
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАС:;"';: 

Проект Р І ШЕН Н Я 

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 05.10.2012 року Н2 473 що,ц:::; 

припинення права користування земельними ділянками, затверджеНIL": 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у користування зеJv:ельних 
ділянок, надання дозволів на складання технічної документації, проекті:з 

землеустрою по оформленню права користування земельними ділянкаМli, 

поновлення договорів оренди, внесення змін до рішень Броварської міс;:,кс: 

ради, враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуютьс,: 

відповідними документами і генеральним планом забудови м. Бровар:?:, 

керуючись ст. ст. 12, 41,42,83,92,93,100, 116,120,123,124,125,126,134,141, 
152 Земельного кодексу України, ст.ст.7,21,23,31,33 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. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати Їх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1. Приватному підприємству «МЖКОБЛБУД» площею 0,1846га на розі 
вул. Фельдмана та Трояндової, на підставі заяви від 10.09.2012 року Н210/О9. 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,25га по вул. Красовськаго, гуртожиток Н22 Броварському заводу 

торговельного машинобудування та зарахувати ії до земель міської ради, в 

зв'язку з добровільною відмовою Підприємства Укоопспілки «Броварський 

завод торговельного машинобудування», згідно з листом від 05.08.2012року 

Н2174/О1. 

з.затвердити технічну документацію із землеустрою по встановленню 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають в 

користуванні на умовах оренди: 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Елліс» площею 0,0143 га, 
з них 0,0031 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 



комунікаційної мережі водопроводу, для будівництва та обслуговування 

об' єкту незавершеного будівництва аДМІНІстративної будівлі землі 

комерційного використання, по вул. Короленка, 25. 
Укласти договір оренди земельної ділянки на нову площу, встановити 

термін користування до 01.11.2017 року; 
3.2. Фізичній особі-підприємцю Разумову Веніаміну Володимировичу 

площею 0,0209 га, з них 0,0010 га - землі обмеженого використання

інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового 
комплексу - землі 'промисловості, по вул. Разіна Степана, 5. 

, 

Укласти договір оренди земельної ділянки на нову площу, встановити 

термін користування до 01.11.2017 року. 

4. 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: 

4.1. Фізичній особі-підприємцю Жуку Петру Миколайовичу площею 

0,0020 га, для розміщення тимчасової споруди - кіоску для здійснення 

роздрібної торгівлі - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності 

в районі розміщення буд. N'? 15. 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою, між Броварською міською радою та 

фізичною особою-підприємцем Жуком Петром Миколайовичем, встановити 
термін користування до 01.11.2015 року; 

4.2. Публічному акціонерному товариству «Переяславський 

експериментальний комбінат хлібопродуктів» площею 0,0030га для 

розташування тимчасової споруди - павільйону для здійснення торгівлі 

фасованим охолодженим м'ясом і м'ясними виробами власного виробництва -
землі комерційного використання, по вул. Короленка в районі розміщення 

буд.N!! 51. 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою, між Броварською міською радою та 

публічним акціонерним товариством «Переяславський експериментальний 

комбінат хлібопродуктів», встановити термін користування до 01.11.2015 року; 
4.3. Приватному підприємству "Смачна країна" площею 0,0050 га, з них 

0,0025 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 

водопроводу, для розташування тимчасової споруди - павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул. Грушевського Михайла в районі розташування буд. N!! 7. 
Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою, між Броварською міською радою та 

приватним підприємством "Смачна країна", встановити термін користування до 
01.11.2015 року. 

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та надати в постійне користування земельні ділянки: 



5.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,0400 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для будівництва тягової підстанції тролейбусної лінії Бровари

Київ - землі транспорту, по вул. Київській в р~йоні розміщення Державної 
податкової інспекції; 

5.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,0400 га, для будівництва тягової підстанції тролейбусної лінії Бровари-Київ -
землі транспорту, по вул. Київській в районі розміщення автогаражного 

кооперативу «Зоряний»; 

5.3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
2,3587 га, з них 0,0173 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для будівництва кінцевої станції та тягової 

підстаНЦll тролейбусної лінії Бровари-Київ землі транспорту, по 

бульв. Незалежності; 

5.4. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,0500 га для будівництва тягової підстанції тролейбусної лінії Бровари-Київ -
землі транспорту, по вул. Київській в районі розміщення торгового центр:' 
«ВЕСТ ЛАЙН». 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на 

ЯІОи розміщене майно, що являється власністю, у користування на УМОБа,~ 

оренди та надати в оренду земельну ділянку громадянам Міллер Наталі: 

Іванівні та Переяленко Юлії Миколаївні площею 0,0401 га, з них О,ОО64га

землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі ЛЕП, .r;ш: 

обслуговування нежитлової будівлі землі промисловості, по 

вул. Мічуріна, 13-а терміном до 01.11.2017 року. 

~~адати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю фірма "Вояж" 
на розробку проекту землеустрою щодо зміни функціонального призначеШІЯ 

земельної ділянки площею 0,0803 га в межах однієї категорії земель із земель 
комерційного використання на землі житлової та громадської забудови дги.;: 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будиНІСУ з 

вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення по 

бульв. Незалежності,2-б. 

8. Надати дозвіл об'єднанню співвласників ,багатоквартирного будинку 
«Надія» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за рахунок земель, що перебувають в постійному користуванні ОСББ 
«Надія», орієнтовною площею 0,4633га, в тому числі орієнтовною площею 

0,0397га на умовах встановлення земельного сервітуту (влаштування 
внутрішньоквартального проїзду), для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Короленка, 64. 

9.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

9.1. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварсьхою 

міською радою та приватним підприємством «Аква і- Вом», зареєстрований у 



Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за N2040733800164 від 11.12.2007 року на земельну ділянку площею 0,0400 га, з 
них 0,0210 га зе~лі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та обслуговування мийки автомашин за сучасною 

технологією - землі комерційного використання, по вул. Черняховського в 

районі розміщення автостоянки тт Вакуленка ІЛ., терміном до 01.11.2015 
року; 

9.2. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Полатовською Любов'ю 
Василівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" за N2040533800004 від 02.02.2005 року на 
земельну ділянку площею 0,0242 га, з них 0,0076 га землі обмеженого 

використання - інженерні коридори мереж зв'язку, для обслуговування магазину 
«Квіти» - землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 11, терміном до 
01.11.2017 року; 

9.3. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Фасадні 

Системи Метал. Япи», зареєстрований у Київській регіональній філіl 

Державного під:приємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2040733800109 від 
09.08.2007 року на земельні ділянки загальною площею 0,2540 га, а саме: 

земельної ділянки площею 0,1339 га, з них 0,0278 га землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереж комунікацій та земельної ділянки 

площею 0,1201 га, з них 0,0270 га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення -
землі комерційного використання по вул. Лісовій, 6-6, терміном до 

01.11.2017року; 

9.4. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською' 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Хімічем Валерієм 

Миколайовичем, посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 31.10.2007 року за N2 2033, зареєстрований у 
Київській регіонаЛьній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за N2040833800002 від 17.01.2008 року на земельну ділянку площею 0,0200 га, з 
них 0,0007 га землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для будівництва та обслуговування магазину по продажу 

будівельних матеріалів землі комерційного використання, на розі 
вул. Черняховського та вул.Воїнів-інтернаціоналістів, терміном до 
01.11.2017 року; 

9.5. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Григоренком Сергієм 
Миколайовичем, посвідчений Базир НМ. приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріалы,rгоo округу 22.11.2007 року за N22263, зареєстрований у 
Київській регіонаЛьній філії Державного підприємства "Центр державного 



земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за Х!!040733800 154 від 26.11.2007 року на земельну ділянку площею 0,2000 г[. 
для обслуговування виробничого цеху по виготов~енню вентиляційних систем -
землі промисловості, по вул. Базовій, 3 терміном до 01.11.2017 року; 

9.6. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та спільним підприємством у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Транс-Груп», зареєстрований у виконкомі Броварсько: 

міської ради, про що у книзі записів держаВНОїl реєстрації договорів оренди 

вчинено запис за Х!!442 від 31.07.2003 року на земельну ділянку площею 
0,2531га для обслуговування виробничих приміщень - землі транспорту, по 

бульв. Незалежності, 18, терміном до 01.11.2017 року. 

10. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 31.12.2012 року: 

10.1. 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; 
10.2. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" на земельну 

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

по вул. Гагаріна, 20-а; 

10.3. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" на земельну 
ділянку площею 0,4693 га для обслуговування службового приміщення - землі 
зв'язку, по вул. Гагаріна,20; 

10.4. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» на зе;;,:ельну 
ділянку площею 0,0090га для обслуговування контейнера з цифровою 
автоматичною станцією - землі промисловості, по вул. Горького,1; 

10.5. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційні;;: 
фірмі «Камелія» на земельну ділянку площею 0,0022 га для обслуговуванн5.: 
кіоску - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі 

розміщен:ня буд. Х!! 11; 
(10.6 .. ; Споживчому товариству «Альянс-5» на земельну ділянку площею 

1,0219га для обслуговування частини комплексу - землі промисловості, ГіС 
вул. Красовського, 22; 

~ Й.7.\Споживчому товариству «Альянс-5» на земельну ділянку площею 
0,2251гадЛя обслуговування частини комплексу - землі промисловості, по 
вул. Красовського,22; 

10.8. Фізичній особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
на земельну ділянку площею 0,00306 га для обслуговування кіоску дш:: 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул.Короленка,52; : 
10.9. Публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» н[. 

