їх 

до зе~lель міської ради: 

1.3. Фізичній особі-піДllрllЄМЦЮ l'-Лерезі АнаТО.lію Аllдрійовнчу 

земелыІюю ділянкою площею 0,0025 f<J., по вул. КlІївськm в раilОllі розміщення 

БУДНIІКУ H~224 , в зв'язку з його смертю. 

ПУН"Г 5 ДОПОВНІІТІІ підпунктамн: 
5. 3атвеРДІПИ технічну документацію із землсустрою щодо ВСТШЮВЛСІШЯ 

меж зе~IСЛЬНИХ ділянок Броварській міській раді та оформлеllНЯ права 

КОРИСТУВШ!IJЯ земельними ділянкаМ\І щляхом укладення до["овору особll(;ТОГО 

строкового сервітуту: 

5.5. ФіЗII'lній OCOOI-піДПРIІЄМЦЮ Сундуку Анатолію Станіславовичу 

площею 0,0020 га для розтащування тимчасової споруди - павільilону для 

здіЙСllення піДПРIІ ЄМIІІЩЬКОЇ діяльності із торгівпі фасованими товарами з 

Трllналl1М терміном зберігання без приготування продупі[! харчування - землі 

комерційного викорнстання, 110 вул. Возз'єднання 4-а. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користуваllНЯ земельною ділянкою терміном ДО 13.09.2015 року між 

Броварською міською радою та фізичною особою-піДПРИЄ1\щем Сундуком 

Л натолієм Станіславовичем; 

5.6. Фізичній особі-підприємцю СУІІДУКУ Анатолію СтаlJіслаВОВИ'IУ 
ІІЛощею 0,0020 га ДЛЯ розтащування тимчасової споруди - павільйону -
кафетерію - землі комерційного викорнстання, по вул. Возз'єднання 4-а. 

Ук,lасти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою терміном до 13.09.2015 року між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Сундуком 

Анатолієм Станіславовичем; 

5.7. Фізн'шій особі-піДIlРИЄМЦЮ Гаджієву Сакіту Муту ОI'ЛН площею 
0,0062 га ДЛЯ розташування ТlІмчасової СПОРУДИ - павілы�нуy для здійснення 

підприємницької діяльності із торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування земЛІ 

комерційного використання, по вул. Гагаріна, 22. 
У класти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

КОРНСl)'ваНIІЯ земельнОЮ ділянкою теР1>IІНОМ до 13 .09.2015 POI\.)' МІЖ 



:~-':-' . ::- ':~~~:.-:>;:;1 C~t;~(-: ~·~-::,!.!·~:'::':;-':::'c .:: ,';~3~iгy6 ОЛЬЗІ 3ітс.л:";'13ні ПЛОЩСІО O~0025т

z l":: .i.'1 : c.5:~:~~-:~~~~;J;~(J !$} : " '-:} PI~C ;',"1 :',t l9. - Ї;і;;-:СіН::РНИП коридор мере){\. комунікацій, для 

l~: ': '-~-::';:. E =·'i~C~;:-';~ T;l~~lt~~:..::O~.C·~· :'::c(iГ~'TBi - E:~')C;~Y в СКЛRді П3.8ЇЛЬЙОНУ очікування для 

'.:·~ -· : ::<. ;: :-: ··: M тегміНС;;\1 З'~~;J;Г;':~~~Н>і еез приготуеа!-!ня r1рО:J.Уhїів харчування - землі 

~~с.r-:~::~' .j~:І~С'!() ~~';КОРl~стаl- і!-іЯ ~ :10 пу.::. I(І!і'вськіі1 в раПо~li РО1міlдення. буд, Y{~:224. 
\:-;':_l~С;Н ДО!"'{";ізір ОС(.16истого СТРnКО:З0ГО серзітуту) U1G посвідчує право 

КОР~~~-·ТУВ2~~-Е!Я 1С;),,~\:;Лі~~· іО10 Д;~IЯНКGfО ТСР~'lіно:ч: до 13.09.20 15poh')' !\tlіК 

БРlJпгРС!';':ОI0 ;t1~C~):':~:;O ~')a; IOIO та фіЗНЧНОjО ()со60fо-підприємце~f Jlнзогуб 