земельну ділянку площею 0,0051 га для реконструкції ПЛ 10кВ та встановленю~ 



розвантажувальної трансформаторної підстанції дЛЯ ТП-325 - землі технічної 

інфраструктури, по вул. Княжицькій; 

10.1 о. Публічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» на 
земельну ділянку площею 0,0027 га для встановлення розвантажувальної 

трансформаторної підстанції дЛЯ ТП-203 - землі технічної інфраструктури, по 
вул. Челюскіна; 

1/10.1 i'J Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
дом~будівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею3,8330га для 
котеджної забудови з елементами паркової зони - землі житлової забудови, по 
вул. Симоненка Василя - Соборна в ІУ житловому районі; 

10.12. Фізичній особі-підприємцю Дзюбі Наталії Павлівні на земельні 
ділянки загальною площею 0,0172 га, а саме: земельна ділянка площею 
0,0086 га для обслуговування павільйону та кіоску в складі зупинки очікування 
та земельна ділянка площею 0,0086 га для обслуговування павільйону та кіоску 
в складі зупинки очікування, для здійснення торгівлі фасованими товарами з 
тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул. Шевченка (біля центральної лікарні); 
10.13. Фізичній особі-підприємцю Хлипі Тамарі Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0040 га для обслуговування кіоску для здійснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування - землі комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ 
в районі розміщення буд.NQ4. 

"-'."" 

j ( 11. hродовжити термін укладення та проведення державної реєстраЦll 
договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності до 31.12.2012 року: 

11.1. Фізичній особі - підприємцю Олексієнку Олександру Івановичу на 

земельну ділянку площею 0,0066 га для розташування тимчасової споруди 
(павільйону NQ5) дЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 
терміном зберігання без приготування продуктів харчування землі 

комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

авто гаражного кооперативу NQ 1; 
11.2. Фізичній особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку! площею 0,0055га для розташування тимчасової споруди 
(павільйону NQ6) 1ля здійснення торгівлі непродовольчими товарами - землі 
комерційного вик6ристання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

І 
автогаражного кооперативу NQl; 

11.3. Фізичній особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 
земельну ділянку І площею 0,0066га для розташування тимчасової споруди 
(павільйону NQ2) дЛЯ здійснення торгівлі непродовольчими товарами - землі 

комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу NQl; 
11.4. Фізичній особі - підприємцю Кулазі Петру Володимировичу на 

земельну ділянку площею 0,0050га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону NQl) для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 
терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 



комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N21; 
11.5. Фізичній особі - підприємцю Ковалю Матвію Михайловичу на 

земельну ділянку площею 0,0066га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону N23) дЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 
терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N21. 

l 12. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів 
І ренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди 

~емлі до 31.12.2012 року: ! 

І 12.1. Фізичній особі - підприємцю Туровцю Володимиру Михайловичу на 
земельну ділянку площею 0,0105 га: для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.оЛімпіЙськіЙ, 4; 
і 12.2. Фізичній особі-ПідприємцЬ Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
на земельну ділянку площею 0,00231 га для обслуговування кіоску у складі 
павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,52; 

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

використання, по вул. Лагунової Марії, 19. 

13. Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 

договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 31.12.2012 року: 
13.1) Товариству з обмеженою відповідальністю «Алютех», на земельну 

ділянку 'площею 4,0000 га для будівництва та об~луговування торгово
виробничого комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній 

дорозі,66; 

13.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вілар», на земельну 

ділянку площею 0,0936 га для будівництва та обслуговування автостоянки для 
відвідувачів комплексу громадського харчування кафе «У лісі» - землі 

комерційного використання, по вул. Драгоманова Михайла,2; 

13.3. Фізичній особі - підприємцю Красному Віктору Олександровичу, на 
земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування станції технічного 

обслуговування автомобілів та мийки автотранспорту - землі комерційного 
використання, по вул. Київській, 326; 

13.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТД", на 
земельну ділянку площею 0,3382 га для обслуговування автостоянки - землі 

комерційного використання, по вул. Кірова,57; 

13.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТД", на 
земельну ділянку площею 0,0156 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Кірова,57; 

13.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Біном-С», на земельну 
ділянку площею 0,1880 га, для будівництва та обслуговування сервісного 



центру по установці та обслуговуванню газобалонного обладнання для 

автомобілів - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності, 47; 
13.7. Публічному акціонерному товариствому "Броварський 

побуткомбінат" на земельну ділянку площею 0,0982 га для обслуговування 

комбі:нату "Ювілейний" - землі комерційного використання, по вул.гагаріна,26; 
13.8. Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні на 

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

павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування земЛІ 

комерційного використання, по бульв. Незалежності,7; 

13.9. Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні на 
земельну ділянку площею 0,0037 га для обслуговування кіоску для здійснення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування землі комерційного використання, пи 

вул. Черняховського, 15; 
13.10. Фізичній особі-підприємцю Мельнику Сергію Богдановичу на 

земельну ділянку площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування об'єкту 
комерційного використання І - землі комерційного використання, по 
вул.Возз'єднання в районі будинків N25 та N27. 

І 
14. Продовжити термін Дl1 дозволу на виготовлення і технічної 

документації із землеустрою· щодо встановлення меж земельної IдіЛЯНКИ в 
натурі (на місцевості): І 

14.1. Громадянці Мельник Ірині Борисівні на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0351 га для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі - землі комерційного використання, по вул. шевченкаr

l 1 О-б до 
31.12.2012 року; . 

14.2. Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,6164 га для обслуговування 

відкритої платної автостоянки - землі транспорту, по бульв. Незалежності, 18 
до 31.12.2012 року. 

15.Затвердити технічні документації по інвентаризації наступних 

земельних ділянок: 

15.1. земельної ділянки громадського призначення площею 0,8816 га для 
обслуговування ДОlllкільного навчального закладу ясла-садок-центр розвитку 

дитини «Веселка» по вул. Кирпоноса, 3-а; 

15.2. земельної ділянки громадського призначення площею 0,3117 га для 
обслуговування ДОlllкільного навчального закладу «Малятко» по 

пров.Корольова, 1 О; 
15.3. земельної ділянки громадського призначення площею 1,0865 га для 

обслуговування ДОlllкільного навчального закладу «Барвіною> по 
вул.Короленка,57-а. 

Відділу Держкомзему у місті Броварах Київської області внести відповідні 

зміни в земельно-кадастрову документацію. 



16. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 
16.1. Укладеного між Броварською міською радою та приватним 

підприємством «МЖКОБЛБУД», зареєстрованого у Київській регіональній філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2041096300095 від 
10.08.2010 року, площею 0,1846 га для розміщення багатоквартирного 

житлового будинку - землі комерційного використання, на розі вул. Фельдмана 
та Трояндової, в зв'язку з припиненням права користування земельною 

ділянкою. 

17. З мотивів суспільної необхідності вилучити та зарахувати до земель 
міської ради частину земельної ділянки площею 0,0500 га із загальної площі 
земельної ділянки 0,1833 га, що перебуває в постійному користуванні 

товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» для _"~6.~~!:..о]3..У~а.:.l!!:!.Я: 
торгів~льн2!'О маі!~~Н~И~1!llQJ~УJ[.КиївськіЙ. _ ," " оо 

18. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
18.1. від 21.07.2011 року N2268-10-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » 
tr.2.4. цього рішення відносно споживчого товариства «Альянс-5» викласти в 
kаступній редакції: «Споживчому товариству «Альянс-5» 
І - на земельну ділянку площею 1,0219 га, з них 0,0744 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
І б .. 
о слуговування частини комплексу - земЛІ промисловосТІ, по вул. 

Красовського, 22 терміном на 5 років; І 
• - на земельну ділянку площею 0,2251 га, з них 0,0350 га - землі 

Ьбмеженого використання - інженеРний коридор мереж комунікацій для 
обслуговування частини комплексу землі промисловості, по 

вул.красовського,22 терміном на 5 po~iB»; 
18.2. від 26.07.2012 року N2692-22-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... » в п.4.1. цього рішення 

племконецентр» державного підприємства 

відносно 

«Конярство 

« ... площею 22,0089га ... » замінити словами « ... площею 
підставі листа від 27.09.2012 року N2610; 

філії «Київський 

України» слова 

21,5504га ... » на 

18.3. від 07.06.2012 року N2 651-21-06 «Про надання в оренду земельної 
ділянки площею 0,0150 га ... » в П.2 цього рішення відносно фізичної особи
підприємця Мельника Сергія Богдановича слова « ... для розміщення об'єкту 
комерційного використання ... » замінити словами « ... для будівництва та 
обслуговування об'єкту комерційного використання ... », в зв'язку з технічною 
правкою. 

19. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.1 О, 11 цього 
рішення, що у разі не здійснення укладення та проведення державної реєстрації 

договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками в термін 

до 31.12.2012 року, міська рада буде розглядати питання щодо розірвання 
договорів в односторонньому порядку. 
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20.попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.3,9,13 

даного рішення, про необхідність укладення до 31.12.2012 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У разі не оформлення договорів про 

внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 

про припинення права користування землею. 

21. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.12 цього 
рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів, що 

посвідчують право користування земельними ділянками, в термін до 

31.12.20.12 року, міська рада: буде розглядати питання щодо розірвання 
ДOГOBOPlВ в односторонньому порядку. 

22. Попередити ЮРИДИЧ~і особи, зазначені в П.п. 7,8 про нdобхідність 
• І І . 

виготовлення В1Дповідної документації по оформленню права на земельН1 
. дІ. . І 

ДІЛянки. О освоєння земельних Д1лянок приступати Пlсля отримання 

правовстановлюючих ДOKYMe~TiB на землю та встановлення меж Іземельних 
ділянок в натурі. Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

23. Доручити міському голові Сапожку' І.В. бути пре~ставником 
Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

24. 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. 

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від 01 листопада 2012 року 
N2 ________________ __ 
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:';ОР::СТУБання зе:че.1ЬШlча ~j.lЯl!ка:\!и 1.1ПЯХО:\1 УК:Іа;J,ення .:IOГOBOPY.?~~ГO 

;:T:~O;,OЦOГO сервітуту' 

"+._С. фізичній ocooi-п:,JПРНОЩЮ КО:lО:\!ійцю Юрію :'lико.lflІ!овпчу il.10щею 

':,J022ra - з е:-.!.1 і оочеженого використання - іН/кене;ЛШІ! KOP!J;J,0P ;'Іереж 

!(о\:уніка~іЙ. д."Ія оОс.т\товування ТJ1:.пасової спору;:ш - кіоску ХІЯ здійснення 

~O;:>ГlB.l1 фасованш.ш товара:.ш з трпва.1П:\І ;:еР:'lіІЮ\І зберігання без 

;-:рпготування про::rуктів ХQ!'чування - зе:'!,I[ КО:\Іерuійного використання. по 

зу.l.Тllевченка.б. 

) "-1:?СТ!! договір осооистого СТРсіКОВОГО серзіт)"т)". що посвідчує право 

;;:орпстування зе:-.Іе.1ЬНОЮ .1Ї.1ЯНКОЮ. \ШК Бj:'ОВ"РСЬКОЮ :.!іською радою та 

фіЗ,ІЧВ:ОЮ особою-підпрпоще:.! KO.l0\liiJUC\I ІОріОІ :'lикюаЙОВИЧе:\f. 

встановити термін корнстузаннядо 01.11.20 15року; 
4.5. Фізичній oc06i-пі;J,ПРПОЩЮ КО.l0:;lіЙuю ІОрію :\'1ико.'ІаЙОВІ!ЧУ площею 

:J,OO :4га ,}:Ія 06с::rуговування тп:ччасово'і споруд!! - кіоску дJ1Я здійснення 

торгіюі фасованюш тозарюш , трива:1Е~,1 тер\!іно:-.; зберігання без 

Г::РПГОТУВElНН5І ПРО,Jуктіs харчування - ,е:.пі ko:-;ерr:іЙЕОГО ю;користе.ННЯ, Т]~ 

Бу.l.Шевченка.1. 

'Y"-'1аСТ!l договір особистого С1'РО1(ОВОГО серзі1';:ТУ. що посвідчує право 

користуван:-!Я зе:-'Іе.1ЬНОЮ ді.1ЯНКОЮ. \1ЇіК Броварською ~!іською радою та 

с~ізпчною осоОою-г:і.:шгпоше:.[ ](о::rО:;lійцс~! Юріо! ЧИКО.lаЙовиче\:. 

ЗСТ"НСВІГИ тер:.!ін користування до І) 1. і 1,:::0 броку. 

Г:ункт 6 ДОПОВНЕТП г:ідпункта:;ш: 
5. Затвердити проекти зє\!.їеУС-:РСІО 1110.=:0 Е:,Jзє.=!:еr-rЕ5: зе:'lе.1ЬНИХ ..11.:1ЯНС"(. 

на яких роз:\[іщене :,шЙно. що ЯВ.1ЯЄТЬСЯ в::rаснЇстю. у користування на y:-.юВё:Х 

оренд!! та надати в оречд) Зе:>Іе,lьні ::rі:н;нкп: 

6.2. ГРО:'Іа.1янці ВО.l0нцеЗl!L! Кат,,::рині АнаТО.lіїзні п::rощею 0,0454 га:r::я 
06с.туговування неЖJlТ::ІОВОГО прп:.!і,пення (кафе) ЗС:\1.1і ко:.lерuіЙного 

Би;,ористання, по В)'.l. :-'lев.lургів, 4, те!):-.!іно\[ ;:,(0 01.1 1.:::017 року. 

]оповнити пункто:.! 7. 
7, 3атвер;:::ити проект зе:;пеустро:о щодо Щ:ІВедеНriЯ Зб!е.1ЬНОЇ .::!і.'1ЯНКИ в 

;;:орастування на учова:;: оrен.JП T~, на;J,ё.'СИ в орен.::!)" зе:\rе_1ЬНУ ;rі,IЯНКУ 
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~:c ІГ:.--:. Красовського з pё.EOНl Р03:-'1l;~:ення 0;'.1. 3-б. теРІіНО\l ;::0 01.11.2017 

::У:JК;.'И Ї,8 вваіК2ТlI ві.J.повїJНО nY':-Іl(Т9.:\lИ S: 9. 

]ОІЮВНJПJI пунк,о\; ; о. 
: О. Ha~1aT~: дозві.-~ на роз;,о6ку проет{-r-у зе;.~:~еУСТРО10 ЩОJ:О відве.J;еНЕЯ 

;е: .. :е.-:ЬНОЇ ;::::.IЯНКJI в корпс:-ування іІ'Ш у\:озах ор:з;:щ) ГРО\Ш,l5ІНИНУ Го.l0БЙТЮКУ 
_~\~-~~~~-<:o ..--\нато.-rі110ВП:'1), о;іЄНТОВНОЕО ~:"-=OIцe}o О. ~31-!- ;З .. за рахунок резервн~:х 

"~п;::::~:~і :,Ііста - зе\I.-:Ї ТРCtНСПlJРТУ, ~l:1Я ~~:1~~:яіЗ:J=Іj!' ПО~:·:~jКЕОГО про"із:с; ,]0 

~-. ":-rF)"З. ЧЄЗЕ1_l'е)кностї. 
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12.2. оріЄі-ІТО13НС':С П_10:цеlО И ... : )~,) ;а '=І.1Я РОЗТ3.С~:Е:С'..;"І_-:..>l '::=~.E~ 

СПОР:У.JИ - павl.1ЬЙОНУ .1~lX З.Jі~"іLЕеl·П·іХ _, )pгi.3~-li (iJ~:'СОВСіНИ},IП -:-03~"l~'~~:'!;:~ ~~ -_"'.=._. '.'. 
Tep: .. :lriO),i зсср:га:;Е5і (,e~) при~ , .. :. :. 133ННЯ про']ук:--ів :.:~:. ~= ::..~~.'='~~_-.. 

ВУ.1. ~\lа_1Сl\:;-l1·зс.JК:n Е P[:,:~'J:~i :;:оз.\lіWс?2::-: ,= 6У;LИЕJ~У ;ТО ВУ.-:. I:op-=:=~:~:.,:_ 

ос06псто,0 CT;::oKoBore; сеjJзіту,:,у: 
- ··-lj,l-:t.f5'iЗ}ічн~Й о,:о·S>~li~Г:l=ІІZ.\~~k~ DС1ЯНКО Оксані ГeO::Y"'i1'.:~:-~~ 

здійснення торгіВ.,1Ї ф[~СОJ.>аа:І),ilІ товг..р:..).іП з ТРИБа..1И~~ Tep).·~iH":~, .. -::::,:,,-::-,,~~~,: 

приготування ПРОД:УК-::'-13 xaP'-іУЕ~:I-.іНЯ ~-. () BY~1. І(оро.:тенка Е ~~:'~_':::: 

:,raгазину,(Ясені»; 

13.2.ФЇзпчніЙ OCOOl-':-ll~:ІРПЄ.:\ПlIО БС1ЯНКО Оксані Гео~~іїБьі 

П,,10щеІО O~0055 гг .=І.іЯ РОЗТf~~увцнr.;:~ 'І;І~ІЧnСОВОЇ СПОРУДуІ - П:'і:.і.-:,"-,.:~_ ~:" 

здійснеН~-lЯ ~opгiB:=i (~2СОlj~}Пl:,ІП ТОЗ~,Р~::,Еі з ТрИБа_ТИ~~1 Te:?~.li:-::o.\: :::. ~: ... =~~ .... _~:: ::.~_ 
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Оуд. по BY~~. ~{Ol)O:le;-IK::~.6~. 

ПУНКІ 9 ввюкати "У:1:;:,(;:, 1..', Та :::.'ПОВНИТJI Гіі,::щункта~;,:: 

.. . ~ 

' .... ~~\:.::_ыl ~'-, ~ ;:l:rЯ!-і:~П, УК_lадез.~.:~:.. 14.7. ~ОГОБі? '71 
" \1Jсы(юю ра.::ЮЮ T~, ';'L ;~,~;cl:'::T~",: 3 оо,,:е;'Еено'С 

/«продаГРОС:;:-:РЕІС»), 3~рt'Є': [L:;vl)~:1i~~~i :~~йз:~кій pe:--:o~c.v-~~:-::~~ 
піДПРИЄ:.\fства "Центр ;rt~:.I\:aBEoro зе:~І~.:~НО;-'\) .L\a~aCTpy прп =~;',:._:.-__ ~ __ =-_ 

України по Збlе,lШНХ p;;Cy,.~ax з .. \-~040:533S00224 ві,]; ~::,:'::,':::" 

зе.\fе"lЬНУ ді~1ЯНКУ П~-l()':":"',,;Ю \}. ~39()l .. l зе:'!:IЇ oo),!ejKe:':Q~.~L~ _-, __ 
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-б~~ Г2~ i..~cc.:.',,':·:;~~'::::'~-.:-i~·~;·~ . : .. ;;:;l))~c~r;Z,;:cTY (-.:o~гi2·:', 



;';О:-:Г:.-;е"су) - зе\!:Іі ко~!ерuійного впкорпстання. на перетині ВУ.l. Черняховського 

~lC Ву.l. КиївськОЇ Tep\!iHO~! :10 О 1.11.:0:: року: 
; 4.8 .. lоговір орен.JП зе:\!е.1ЬНО: ;rі.1ЯНЮ!. УКla.JенпЙ ~!iiК Броварською 

:,':с;,кою радою та фізичною особою - l1і':ЩРИОЩб! Фі.lіпчуко.\! Вікторо.\! 

C-:е;;ЗІІОВИЧбl. фізичною особою - пі.::шриЄ.\щеч Огоро,::щико~! Во.l0.JИ.\ШРО.\1 

Е'::.Ш).70впче.\l. посві.::r'!ениЙ БазЕ]' Н.:\l. пршаТНШІ нотаріусо.\! Броварського 

чїського нотаріа.1ЬНОГО окру:у 06.1 :.200: року за .\"~ :608, зареєстрований у 
5;IKOHKo~!i Броварської .\!ісьт-.:ої ра.JП. про шо у книзі записів .:rержавної реєстрації 

.10говорів орен.::rп вчинено запис Bi.::r 13.12.2002 року за .\"2367 на зече.1ЬН) 

.:;.-51Н"), П.lошею 0,1046 га .:І.151 оОс.l:,товування .\шЙстерні - Збпі ПРО.\І}!С':1Овості, 
по Ву.l. ЩО:ІКівськіJr, 8 Tep~liHO~! .:ІО 01.11.2017 року. 

1-1.9. ;:(оговір орен.J:И зе.\lСІЬНОЇ .:rі.1ЯНКП, УКlценпй .\!іж Броварською 

,;;іс:окою ра.J:ОЮ та товаРИСТВО.\1 з 06.\!еженою ві.::rпові.J:а:lьністю Броварське 

.:еревооОробне ПЇЗПРИЄ.\lСТВО «Явір». ЗlCреєстрованшl у Київській регіона"ьній 

(>:.--::ї Jержавного пі.J:ПРИОlства .. иeНТ1~ .:rержавного Зе.\rе.lЬНОГО кцастру пр!: 

Jержавно\!у Ko~!iTeTi Україна по зе~!с'.lЬНИХ Рс'сурсах" 32 .\'20-\0833800018 B;~I 

:о,.С!; .:008 року на зе.\:е.1ЬНУ .=і.1ЯЕТ';У :-:.lощею О.: :54":: га. 3 нпх 0,0066 га - зе\!."!; 

сб).~е~ке:-ІОІ'О ВИКОРИСТ2-ННЯ - ін/кене~JI-Іи;1 KOPE,J0P \~ерел: КО).Іунікаиіі1. .=r~1Я 

с6с:-:-уroвування КО.\Ш.lексу зе.\пі ко.\rерuшного використання. Пl. 

'Оу."!. ~ькій, :. теР.\lіНО\і .J:O О 1.11.2017 року: 
~.;,;:" ~(C-~::..;~ ~~ДOГOBip орен.J:П Зе.\:е.,ь;',юї .:і.1ЯНКІ!: }ї(.-:.ажнш: чіж Броварс~ко.ю .. '-1- \н:::ькою р:цою та товариство\; " оо\!еженою Б1.J.ПОВl.J:а.1ЬН;СТЮ (<Торговии Л\! 

, '·.Т-':С".!:-:ОЗЕТ-С ервіс», посвї;:(,-:егп,й Базир Н.:\І. прJ!вгтнИ.\! нотаріУСО.\1 

':';1ОВ:'.РСЬі(ОГО .\Ііського hotapi2.1bHO:-О округу 1::'..07.2007 року за .\"~ 1250. 
з~;еєстрованпй у Київській регlона.,ьн;Й фі:-;і'і ;:(ержаВЕО;:О ;-rі.J:приЄ\!ства ,'центр 

2еDжавного Збlе.1ЬНОГО Ka.:racTpy прп Державно::,,:: КО.\lітеті Україн!! по 

зе'.:·С.l:О'~ПХ ресурсах" за X204073380009CP--вi~ :7.07.2007 рок\' на зе\!е.lЬН\' .J:і.lЯНК\' 
,- '--- -~ - . 

\ 

:-:::,:,::.rею :2.5000 га, з нпх 0.1777 га - зе,\!.I] об.\lеженого використання -
:''!;,·:еЕеРЕИЙ кори.:rор .\lере:-к КО.\lуніКё.u;Й, Х;Я БУ.J.івниuтва та обс.l)товуваню, • 

.1"30;:;:- по Бисобниuтву .1акофар60ВПХ \Іатеріс.lів на ВО.:ІніЙ основі - зе.\пі 

·.1:::0"::'~.10BOCTi, -;-PaIЇOНl j)ОЗ.\llшення КП «Ь'-:иївськшl заво.:r а..lю.\!ініЄВIІХ 
~: . .:::зе.1ЬНИХ конструкuій)\ тер.\:іНО\І .J:O 01.11.2017 року: 

~ -t.l1. .J:orOBip орен.J:П Зе\Іе.-ІЬНОЇ .J:і.1ЯНКП. У:СІа.J:енпЙ \!іж Броварською 

:/::,:-;010 ра.::юю та приВатю!.\! пі.:rпрнЄ.\:ство.\! виробничо-творча фір.\13 «Сти.1Ь». 
:-: :с:с:.::чезиЙ Ба.зпр Н:\l. ПРІІК1ТНЮ! нотС'.оі\'со\! 5роварс:окого .\!іського 

::(':,.;:::~1.1ЬHOГO округу 11.07.:007 року за.\"~ 1228. зареєстрований у Київській 
::;::г;n,,::::::::ьній фі.-::::ї Дер/кавного пі;:ЩРНЄ:.Jства ,.иентр .J:ержавного Зе\!с:ІЬНОГО 

:::::,=c.:::T;~Y прп JержаJ3но_~!~о.\;ітеті України по 3е.\!е.1ЬН!ІХ ресурсах" за 
~,,-~,:,·.!.O'73:3S(10116 ВtL 28.08.200?)!оку на зе.\Іе.1LНУ .J:і.-:янку юошею 0,3808 га, :, 
,~Г< 0.1)562 га - зе\пі об.\lеженого ВІІКОРЕстання - інженерний КОРІЦОР .\rереж 

:"~"~::"І;каціЙ .. 1.'ІЯ 6у.::rівншпва та обс.1)товування вироб.rшчпх та СКЛ,;::С:оК:ІХ 

~·-';~~·.I~:.=e:-IЬ зе:'l.:ll ~PO:'l;iC_--:C'30C-:l. по B\·_~. :\lета.1ургіБ~ теР),IЇНО:'! ;=:С' 

.'·.'~i'~ 

----- : J.. 12. .:roroBip орен;::)! Зе.\lе:rьно;· .1і.1ягrК;І, YK.la.:reH;Il; .\flЖ БроваРСЬКl);(' 
:,:' :':':'~Ю ;:'~l.J:ОЮ та фізичною ОСОО(110 - пі::.:-:рпЄ\ше.\! К,-ш\юв!!qе~1 г\Н.J.рієч 



О.lексіЙО3!іче:\1, заР~ЄСТl=-о:ас.:пn~ \" К;rl'зській pcгio~c~.:.~}:~~~. 

піДПРJ!Оlства "и"Е"",Р д"ржавного зе::'l".lЬНОГО ка.:;астру пр;: ;: :',~;::: .. ~:: 
")Укрг.ЇНlI по 3~~H=.lЬ!-;X~X pccypcax'~ за '\1!O-J.0833800022 зі.: \..'~- .,-' __ ,_, 
зе),lе.1D:-:У ..:і.~я:-:~,~:: h.lосею O.1~2~:г~. 3 Е;IХ O~080S.1-c:. '3.~.:._ -.~ 

викорпстаНЕЯ - :r:/~~е:·rе;;.hЕЙ KOP~~":'OP ~,,:-::~)e/K кu}.~~:ніКС~!.lіЙ, =:.-: .. ~ 

, ~ 

),11СЬКОІ-О P~l.2~HO та товаРНС7ЗО=~~ з ОО:\Іе:t1\е:іОЮ til.::r.r:OBl-='2~;~І-:~С·~.;:~ 

хо.\fУН:ХЕЙl,~j, ;l.1.h v,5~_l.У=-QЗУ.8[!.:-іІ15 .. Я~::':~~-~ .. Сі3С:О f:P:l. _::.:..:e~E)= - зt:.~.~: \:~,_ 

:,-,.і(С'?l:С-.і."~~~Я~ ле Ь:·.~. ГiOCT!::...:eEa~ 5-?t, :-е:':),l:НО:': ,:с () ~ .: : ,2С:=' -~ :.-_:. і 