~:. J~i'~·l: e:-::').}:-:-~i 'Г'~X:-:1';:~ ,"'? c'~-:y·~. :CI~T:':'!?_~'!- по інзеНТСіРі~заuіУ наСТ:УПlіJiХ земельних 

" ~ ':':,;~~~;~~' ~~ ~',~ ~:;:~~. :' :~:.~ ~,:~: " ;;: ~~~~~~ i~ :;, г:;~~· ~:~~ д~~~a~~~~c :~~~)~~ i~ ~~:~:a ~~;163;~~ 1 ~~!~~ 
;=,;~: >::: : :~~-::,;'C ::f.~,'";~:. : -: Gт::: {~{ ;:,,-І:{}кс}!СР1І~і~ КОРНДС1Р мсреіК комунікацій, та 

с: ~5 ~"'C'9 '~~: ~- r: ;:"';6 .::~1е~,;~~з 3EX:~C:-ia ~~!yг;:. ОЗСТ!П~ З H ~!X 0.0918 га зе!'.1пі обме){(еного 
ко,;уні кацій, р. районі 

:;';":)'~~ '~~~ :;-~c;~;~~~:: ;~;:~i~~~:':~; ':~;;~;~~~!!~~,~~~~~~,:~~аЛ~~I;;~~~~~:~:~:а~:яь~;~~;ь;~!~ 
n :~. ' ,'J ": .. ... : .•. :~ _ ~ З~lХ:-іСі ~ :: с~·:~·J;-t\ vZ:'i)<l; 3 f НіХ 0,1 0О4га зе~,1лі o6:, t ~joKeHoro 

::'.:.\,::.:.';::. ~' ... ~:::l-~ -,;:-~e:;:.""=~ ; .::;.:~~ раilоні 
' " _ •• r-

;;:!,:. -· . C:~:1.:'5:~:..\.:.;'~Ci ;:.,J~ -:bz- ~i: 

І{иїR~ЬКОТ області внести 

:І.' ~~,''tіРС~!.;~ ~y~,:,a ПУ1:К··;G:.! 9. 

\ 9 ::1 с,·,-,р.,,,·;,, [],..··"'c~1 "е,,1Леу"трою щодо віДВедення зсм(Ольної ділянки У 
\ • .--.-/., . _ ... _~ .... _;.,.-'(. S," :,'oJ _ ..... ..., ~ • 

;:С:~);;СТУВ,,:JJ":Я ,на Y~.iOBax оренди) та на;lа'Ти зеМС,lЬНУ ДІЛянку в оренду 

т,jЬU;Ж'.:ТБ:}' з 05меЖёНі)Ю відгювідальвістю "СмакіНКО/lі" площею 0,3850 га, з 

ню: 0,2321 га" З~;'і."іі ОО",lсженого використання" інженерний коридор мереж 

!~О~,jу!,йк;:>,цій, ДJ,!;' ооел] говупання нсЛ<итлових будівель (торговельного 

K():-,і:U;:СХGУ)" зеr.ілі ;.:о:·.1срціЙного викорнстання, по вул. Київській,152, терміном 
де ! 3/:9,2017 ;JOI,:Y. 

Г~Уj:::-~ 8 Еі3п.:f:ZТИ пунктом l() -та д.оповнити підпункта~lН: 
j О . Надати д:;:;вїл Б;J-Jварсн:ій міеьr-:ій раді на виготовлення технічної 

Д:ЖУ:"":'іТ:tції ШО,');J :JСТ::fivїНіСIШЯ ~lеж наступних земельних ділянок для 
po·~:,,':~:.цёHH~"; об~ Є1-:113 Г:О;,1С:'Н1.іЙного ПРИ3пачення: 
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І 0.3. Тимчасових споруд-павільйонів для здійснсння піДПРIIЄМШЩЬКОЇ 

діяльності із торгіВ"lі хлібобУЛОЧfjlf~llf та КОНДИТСРСЬКШIIf виробами наСТУПНIfХ 

земельних ділянок: 

- орієнтовною площею 0,0055га по вул. Королснка в раПоні роз~Ііщення 

буд . N~ 67; 
- орієнтовною площею 0,0055га по вул. Гагаріна в районі розміщеllНЯ 
буд. N~ 11; 
- орієнтовною П_l0Ulею 0,0055га по вул. Грушевського Мlfхайла в районі 