14.1";', .Jc:Q.s~~~· uРt:З;'~І зе}'ft.-іЬЕ,--,:' ,.Jі.lЯЕка, ~\:;..:.~3.J~ .. -.tІ:t: :,<:~: 

1(:ІЇв,:ь:{:і1 l::,e~~.::.>~~-:..-':J!-:i~.l: )~~-~~l .--~е~:!:L~=~-_С ... -\-, ::~,=,':Ч)ПС\lL:ТЗ~~ :_'"--.:: ~ ___ -' 

зе:.rе_1ЬНОГС; I(2.;:2.C·~'PY пр;r Е:еjJ/каз:~о:~:~: KO:\·l:-:~~;~ }"'KPC:~E;: ~.c '3'::~'_(:-.--,~:-:~ 

33. :\~O~0533 8(;(, 155 3:": .: І.О; .2005 року ь.а зе~<~:~ьну J.l~"l}lI-:КУ ~~-=v~_-=,-~-.= \ 
Нl:Х О ,ОС7 --':-'J - З~~\:~-іі oё).!e~l{eHOlO Ьі:~ористання - :H)KcHepr:~::~1 5:(. і=-.::"':: --;= 

:1001.11.20: 7 рСК;'; 
14.15. ,=~ОГQБір оренди зе),1~:~ЬhО:' ~і~lЯНl\І1, УК2аДЄЕп:l },іl:-:;,: i);':'~':~ _\~-.: _~ 

чіською рa.::rою та фізичною особою - ;-rі.::lпрпоще:,r РУ;:ІаХ Га.1ИRОЮ Б.'.~':·:~: ~.~::~: 

зареєстрований у ки:'3сы1ійй регіона~lЬпій фі.lії Jep)KaBHOro пі':П:;~{f;.:::-,.~: . -~- :;.--.. 
.::rep;'KaBHoro зе::':f;;ЬЕОГО кадастру !1Р!~Ж2t8t1~у,. кю:і-:-е-J'; ~;'.,'~"_ 

зе:'1е_1ЬНІ::Х pc::cypcax~: зЕ.. ;;20~0633 800095 ~;t-l.3.,G3 .2006 пок\' ~-:c:'.. З:;:::\LС:~-':S ... ::·· ~ ~~~ ... . -'- -_.~--=- -<._-. " 
П~1.0щ~ю 0:1835 :;:-'9... З НИХ С),1157.-а - 3C;.f~i OO~l:;/!(':EOГO БИКО;)llС'Т:~':-=>:.І.. - :.:- ,,:_,- __ 

коридор .\1e~)C;·I\ :{()~~~V'нікаuій~ '::::lЯ обс:туговузання ::'ETOC~_-::,;.t_-:"~-:;~ 

транспорту, ;;0 В)'.1, Груш<::вського \lІІха:1.;ё" 15-г, тер::.l:НО; ':0 G ~,: : ,:::,~: ~ 
14.16. договір -ор-:;ди Зб:Е::JЬНОЇ ;:ХЇ.1ЯНКИ, у:с:а.:rенп;і :,,:І:-.: ::;~~,:: 

::'lіС~К~Ю p~:o~ 1,Т~, .. ПР~!:~~Шj:;j ~iJ~1 :~?\!CTBO)'I f~Бес~, з~ре:.с~?~.Е.~:П.~~ ::~:~~'_. 
репона.1ЬНlИ lr'.:J., ГJ,e~/KaBHO. о 11 . ..(11рио!ств~еН1 jJ д~p,·.";",,,~O,,~ ~' . .' ..... 
Ka,Jac~lJY ср:а ~~~J!\:?~EHO: .. !:y l\о:\л~еТl ');;{ра:r::и по зе\1е~-:~l-~~':;: _ ~ А 

w\20~083380~J35 E~,J, :2.06,200~ року z,:c. з'~:,:е:-:~ну ,::і~~янку =-=.10~е:'J ~:~'J'>v":~'~ 

оБСw1уговуваНБЯ :\~&ГС .. ЗЕН:'" оптово: -:,орг:з.~і - зе;,1~-:і ко~:е:Jцій~!ст\~; ;-,. ~.' .' .. 
ПО В) wl. Кр'IСОВСЬhОГО, ~ 9 ~ теР:\1і5:0::"І ,10 25.12.20 17 PC'll~Y. 

Пункт 1 О вважатп ПУ!-JКТG:ll 15 та доповнити пі;::ПУ'НКТЮЕ1: 
15. ПРJ::'ОВ):{ИТИ Te~:..~iH УК .. ~а..::rення Т2. прозе,.J:ЄН1:-1h .J,ер>=.::.з=-~:.." 

, ... ' 

..JOr030P1B OpcH.J:H зt::,lе: ... ЬН:іХ .-J.1.1Я:НО.::1: : J:огоаОРIБ П~)О ВЕесеНЕ;: :'~,~::-. ~ __ :: 

opeH,}~i зе~f:l: ,.~~ .3: .12 ,:J 12 ?ОК:,-: 



15.] 4. Пуб.1ічпо;-rу акпіонеРНО~IУ ТОВilриству (Українська авто~!Обі.1ьна 

1,:Jрпор~щія» на зе~lе:ІЬНУ .Jі.1ЯНКУ П.10:пею 0 . .5.592 гг . .J.1Я БУ.JіВНПUТБа та 
06с.l)товування заво.J;: ШВП.Jкшюнтуошх б;:.Jіве.1Ь - Збl.1і ПРО;-ШС.10вості. по 
Ву.1. Красовського. 18-а: 

].5. ~.5.ФізпчніЙ oc06i-пі.JПРИОШЮ КОПJjП~О :--Ларії ВО.10.J!І:.шрівні на 

зе:.lе.lЬНУ ,1Ї.,янку П.10щею 0.0021 га .J.1Я оБС.lуговування кіоску у CK:IR.Ji 
;:-;а!31.1ЬІЮН': ОЧікування .J.ІЯ з-=rійснення ТОРГШ:ll фасоваНlJ.\!П товарюш з 

~р;:ва.ІЮl TepIЇHO~1 зберігання без приготування про-=rуктів харчування - зе:'l:;і 

'-.:очеР:lіЙЕОГО ю:користання. по ву.1.красовського в районі роз~rіщеНЕЯ 

6y::".\~:7: 

1.5.16. Фізичній особі-піДПрПОIШО Оре.1 .1арисі \lихаЙ.1івні на зе;-rе.1ЬН;: 
,1Ї.1ЯНКУ П.l0щею 0,002] га .J.1Я обс.1уговування кіоску .J.1Я дійснення торгіюі 

фг.сованюш товара~1И з трива:1уl\r Tep;-liHO~1 зберігання без приготування 

::-ро.:\упів харчування - зе\1.1і !(О~lерuійного впкорпстання, ПО ву.1. Гагаріна, 2: 
15. ~ 7. ПР1lватно~[у пі.:rпрпо!ству «Приватна фір\rа «СП.1ует» на зе;-Іе:ІЬНУ 

;r:.1ЯН:-;У l..10шею ;QQ!Jl2_J.a J:rя РО:Nішення виробничого КО:\Ш.Іексу ;;0 

Бп:о-:ов:rенню чеТіL1евпх дверей та ~lета.10конструкціЙ - ЗБІ.1і про;-шс.10вості. 

::-=0 Ву.1. В;r~о6Нllчі:U,3: 

; 5.18. Товариству з .JO.Jat:-;овою ві.Jпові,1а.1ьніс;-ю «Броварська автобаза 

.':~=\, :"~. 3б!е:rьну ;:;і:ІЯНКУ г..10шею 0,1102 га. В ТО:'.1у чисі 0.0091 га - проїз.J. ,ля 

:бс::у:'овування ~!аЙНОВОГО !-~О;-Ш:Іексу зе:.І.1і транспорту. по 

'О:::;. Що.1:-:івськіЙ,l. 

Пункт 1 ~ вважати П\-НКТО~1 16 та ;:ІОПОВЧЕ:И пі;:lг.унктюш: 
,:'6)ГІРО.JОВЖЕТИ 'teP;-Іін ук.1а;:lе}-шя та г.рове;:rе~ня ;:ІеР:ікавної ресстраціі' 

::,:;rCBop'iB особистого СТРОКОВОГО серві-:уту ;:І.1Я розташування ТЮІчасови:-' 

с:-;ору.= ТІЯ проваJження пі.JПРИОШИЦЬКОЇ ;:rіЯ.-:ьності ;:10 31.12.2012 року: 
~ 6.6. Фізичній особі - пі.JПРИОЩЮ )"lУЗI!ЧКО Артуру Анатолійовичу на 

зе;.:е;-;ьну .=rі.1ЯНКУ П.10шею 0,0022га ;:r:rя оБС.1уговування кіоску ;:r.ІЯ з;:rійснення 

~~ГГ;B.'! фасованюш товарюш з ТDива:;Юl тер;чіно:\r зберігання бе', 

:--:-;;:с-:-:,'ванsя про;:rуктів харчування· зе:-.лі КО;-jерuійного використання, на 

:-:::::~e7;:':: 'Оу::. Гагаріна та Ву.1 .. 1агунової \-lарії: 
15.-:-. Фізичній особі . пі;:;r:риошю Ко;штко ),lарії Во.10дюшрівні на 