розміщення буд. M~ 15-а; 

- орієнтовною площею 0,0055га по вул. Київській в районі розміщсння 

буд. N~ 294 (біля кіоску «КвіПJ))); 
- орієнтовною площсю 0,0055га на псрехресті вул. Кірова та вул . ГрушеВСl,КОГО 

:'-·1ихаНла (біля ~laгазнну «Зслена папуга»); 

- орієнтовною плошею О ,О055га по бульв . Незалежності І! раПані розміщення 

буд. N2 І7; 
- орієнтовною площею О,О055га по бульв . Незалежності в раПоні розміщення 
буд. N2 8 (біля бювету); 
- орієнтовною площею 0 ,0055га по вул . Черняховського в районі розміщення 

буд. N2 15 . 

Пуm:т 9 f!важаТIf ПУН",О~f 11 та доповнити піДПУНlпа~IИ: 
] І. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформлснню 

права користуваllНЯ зе~IСЛЬНIІМИ діЛЯllка~1If шляхом укладання договору 

особистого СТРОКОf!ОГО сервітуту: 

11.3. Товариству з обмежеЕЮЮ відповідаш,ністю «Ксгичівськс» для 

розташування тимчасових споруд павільйонів для здійснення 

підприємницької діяльності із торгівлі хлібобУЛОЧНІІМИ та кондитеРСЬКIІМI1 

внробаМIf власного виробництва по оформленню права користування 

наСТУПНI\МН земельними ділянками: 

- оріЄIПОВIЮЮ площею О,О055га по вул. Короленка 

буд. N267; 
в райоfti розміщення 

~? 
J 

- оріЄНТОВIЮЮ площею 0,0055га по вул. Гагаріна в районі розміщення 

буд. N2 11; 
- орієнтовною площею 0,0055га по ВУ". Грушевського Михайла в районі 
розміщення буд. M~ 15-а; 

- оріЄНТОВIІОЮ площею 0,0055га по вул. Київській в районі розміщення 

буд. N~ 294 (біля кіоску «Квіти»); 
- орієнтовною площею 0,0055га на перехресті вул. Кірова та вул. Грушевського 
Михайла (біля магазину «Зелена папуга»); 

- орієнтовною площею 0,0055га по бульв. НезалеЖllості в районі розміщення 

буд. М'!.17; 

- орієнтовною площею 0,0055 га по бульв . НезалеЖІІасті в районі розміщення 

буд. М2 8 (біля бювету); 
- орієнтовною площею 0,0055га по вул. Черняховського в районі розміщення 
буд. M~ 15; 



, " 
1 .~ А.ФізнчніЙ особі-піДПРНЄМL!Ю Коломійцю Юрію ~ЛJlколаЙОВI1ЧУ 

орієнтовною площею 0,00215 га ДЛЯ обслуговувЗ[шя кіоску Д;lЯ здійснення 

піДПРI1С~llШЦЬКОЇ діяльності із торгівлі фасоваНlШIІ товараМІІ з ТРlІвалll.\\ 

Tep~liHOM зберігання без ПРlІготуваНIІЯ продуt-.іів харчуваJlНЯ, ГЮ вул. Шевченка 

Тарпса,6; 

і 1.5.ФіЗIlчніЙ особі-піДПРIlЄМL!IО Коломійцю Юрію МIІКОЛПЙОВJ1ЧУ 
орієнтовною П.l0щею 0,00135 га для обслуговування КІОску Д.ЇЯ здійснення 
піДПРИЄЛllШЦЬКОЇ діяльності з продажу товарів тривалого зберігання без 

ПРІlготу.вання ПРОДУt-.іів харчування, по вул . ШеВ'lенка Тараса,]; 

j 1.6: ФіЗl1чній OCOOI-піДПРIlН1ЦЮ СеРД!ІНській Любові Антонівні 
орієнто'вн~ю площею 0,0056 га д-їя встановлення ТІІмчасової споруди ДЛЯ 
здіі!СІ'tешtя піДПРИЄМНІІЦЬКОЇ діяльності, ПО вул . КIІЇВСІ,кій в pailOHi роз;..tіШСIlНЯ 
r І ).0·..,0 
оуд. J1I2J 2. 

lI,ОПОВНltТIІ пунктом 12. 
~ l2. 'Надати дозвіл на складання технічної документаЦJl ІЗ зеЛІлеустрою 

шодо складаllНЯ документів, що посвідчують право КОрIlстування земельною 

діЛЯ\lКОЮ (на умовах ореНДІІ), ІІа якіl1 роз.\lіщене майно, щО ЯВЛЯЄТЬСЯ В.l асністю 

прltваТНО~tу підприємству «[Ов Сістемс», на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1377 га для обслуговування офісlю-розважмы�гоo цeI~Tpy, по 

вул. Черняховського, 20-а. 