зе:-.;е:І:'НУ .=::і.1ЯНКУ П:Іощею 0,0022га .J:ІЯ обс.1)ТОВ)ШШНЯ кіоску ;:r.1Я здійснення 
-:-,)::):lВ.11 фзсованюш товарюш з трива.1ІШ тер\!інос.l зберігання бе::> 

с::;:-;:го-:ування ПРО.Jуктів харчування - 3С:>1.1і ко:.rерuіЙнnго використання, на 

,еГеТ1;ні Ву.1. Гагаріна та Ву.1. ~lагунової Марії; 

16.8.фіЗИL;ніЙ особі-пі.JГ;РПОЩЮ ]уто;-!у Юрію Григоровичу ЮОШеЮ 

:',0('30 ,а ~.lЯ розташувё.ННЯ ш:.!чаСОБОЇ С;ЮРУ;:lИ (.JBOX кіос:.:ів в ск.1а.=::і 

;-:аЕі:ІЬЙОНУ очікування) .J.1Я З.JіЙснення торгів.1і фасованшш товарюш з 

':'::ШЗ3.1Е\! teP:-'ІіНО"І зберігання без приготування продуктів харчування - Зб!.1і 

':ОІерційного використання, по бу:тьв. Незюежності. 11: 
і6.9.фізпчніЙ особі - г;іJПРИс\ЩЮ КУ:ТИКУ Ва.1ерію Вікторовпчу на 

,,;'.'::::10"':> ,::.lЯНКУ П.10щеlO 0,002"7:а :ця оБС:І;ТОВУВё.}ШЯ кіоску ;:С1Я здійснення 
·~";':IP.l1 фilсованюш 'Іова рюш з трнва:,ЮI теР"llНО\\ зберігання без 



приготування продуктів харчування - зе'пі КО:'lерці!іного БШ,С'~';' ::'-:-"":~::' .. -:' 

В)'.l. Дюштрова,l 8: 
16.] О. Товариству з об:-.!еженою ві;:rг:овіда.1ьністю ,.Аор-:-а", на зе:"е.1Ь:::: 

ді.1ЯНКУ П.l0щею 0,0035 га ,J:ІЯ розташування ТИ:'lчасової C:10;:,y;:rE ,0;:-:-:;30,:; 

павільйону Х24 ДЛЯ здійснення торгіВ:lі фасовани:.ш товарю\;, :: T;::;~5a.-;;;:.: 

тер:.!ЇНО:'І зберігання без приготування про.::rуктів харчу:заr:НЯ 3::'.'.-:: 
ко:.rерційного використання, по 6у:rьвЯеза.1ежності в рапоні 90з:·.:::.:.:е-·;::я. 

6y.::r . .\"210. 

Пункт 12 ввюкаТ]J пункт о:.! 17 та ;:rоповнити пі.::rпунктюr;r: 
17. ПРОДОВЖИТИ теР:'Іін проведення державної реєс;-рації '::~1:':)БО:;" 

орен.'JП зе:.!е.1ЬНИХ ді.1ЯНОК і договорів про внесення З:'lін .::ro .::rого:зорів opeH.-::2 
зе:.!.1і до 31,12.2012 року: 

17 А. Товариству з об:.!еженою відповіда.lЬністю ,.:VІЕТІЧВЕСТ ·С\і::.Г ;::'. 
зе:.1і:.1ЬНУ .::rі.1ЯНКУ п:rощею 0,6929 га Д.1Я обс.туговування ~rс,%:юзс;-о KC:-.:r:,"c:,:'::'
ЗЄ',1.1і ПРО'.!;Jсювості, по В)'.l. Х:'lе::ьницького БОІ"дана,l; 

17.5. KO:'�yha.1bHO:-'lУ пі;:щрпоrству Броварської :'Ііської p~,::y КІ;::;;;Т,:-::·': 

o6:racTi .,с.l)ж6а зюювника" на зе:.rе;тьну .:tі.1ЯНКУ п:;оше!-о O,05S: ~3 .=.~:

організації стоянки автотранспорту - Зб!.lї транспорту, г.о by.l,:;';:opo.-:еЕк,.,t5 :.:с, 

Пункт 13 ввюкати пункто:.! 18 та ДОПОВНИТЕ пjдпую,;т?'.ш: 
18. ПРОДОВЖИТИ тер:.!їн УК.lа;с:ення ДОІ"оворів ореЕДИ 3e'.le::":·I~E ':::.-:,Т::'-: 

,J.oroEopiB про внесення зчін до договорів орендп зе:.пі .]0 31.12.2С 1:' ~)C-:,;::: 
18.11. Товариству з 06~fеженою ві;щовіД".lьніс-:;:ю «Brнт.-\)K С.1ІСС,· ,.; 

зече.1ЬР;: ,:::і.1ЯНКУ п:ющею 1,7-1-З9 га д:rя 06с.l)'ГовуваНЕЯ KO:':;-;:le~:cy - зе:·,::,' 

КО'.Іерці;їного використання, по ву.1. Кутузова, 127-а: 

18.12. Товариству з 06t-.rеженою відповідальністю «БрОВ9.рське 5::.::зе,-::,,:;-'= 
:.юнтажне управління-З5» на зе:-.rе.1ЬНУ ,:rі.1ЯНКУ П:ТОGЄІС j. 1 :::3~ гг. ;:І.і 

будівющтва та обс.1уговування а;:щіністративно-ск.1а;:;:ськсго КШ:lI:Іексу - еЧ:"~,;: 

про~!Ис.10вості, по вул. '),1eTa~lypгiB, 33; , 
18.13. Приватно:.!у акціонерно:'>!)' товариству «Г ерКу.1ЄС>,' на зе~.;е.т<: 

ді.1ЯНКУ П;10щею 1,3078 га дя будівництва та обс.1угозуваНЕЯ офіср. 

CK1a,::rcbKoro ко:.шлекс\, зе:.r.l1 КО:'Іерційзого ВПКQ~истання r 
ВУ,l, Кутузова, 127-г: 

18.14. Гро:vшДській організації ~<:=ПЦЩПНа» на Збlе.1ЬНУ ,:;j:ІЯЕКУ ::.--:о:.-::е 

0,11 ОО га для будівництва та обслуговування 'Об'єкту КУ.1Ьтури - :'fузеЙ:; 
впставкового ко:-.шлексу з творчи:.ш :.rаJ1стерня:.ш - Зе'.!.lі Г;JO:-.:адс"ко 

призначення, по вул. Гагаріна в рапоні РОЗ:'lіщення буд. ]\9 26: 
18.1:'. Приватно:'>!)' виробничо,,-!у пі,::rприо!ству «Кз:.rаю> за зе:.rе.1Ь 

;:хі.1ЯНКУ П.Jощею 0,0240 га ДЛЯ обс.1)тов)'вання :.raЙноsо,о !(о"Ш~:::-':СУ - 30 

промис.10вості, по В)'.l. Диr-штрова, 24; 
18.16. Гро?-.ш::щнuі ПаВJJИК Лю,::r:'Ш.1і O.leKC9.H.JpїSHi 1::2. Збrе:::ч;;: ;:::::ян 

n.10щею 0,0600 га Д.1Я 6у;:(івнпцтва та 06слугоsування оо'є,,-:-у :;:o:.'eer.;;-"'rнc 

використання - зеМ.lі КО:'Іерційного Епкористання, по 6y:::ьs. t-~еЗ?:::еjr::-і'::;:::-; 

районі роз:.!;щення Броварського зав о.::;: БУ.Jіве.іЬНПХ KOHCTJY:O::Ll::':J:: 
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':::~::':г_-vзь:.ю {':::o::.re};; o,:::r;97 га ;J::I5I 06С~1}товуsааня КО"Ш.1ексу по 
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. ... <.~::'~"==-:ИНП~П 211-0 JОГО3Сру .J~еН .. 1И зе~!е_1ЬНОl ДІ~lЯriКИ: 
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~"_ =-~_::' ?:"_'~~f:~;~ HOTC:P:YC(J~l :Оро.зарсько:-о }'!ісыl:огоo нотгріа.1ЬНОГО Ol(PYTY 
_,_,~:5.~_~~1 ~o:,:y 32. :\2 909, зареєс;:-рованого у �-СІ::1"вськЇй регіоnа.lьнїіІ фі~1ії 

_:C~_ :(,'.~.-l,:'=-:' Г",~:'П?lIС~\1С:-БG .~I_~eH"l·p деР)І(с;ВНО::О зе:'lе~lЬНОГО Ka~aCTpy при 

.~,:;:c:г;;_:,,:::: i(o~,:iTe-:i Україп;r по зе~lе,1ЬНИХ ресурсах" за X~040;3380009~ ві..] 

~~·.o= ,~.~J07 pG~(Y, П:Іоrцtl0 0,0:44 га ,.J;~lЯ БУJ:івництва та оБС~lугозування 

KO~I:"].le1:CY зе:-1.1j на РОЗІ 



Ву.1. ЩО.1ківської та 6у.1ЬВ. Незюежності. в ЗВ 'язку З :1р;;;л:неХ;·]/;\l г:]:"::з:' 

користування Збlе.1ЬНОЮ ді:rянкою: 

:23.3. УК.1аденого чіж Броварською :\!іською ра;.rою ,а фіЗЕЧНОЮ ос060;(, -

підпрпЄ:\ще.\! Шараповою Ната.1ією ;\ІЕхаЙлівною. зареєстрованого у K;;~BC"'K:;1 

регіонюьній фі:rії Державного підприЄ:\!ства ,'центр дер)!швно;:-;::, зе.\fе.1ЬЕС'~О 

кадастру пр!! Державно.\!у КО:\Іітеті України по зе.\lе.1ЬНПХ ре:::Уі:'сах" за 

X~040633800170 від 05.04.2006 року, шошею 0,ОО135га ;.r:ІЯ 06crугозувС'нчя 

кіоску - Збl.'1і ко;черuійного використання. по Ву.1. Шевче1:ка, 1 , в З3 '5:З~(У З 

припинення.\! права користування зе.\lе.1ЬНОЮ ;.rі:ІЯНКОЮ: 

23,.{. Уюаденого .\Іі/к Броварською .\!іською ра;.rою та фізпс,чок: 'Y2cf(\',~ -

підприоще.\! Шараповою Ната.1ією :УlихаЙ.;rівною, зареєстрованоrс ;: K;:':5CЬ,,:~ 
регіонюьній фі.1ії Державного пі;.rприо!ства ,,центр ;:(ержавного зе.\Іе.,ЬІ·;Г:; 

ка;:щстру при Державно.\!у кО.\!їтеті України по Зе.\!е;lЬНИХ ресурсах" :с,. 

X~040633800012 ві;:( 27.01.2006 року, П.10шею О.00215га ;.r:rя 06С"У;О!3;З:lНЧ; 

кіоску - зе.\!лі КО.\ІерціЙного ВlІкористання, по ВУ.1. ШеВ1.,е1:К".,). FJ 33 '5:3.-::: = 
пршпшеННЯ.\l права користування зече:ІЬНОЮ ;.rі:ІЯНКОЮ; 

~3.5. ~~K.1a..::reHoro ~ .. lіж БроваРСЬКОІО :'ІЇСЬКОЮ раДОІО Т3. фіЗЕЧR(У<'-=' _'.::~'~1~·~::

[;lдг;рпоще! Дороше! ПаВ.10.\1 Бо.10;:(и.\шровиче!. зареє:ст;х,;:,,,',:с'-" 

виконавчщ!у КО.\Іітеті Броварської .\Ііської ради за Х28 від 29.05.::::J;:- ;:: ':;~. 
П:lОшею 0,0038 га ;.r:ІЯ обс:rуговування кіоску в ск:rці паві"іЬЙО:оу 0'-::':;:?:':;;7;; -

з e.\!.l і КОl.Іерційного використання, по В)':І. Черняховського. і 3. iJ з?';:і,З':У 

не06хі,:шістю проведення реконструкції ву.l.Черняховського ~~;I 5::.:'::,"::;г':-:~ 

ТРо.1еЙ6усної :rінії; 

:::3.6. YK:la;reHoro l\!іж Броварською .\Ііською ра;.rою та ТОЗ:::;::;:С:''':::: ~ 

06~!еженою ві;.rпові;.rа"lьністю «Е,lліс». зареєстровано;-о у =-'::;'>:::-.,'.::" 
регіонюьній ф:.,ії Державного пі;шриє.\'ства ,'центр державного з'":<':::ь:-'~- ~ 

Ka.JacTpy при ДержаВНО.\fУ КО:-'Іїтеті України по зе:-.!е.1ЬЮІХ ре:::::':'2?':," 3~. 

X~040633 800015 ві;:( 30.01.2006pOKY, П:Іошею 0,0360га .1.15: 6у.::::іЗ"і;;':;-:-ЗZ, -::-С: 
,- . • .. ~ " ...--____. v 

ООС:І)товування a;.r:-.mпстратпвнOl оу;::пв.11 - зе!.l! ко.\!ерцс;;нсго вrrКО;l;r::;з,,:::.'я. 

по В)'.l. Коро.'1енка, 25, в зв'язку з затвердження.\! технічної .Jo~·~y'·;efi-::-d~::; 

зе'\!.lеустрою по встанов.1енню .\!еж Зе.\lе.1ЬНОЇ ;:(Ї.1ЯНЮ! в HaT~'p: (1::'", :::::,:t::':C::-:" 
та УК:Іa.Jаннюr ;:(ОГОВОРУ оренди зе.\lе:JЬНОЇ ді.1ЯНКИ на нову r:::c·h.:Y: 

23.7. Ук:таденого .\!Їж Броварською .\Ііською Рa.JОЮ та ф:ЗІ:с1н:,r-:: '~cC':5c:::' 

підприє.\ще.\! РазУl.!ОВИ.\І Веніау!іНО.\1 Бо.lо;.rи.\шровпче:\І. за;-еє.:-:-;)озсі':С'::: :
Київській регіонюьній фі.1ії Державного пі,:ШРИОІства .. L1е::тр .::е~·Ж:'СЕО";

зе.\!е.1ЬНОГО ка;:(астру при ДержаВНО:l!)" кочітеті України по ЗС:\Іе:lьr::их рес)тсах" 

за X~040733800025 від 12.03.2007року, ll.lошею 0.3410га "'.';.lЯ 06с.~::;:-('RУЗ:::l-!Е;: 

.\!аЙнового ко.\ш:rексу - зе:l!Лі ПРО~ШС,10вості, по ву:!. Разіна Сте;-;ЗR3. 5. Б ~і3'ЮІ-:У 
З затвердження;>.! технічної ДОКУ:І!ентапії із зе:\l.'!еустрою :-:0 bc-:-аНОВ.1е:І:с1Ю :\le~;< 

зе.\Іе.1ЬНОЇ ;:(і.1ЯНКП в натурі (на .\!іспевості) та УК.1юання.\! ;:ю:овс-ру cгe~"T: 

Збrе:ІЬНОЇ ді:rянкп на нову П:ІОЩУ: 

23.8. УК1адено;0 :\!іж Броварською .\1іСЬ1(ОЮ радою ~a ГРС:l,г;:;:5:::КС;О 

:VІе.1ЬНИК Іриною Борисівною, зареєстрованого у КИЇБСЬІ,іі: реГ:ОІ'Е.':::::-::';:;:і.-:·: 

Державного підпрпЄ:\!ства "Центр ;.rе?жавно;--о зе[е.1ЬП:'Г') К37аст;"у 

Державно.\!)' ко.\!ітеті Укра;ни по зе:\;е.1Ь}ШХ ресурсах" за S~Ci.~'~'7::.:: 30:; ;~3 ?:~ 
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~~ .~. 5 .. -1 12.04.20 12po~y ,)\~~590-20-06 «Про надання в оренду зе~!t~lЬНОЇ ,~" і 

;:::::-::.;;,:' =:;:uL:ею 0,0600 га ... » в п . .? цього рішення віднос:;о ГРО:.rа.J,ЯНЮі Паюик 
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; ".:; :):~. :.:. :];:'C:C'-T~H';:Ї до;-оворів осооистоjо строкового сервітуту». 

. ':~.' ... -t':' г:унк,юш 26,27,28,29,30,31,32 



Доповнення до проекту Р І ШЕН Н Я 

Розглянувши подання земельного відділу від 24.10.2012 року N2 50':':' 
внести наступні доповнення до проекту рішення: 

«Про припинення права користування земельними ділянками, затверджеНБЯ 

технічної документації із землеустрою щодо передачі у користуваю{я 

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 радІО>. 

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

до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
1.2. Товариству з обмеженою відповіщшьністю «СЛ.Брок-сервіс» 

площею 0,0744 га по бульв. Незалежності, 31, на підставі заяви від 04.10.2012 
року N22399; 

1.3. Фізичній особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площею 
0,00135 га по вул. Шевченка, 1, на підставі заяви від 04.10.2012року N22397; 

1.4. Фізичній особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площею 
0,00215 га по вул. Шевченка, 6, на підставі заяви від 04.10.2012року N22398; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фасадні Системи Мет:;:", 
Япи» площею О, 1201га по вул. Лісовій, 6-б, на підставі заяви від 17.1 0.20 ~2p:T:Y 
N22413. 

Пункт 3 доповнити підпунктами: 
3.Затвердити технічну документацію із землеустрою по встановленню 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають в 

користуванні на умовах оренди: 

3.3. Громадянці Мельник Ірині Борисівні площею 0,0351 га, з Е,ІХ 

0,0031га - землі обмеженого використання - інженерний коридор Mepej:< 
комунікацій, для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі - зе:v.::rі 

комерційного використання, по вул. Шевченка, 10-б. 

Укласти договір оренди земельної ділянки на нову площу, встанозити 

термін користування до 01.11.2017 року; 
3.4. Київської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 

площею 0,6164га, з них 0,3443га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування відкритої ~латної 

автостоянки - землі транспорту, по бульв. Незалежності, 18. 
Укласти договір оренди земельної ділянки на нову площу, встанош::,:r 

термін користування до 14.04.2021 року. 

Пункт 4 доповнити підпунктами: 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встаЕСБлеН!-І51 

меж земельних ділянок Броварській міській раді та оформлення права 



користування земельними ділянками шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 

4.4. Фізичній особі-підприємцю Коломійцю Юрію Миколайовичу площею 
0,0022га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для обслуговування тимчасової споруди - кіоску для здійснення 

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

вул.Шевченка,6. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою, між Броварською міською радою та 

фізичною особою-підприємцем Коломійцем Юрієм Миколайовичем, 

встановити термін користування до 01.11.20 15року; 
4.5. Фізичній особі-підприємцю Коломійцю Юрію Миколайовичу площею 

0,0014га для обслуговування тимчасової споруди - кіоску для здійснення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул.Шевченка,l. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою, між Броварською міською радою та 

фізичною особою-підприємцем Коломійцем Юрієм Миколайовичем, 

встановити термін користування до 01.11.20 15року. 