ПУНt-.іll 10,11,12 вважати ПУНh.іОМ 13,14,15 відповідно. 
ПУНt-.і 13 вважати nYBh.iOM 16 та доповНl1ТН нідпунктаМІI. 
16. Надати дозвіл 11<1 розробку проекту зеМJlеустрою щодо відвеДСIlНЯ 

зе~tслыlхx ділянок 13 користування (на умовах оренди), ІІа ЯКIIХ РОЗ~lішснс 

;\ШЙІЮ(ЩО являється власністю: 

; 16.2:: Товариству з об!\lежеlЮЮ відповідмьністю «Автобансервіс» на 
зе~lел[,ну -' ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земеЛl, 

промисловості, для обслуговуваНI!Я ВІlробllllчо·складської бази, по 

вул. КУ1)'зова, 127-б . 

Доповнити пунпом 17. 
17. Надати дозвіл на розробку ПрОСI\Т)' землеустрою шодо відведення 

зсмеЛ,?Ш3Ї'ділянки в користування (на умовах оренди): 
'17.1. Приватному підприємству «Бест», на земельну ділянку орієнтовною 

площею • .0,3000 га, за рахунок резервних TepllTOpнt міста (землі 
сільськогосподарського прюначеI1НЯ), для будівництва та обслуговування 

об'єпів транспортної і нф растру "-"1)' ри влаШ1)'вання додаткового та 

пожежного проїзду, по вул. Підприємницькій, 7. 

ПУНt-.і 14 вважати пунt-.іОМ 18 та доповнити піДПУНt-.lами: 
18. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів ореІіДИ земеЛЬНIІХ ділянок і договорів про внссеНI\Я змін до договорів 

оренди землі до 01.11.2012 року: 



18.6. Фізичній ocooi-піДПРIlЄ~IЦЮ Ор.:л Ларисі t\.'II1Х<lllлівні на земельну 

ділянку площею 0,0021 r<l для 06С:JуговуваНIIЯ кіоску - землі КОМСРllііllЮГО 

ВНКОРJl9'I:!'lНlIЯ, по вул. Гагарі[(а,2; 
18.7:! Комунальному піДПРИОIСТВУ БроваРСI,КОЇ міської раДІ! Кllївської 

облаСТІ ' .... ;служба за.\IОВШІка" ІІа зе~lельну ділянку П.'lощею О, І 085 Га для 
оргаllіЗ<\Qії- СТОЯНКІІ шпотраНСПОIНУ - зе~lлі транспорту, по вул . KopO:lellka,61-а; 

l~;,.~)ПуОлі'lНОМУ aKцiOHepHO~IY TOB<tPIICTBY «УКр<tїlfс!,ка аВТО~lОбільна 
корпорація» на зе~j(~Л[,НУ ділянку площею 0,5592 га д,lЯ будіВНlІцтва та 

обсnуговування заводу ШВІIДКО.\І0IlТУЄМIІХ будівель - зеМ,Іі ПРОМlІсловості, по 

вул . Красовського, 18-а; 

18.9. фіЗІlчніl1 особі-піДПРIIЄМЦЮ Лутаку Ярославу ВіталіЙОВllЧУ ІІа 

земельну ділянку площею 0,0028 га ).U1Я обслуговування кіоску - зе~lЛі 

комерційного ВI1КОРНСтання, по вул. ГрушеВСЬКОl"О Мllхаііла, 13; 
18.10. ТоваРIІСТВУ з додатковою відповідальністю «Броварська автобаза 

H~2» на зе~lельну ділянку площею О, l102 га, в ТО:'>IУ Чllслі 0,0091 га - проїзд. для 

обслуговування ~IMiHOBOГO комплексу землі транспорту, по 

вул. Щолківськііі,l; 

18.11. ФіЗІlчніil особі-підприємцю Волкотруб Зої Павлівні на земельну 

ділянку площею 0,0029 га для обс.lуговування кіоску - землі комерційного 

ВIІКОРllстаIlНЯ, по вул. Короленка, в районі розчіщення 6уд. Н2 54; 
18.12. TOBap"CТI~Y з оО .\lеженою відповідальністю фірма "Аорта" на 

земельну ділянку площею 0,0137 ('а, ).UІЯ обслуговування павільйону - землі 

комерційного ВIIКОРllстаllНЯ, по lIУЛ. Черняховського в районі розміщення 

авто гаражного коопераПIlJУ K~ І ; 

\8.13. фіЗIІ'шій особі-піДПРIІЄМЦЮ ШеПТ3.10ВУ Сергію МIІКО.1<lltОВI1ЧУ ІІа 

земельну ділянку площею 0,0615 га ).UІЯ обслуговування ,~lаllllОиого KOI\IIIJlCKCY

землі комерційного ВIlКОРlІстаНIiЯ, по вул. Разіна Степана, 5-а; 

18.14. Фізичній особі-піДПРlіЄМЦIO СУ\lДУКУ Анатолію СтаніслаВОВI\ЧУ на 
земельну ділянку площею 0,0275 га д,lЯ будіВНlІцтва та обспуговувшшя 06'є[,.1)' 
комерційного призначення землі комерційного використання, по 

вул. Бо;f;~'кій; 
· . .і.8:.!),' Товариству з об:-'іеженою відповідальністю "Тскко-Київ" на 

земельну ділянку площею 3,5001 га для будіВlІІщтва та обслуговування 

внроБШJ'fO-складського КОМ!lЛексу зе:-'1.11 ПРО:-'lІІсловості, по Об'їзній 

дорозі,64. 

Пункг 15 вважаТIі ПУНКТО~І 19 та доповнитн підпункгами: 
19. ПРОДОВЖІІТИ термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітугу дпя розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 01.11.2012 року: 
19.2. Фізичній особі - підприємцю Кулику Валерію Вікгоровичу площею 

0,0027 Га для обслуговування кіоску - зе~1Лі комерційного Вlfкористання, по 
вул. Димитрова, 18; 

19.3. Фізичній особі-підприємцю Дугому IОрію ГРИГОРОВІІЧУ площею 
0,0080 га ).UІЯ розтаШУllаl!НЯ тимчасової СПОРУДІ! (двох кіосків в складі 



Ішвілы�нуy очікування) земЛІ комерційного [!ИКОРИСТ(lIНlЯ, по 

бульв. Незалежності , ] І; 
19.4. ФіЗll'lІІіl( особі - підприощlО Слюсаренку Ярославу Костянтиновичу 

ІІа земельну ділянку площею 0,0066 га для розташуваШIЯ тимчасової СПОРУДІ! 
(павільйон)' N!!4) - ЗС~fЛj комерційного використаІІНЯ, по вул . Черняховського ІЗ 

районі розміщення автогаражного кооперативу N~I; 

19.5. Товариству з обмеженою l3ідповідальністю "Аорта", ІІа земель!!)' 

ділянку площею 0,0035 га для розташу[!ання тимчасової СПОРУДИ торгового 

павілыїнуy N~ 4 - землі комерціЙIlОГО ВIІКОРIlстання , по Оульв.Незалеж!юсті в 

раЙОIlі розміщення буд.N210; 

19.6. Дочірньому підприємств)' публічного акціонерного To[!aplICТBa 

«КIІївхліб» «Хлібокомбінат N210» на земельну ділянку площею 0,0036га для 

розмішеНIІЯ тимчасової споруди павільйону ДЛЯ ЗДlllсиеНIІЯ торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування - землі комерціі1ного ВІІКОРІІСТШІІІЯ, ПО вул. Олі;"lпійсr,кій 

в раЙОllі розміщення бювету. 

Пункт 16 вважати ПУНКТОМ 20 та доповнити підпунктами: 
20. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів ореIlДИ 

земелыІхх ділянок і договорів про внесення з~(іll до договорів оренд!{ землі до 

О І . J 1.2012 року: 
20.4. ФіЗlічній особі-піДПРIlЄМЦЮ КонцеВI1Ч Ірині Петрівні ІІа земельну 

ділянку площею 0,0089 га ДЛЯ обслуговування nавільйону - землі комерційного 
використання, на переТlІні вул . дІІмитрова та вул. Короленка; 

20.5. ГромадяНІІНУ Сімановському Ярославу Михайловичу на земельну 
діЛЯllКУ fUlOщеlO 0,140 І га для оБСЛУГОВУВ<lННЯ нежитлової будівлі - землі 

промисловості, по вул. Київській , 221; 
20.6. ТоваРIІСТВУ з обмеженою відповідальністю «Вент Ilром», ІІа 

земельну ділянку площею 0,3400 га для будіВНlІцтва та обслуговування цеху по 

внготовленню веНТllляціЙIІНХ каналів - землі промисловості, 110 вул. Кутузова в 

районі запроеКlованого кладовища; 

20.7. ФіЗ lІчній особі-піДПРIlЄМЦЮ Сllрічеву Олександру РадіОНОВIІЧУ на 

земельну ділянку площею 0,0019 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі 

комерційного ВIІКОРllстання, по вул. Кірова в районі розміщення буд.N~l; 

(20.8) Товариству з обмеженою відповідальністю "БроваРСЬКIІЙ 
домОбудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,4238 га ДЛЯ 
будівництва індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по 

вул . Симоненка Василя. 

Пункт 17 вважати пунктом 21 та доповнити підпунктами : 

21. ПРОдОВЖI!ТI1 термін проведення державної реєстрації договорів 

особистого строкового сервітуту ДЛЯ розташування тимчасових споруд для 

провадження піДПРIІЄМНИЦЬКОЇ діяльності до 01.11 .2012 року: 



21.3. Фізичній особі - підприємцю Кулику Сергію ВалеріЙОВIІЧУ ІІа 

земелыlу ділянку П.l0щею 0,0052га для розташуваНIІЯ ТIШLІаСОВИХ споруд (два 

павільйони) - зе:-'lЛі комерційного ВИКОРИСТШІІІЯ, по вул. ДИМlІтрова,18 . 

Пу!!п J 8 вважаТl1 ПУНКГО~І 22 та ДОПОВНИТИ підпунпамн: 
22. ПРОДОВЖИТИ термін укладання договорів ореНДI1 земеЛЬНIІХ ділянок і 

договорів про Вllесення змін до договорів ореНДІ! землі до 01.11.2012 POk}: 
22.4 .ТоваРI!СТВУ з обмеженою відповідальністю «ПродаllJосервіс» ІІа 

земельну ділянку площею 0,0284 га для обслуговува[\ня нежитлової будівлі -
зсмлі KO:-lерціЙІЮГО ВIІКОРІlСтання, по вул . Київській, 316; 

22.5. СпіЛЬІIО~IУ Українсько-Французькому підприємству з іноземними 

інвестиціями «Основа-Солсиф» у формі товариства з об:-1еженою 

відповідальністю на зе:-'Ісльні діЛЯНЮI загальною площею 0,1292 га, а саме: 

площею 0,1270 та площсю 0,0022 га дJlЯ обслуговування виробничої бази -
землі ПРОМlІсловості, ІЮ вул . БУДЬОНІІОГО , 14-а; 

\~ 2i.~. ПРllIзаТІЮМУ акціонерному товариству «Спецбудмаш» на зсмсльну 
діJlЯНКУ · площею 0,4642 га для обслуговування комплексу земЛІ 
ПРО:-1Исщ>В..рсті, по вул. Щолківській, 4; 

(2{7. IJpI!BaTHoMY акціонерному товарнству «Спецбудмаш» на зе:-'ІСЛЬНУ 
діЛЯI;К~.І!JIdщею 1,0667 га для обслуговування будівель виробничої бази - землі 
промисловості, по вул. Щолківській, 4; 

22.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гутта» на земельну 

ділянку площею 0,0266 га для обслуговуваНІІЯ павіЛЬЙОIlу-магазину по продажу 
про:-,шслових та ПРОДОВОЛЬЧІІХ товарів - землі комерційного використаШІЯ, по 

вул. Київській, 92; 
22.9. Фізичній особі - підприємцю Тороповій Тетяні Іванівні на зе:-Іельну 

ділянку площею 0,0046 га Д:1Я обслуговування перукарні та влаштування 

окремого ВХОДУ -землі комсрційного прюначення, по ВУЛ . Возз'єднання, 7; 
22.10. Приватному ВllроБШIЧОМУ піДПРIІЄМСТВУ «Каман}) на земелыІy 

ділянку площею 0,0240 га для обслуговування майнового комплексу - землі 

промисловості, по вул. Димитрова, 24; "і 
22.11. ФіЗlІчній особі - підпрнємшо ДаШlІнімаєвій ЛариіІ ~олодимирівні 

на земельну діЛЯНk-У площею 1,1705 га ДЛЯ обслуговування комплексу - землі 
сільськогосподарського призначення, по вул. Андрєєва, 2; 

22.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бріryс», на земельну 
ділянку площею 0,0340 га дпя оБGлуговування будівлі водневої станції N22 -
землі промисловості, по вул. Лісовій, 24; 

22.13. Закр~пому акціонерному товариству «Бромет-металекс», на 

земельну ділянку площею 0,5158 га для обслуговування існуючих споруд

землі промисловості, по вул . Металургів,4; 

22.14. ТоваРIІСТВУ з обмеженою відповідальністю «Пелікаю> , на земельну 
ділянку шющею 0,1340 га - землі обмеженого викор"стання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 

промисловості, по вул. Касовського, 16; 



·.Г- . ~) 

~2.1Y.· Приватному піДIlРІ!ЄМСТВУ «l3іЗIІТ», на земельну ді.1ЯНКV площею 
О, 1072;1i~ для обслуговування автостоянки зе~lЛі транспорту, по 
вул. Вокзальній , 24; 

22.16. Дочірньому підприємству ПУОЛlчного акціонерного товаРІІСТIНІ 

«КI1ївхлі6» «Хлібокомбінат Н210>} на земелыlу діЛЯIІКУ площею 1,7488 га для 
ОБСЛJІ:~щ~вання існуючих споруд - землі ПРОМlІсловості, по вул. Металургів,2 ; 

. :Z2.17; ПрнваТНО.\ІУ піДПРIІЄМСТВУ «БроваРllбудінвест» на земельну ділянку 

площею ·Ь,7928 га для будівництва багатоквартирного ЖІІТЛОВОГО будинку -
зе~t_lі",,кfщ:лової забудови на території rI чеРГIi кварталу Олімпійський; 

і,22) і . ПРlІватному підприємству «Броварнбудінвест» на зе:-'fелыІy ділянку 
площеі6 0,9365 га ДЛЯ будівництва багатокваРТIlРНОГО житлового БУДІІНКУ -
зем;?і~l,IТЛОВОЇ забудови на території [[ черги кварталу Олімпійський; 

"< 2:2.1'9 . ПРlІватному підприємству «Броварибудінвест» на земельну діля[(ку 
площё"Н{ 0,5867 га ДЛЯ будівництва багатоквартирного житлового будинку -
зе:-'lлі ЖИТЛОВОЇ забудови на території 3 мікрорайону ІУ житлового раl10НУ по 
вул. Чорновола В'ячеслава; 

\22.20.)пРlІватному підпрноІСТВУ «Броварибудінвест» на земельну ділянку ... 
площею ' 0,7700 га ДЛЯ будівництва багатоквартирного житлового будинку -
землі жJЇтл~вої забудови, по вул . Красовського в раl10ні будинку Н22-в; 

~2~)'( Товариству з обмеженою відповідалы�істюю «Пері Україшm ІІа 
земельну ділянку площею 4,4001 га для будівющтва та обслуговування офісно
складського комплексу - землі комерційного використання , по Об'їзній 

дорозі,60. 

Пункти 19,20 Вl.laжати пунктаМIІ 23,24 віДІІовідно. 
ПУІІКГ 21 ввюкаТIІ пунктом 25 та ДОIlОВШ1Т1і піДПУIІ",ами: 
25. Внести З:'fінIt до рішень Броварської міської ради: 
25.4. від 26.07.2012 року Н!!. 692-22-06 «Про припинення права 

КОр~tстування зе~lеЛЬЮІМI1 ділянками , затвердження технічної документації ... » 
в П.l1 .6. цього рішення відносно приватного Вlfробничого підпрнєм(:тва 

«КаМШf)) слова «. .. для будіВНlІцтва та обслуговування цеху ДЛЯ ПОШIfТГЯ 

взуття ... » замінити словами « ... для обслуговування маliНОВОГО комгшсксу ... » 
Ііа підставі AKry державної приймальної комісії про ПРИЙlіЯПЯ в експлуатацію 
закінченого будівництвом об' Є ",а затвердженого рішенням ВІІКОНКОМУ 

БРО~Р9~РЇ ~iCbKOЇ ради від 22.04.2007 року H~ 198; 
'~5.?: вІД 09.06.2011 року Н!!. 232-09-06 «Про припинення права 

кор~tстУвання земельними ділянкаМIf, затвердження теX1lічної документації ... » 
в п. 6.2 ЦЬОГО рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 

"Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" слова « ... площею 
4,3160 га ... » замІНИТИ словами ({ ... nлощею 3,8330га ... », в зв'язку з 

прнпннеНIlЯМ права користування чаСТlfllОЮ земельної ділянки, відповідно до 

рішень від 09.12.2010 Н!!. 56-03-06, від 30.12.2010 року Н2102-05-06, від 

21.04.2011 року H~202-08-06, від 29.12.2011 року H~481-17-06, від 24.01.2012 
року Н'!.513-18-06; 



\25.6. /від 20.10.2011 . року N~ 378-14-06 «Про ПРllІlllнеНIІЯ права 
користування земеЛ[,НЮIlI ДI.1ЯIIК~ШII , затвсрджсння теХІІічної докумеllт,щії ... » 

п . 14 . 2 ц[,ого рішеllНЯ віДl\ОСНО товариства з 06~lежсною відповіДШI['lІістю 

"Броварський домобудіВНIІЙ KO~16iH<lT "I\·kpKypill" ВI1ЗІШТlI Т<IKII~I, шо IJтратив 

чltнність; 

25.7. від 24.11.201] року N~ 411-15-06 «Про ПРИПl!неIIllЯ права 

КОРИС1)'ВШIНЯ земеЛЬНIІ.\lИ ділянкаЩІ, затверджсння технічної ДОІ",-умснтації . . . » 
п . 13 .16. цього рішсння віДIІОСНО фізичної осоБІ! - піДI1РНЄМЦЯ Пl!рожка Олега 
Олексаllдровича скасувати ІІа підставі заЯВIІ від 03.08.2011 року за H~ 2-6/3355; 

25.8. від 07.06.2012 року H~ 653·21-06 «Про надання в оренду земсльної 

ділянки площею 0,0275 га . .. » в П .2 цього ріШСllНЯ відносно фіЗIІЧНОї особи-

піДПРIІЄМЦЯ Сундука Анатолія Стаllіславовича слова « ... для розміщення 

об'єкту комсрціі1IЮГО Вf1КОРНСТa!lНЯ . .. » заміНІlТ1І слова~НI « .. . дня будівннцтва 
та обслуговування об'єюу комсрційного використання ... » далі ПО тексту. 

ДОПОIJНИТИ !lYHКТO~1 26. 
26. Вllести змінн до договорів ореНДІ! земе.1ЬННХ ділянок: 
26.1. до договору ореНДІІ земе.1ЬНОЇ діЛЯНЮI укладеного між Броварською 

міс['кою Р<lДО\О та приваТIІОЮ фірмою "ТСО", зарсєстроваШIЙ у КI1Lвській 

регіональній філії Державного підпрнємства "UeHTp державнОІ'О земелы�гоo 

кадастру ПрlІ Державному комітеті УкраїНІ! по земеЛЬНlIХ ресурсах" за 

N~040633800]22 від 24.03.2006року, після слів « ... дая будівництва та 

обслуговування гіпеР~lарксту будівельних матеріалів ... » ЧІпаТІ! « .. . та 
ПРОДОВОЛl,ЧІІХ і НСflрОДОВОЛЬЧIlХ ТОВ<lрів ... », дшІі по тексту, на піДСТilві ВІІТЯГУ з 
[IРОТОКОНУ X~7 засідання і ннестнціilної ради міста від 19.07.2012 року. 

Пункти 22,23,:24.25,26,27,28 вважаТIl "УliктаШI 27,28,:29,30,31,32,33 
відповідно. 
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