Пункт 6 доповнити підпунктами: 
6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

на яких розміщене майно, що являється власністю, у користування на умовах 

оренди та надати в оренду земельні ділянки: 

6.2. Громадянці Волонцевич Катерині Анатоліївні площею 0,0454 га для 
обслуговування нежитлового приміщення (кафе) землі комерційного 

використання, по вул. Металургів, 4, терміном до 01.11.2017 року. 
І 

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

користування на умовах оренди та надати в оренду земельну ділянку 

Обслуговуючому кооперативу Броварський гаражний кооператив «Сонечко» 

площею 0,4400 га для колективного гаражного будівництва - землі транспорту, 
по вул. Красовського в районі розміщення буд. 8-б, терміном до 01.11.2017 
року. І 

Пункти 7,8 вважати відповідно пунктами 8,9. 
! 

Доповнити ~HKTOM 10. 
10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування (на умовах оренди) громадянину Головатюку 

Андрію Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1314 га, за рахунок резервних 
територій міста - землі транспорту, для організації пожежного проїзду до 

бульв. Незалежності. 



Доповнити пунктом 11. 
11. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із зем:леустро:о 

щодо об'єднання земельних ділянок площею 0,4965га та площею 0,3645ril, що 
перебувають у користуванні, на умовах оренди, приватного підпрzє,,;стzа 

«ШОР» дЛЯ будівництва та обслуговування мінімлина - землі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі розміщення буд.N~6. 

Доповнити пунктом 12. 
12. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічно: 

документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок дш: 

розміщення об'єктів комерційного призначення: І 

12.1. орієнтовною площею 0,0055 га для розташування тимчасової 

споруди - павільйону для здійснення торгівлі Фасоkаними товарами з тривалим 
терміном зберігання без приготування продуктів харчування по вул. Короленка 

в районі розміщення магазину «.ясені»; 

12.2. орієнтовною площею 0,0055 га для розташування тимчасової 

споруди - павільйону для здійснення торгівлі фасованими товарами з триваJІИМ 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування по 

вул. Малокиївській в районі розміщення будинку по вул. Короленка,67. 

Доповнити пунктом 13. 
13. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками шляхом укладення договору 

особистого строкового сервітуту: 

13.1.фізичніЙ особі-підприємцю Бєлянко Оксані Георгіївні орієнтовною 

площею 0,0055 га для розташування тимчасової споруди - павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування по вул. Короленка в районі розміщення 

магазину «Ясені»; 

13.2.фізичніЙ особі-підприємцю Бєлянко Оксані Георгіївні орієнтовною 

площею 0,0055 га для розташування тимчасової споруди - павільйону для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування по вул. Малокиївській в районі розміщення 

буд. по вул. Короленка,67. 

Пункт 9 вважати пунктом 14 та доповнити підпунктами: 
14.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

14.7. договір оренди земельної ділянки, укладений між 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" за N~040533800224 від 15.12.2005 року Б? 
земельну ділянку площею 0,1390га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій для розширення території під 

будівництво та обслуговування гіпермаркету (торгівельно-розважально:':: 



комплексу) - землі комерційного використання, на перетині вул. Черняховського 
та вул. Київської терміном до 01.11.2022 року; 

14.8. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем філіпчуком Віктором 

Степановичем, фізичною особою - підприємцем Огородником Володимиром 

Едуардовичем, посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 06.12.2002 року за N2 2608, зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 

договорів оренди вчинено запис від 13.12.2002 року за N2367 на земельну 

ділянку площею 0,1046 га для обслуговування майстерні - землі промисловості, 
по вул. Щолківській, 8 терміном до 01.11.2017 року. 

14.9. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Броварське 

деревообробне підприємство «Явір», зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного· підприємства "Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2040833800018 від 

29.01.2008 року на земельну ділянку площею 0,1544 га, з них 0,0066 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

обслуговування І комплексу землі комерц1ИНОГО використання, по 
вул. Щолківській, 2, терміном до 01.11.2017 року; 

14.10. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім 

«Композит-Сервіс», посвідчений Базир н.М. приватним нотаріусом 

Броварського міського нотаріального округу 12.07.2007 року за N2 1250, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за N2040733800099 від 27.07.2007 року на земельну ділянку 
площею 2,5000 га, з них 0,1777 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування 

заводу по вироб1-rицтву лакофарбових матеріалів на водній основі - землі 
промисловості, в районі розміщення КП «Київський завод алюмінієвих 

будівельних конструкцій» терміном до 01.11.2017 року; 
14.11. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством виробничо-творча фірма «Стиль», 

посвідчений Базир н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 11.07.2007 року за N2 1228, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N2040733800116 від 28.08.2007 року на земельну ділянку площею 0,3808 га, з 
них 0,0562 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для будівництва та обслуговування виробничих та складських 

приміщень землі промисловості, по вул. Металургів, терміном дСІ 

01.11.2017 року; 
14.12. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Климовичем Андрієм 



Олексійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Держаl3~=СГ;:' 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному KOMiTe~i 

України по земельних ресурсах" за И~040833800022 від 05.02.2008 року з:а 

земельну ділянку площею 0,1425га, з них 0,0808га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікац1И, для обслуговуваНЕЯ 

нежитлової будівлі - землі промисловості, по вул. Чкалова, 3, терміном ):;0 

О 1.11.2017 року; 
14.13. договір оренди земельної ділянки, укладений між Брове.рс:оlCС:;) 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Фо?мулс.~), 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дез:т.tJ 

державного земельного кадастру при Державному комітеті Україки т;:;:, 

земельних ресурсах" за И~040733 800 135 від 24.10.2007 року на земельну ді.r;д~-==~у 
площею 0,0150га - землі обмеженого використання - інженерний коридор IY~epe;=: 
комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційно::с 
використання, по вул. Постишева, 5-а, терміном до О 1.11.2022 року; 

14.14. договір оренди земельної ділянки, укладений між БроварськоlC 

міською радою та приватним підприємством «АМТ пласт», зареєстрований у 

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

за И~040533800155 від 21.09.2005 року на земельну ділянку площею 0,0816га, з 
них 0,0074га - землі обмеженого використання -І інженерний коридор мережі 
газопостачання, для будівництва та обслуговування магазину продовольчих 

товарів - землі комерційного використання, по вул. Богунській, 16-а, терміном 
до 01.11.2017 року; 

14.15. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою - підприємцем Рудак Галиною Василівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "ЦеJПР 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за И~040633800095 від 13.03.2006 року на земельну ділянк-у 
площею 0,1835 га, з них 0,1157га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікац1И, для обслуговування автостоянки земш 

транспорту, по вул. Грушевського Михайла, 15-г, терміном до 01.11.2017 року; 
14.16. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством «Бест», зареєстрований у Київській 

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

N.Q040833800035 від 12.06.2008 року на земельну ділянку площею 0,0008га для 
обслуговування магазину оптової торгівлі - землі комерційного використання; 

по вул. Красовського, 19, терміном до 25.12.2017 року. 

Пункт 1 О вважати пун!<том 15 та доповнити підпунктами: 
15. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до Договоріrз 

оренди землі до 31.12.2012 року: 



15.14. Публічному акціонерному товариству «Українська автомобільна 

корпорація» на земельну ділянку площею 0,5592 га для будівництва та 

обслуговування заводу швидкомонтуємих будівель - землі промисловості, по 

вул. Красовського, 18-а; 

15.15.ФізичніЙ особі-підприємцю Копитко Марії Володимирівні на 

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

павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Красовського в районі розміщення 

буд.N227; 

15.16. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні на земельну 
ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску для здійснення торгівлі 

фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування - землі комерційного використання, по вул. Гагаріна, 2; 
15.17. Приватному підприємству «Приватна фірма «Силует» на земельну 

ділянку площею і 2,0000 га для розміщення виробничого комплексу по 
виготовленню металевих дверей та металоконструкцій - землі промисловості, 

по вул. ВиробничіЙ,З; 
15.18. Товариству з додатковою відповідальністю «Броварська автобаза 

H~й» на земельну ділянку площею 0,1102 га, в тому числі 0,0091 га - проїзд, для 

обслуговування . майнового комплексу земЛІ транспорту, по. 

вул. ЩолківськіЙ,l. 

Пункт 11 вважати пунктом 16 та доповнити підпунктами: 
16. Продовжити термін укладення та проведення державної реєстраЦll 

договорів особистого CТPOKOBQro сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 31.12.2012 року: 
16.6. Фізичній особі - підприємцю Музичко Артуру Анатолійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0022га для обслуговування кіоску для здійснення 

торгівлі фасованими· товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, на 

перетині вул. Гагаріна та вул. Лагунової Марії; 

16.7. Фізичній особі - підприємцю Копитко Марії Володимирівні на 

земельну ділянку площею 0,0022га для обслуговування кіоску для здійснення 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, на 

перетині вул. Гагаріна та вул. Лагунової Марії; 

16.8.ФізичніЙ особі-підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 

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

павільйону очікування) для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по бульв. Н~залежності, 11; 
16.9.ФізичніЙ особі - підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для обслуговування кіоску для здійснення 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 



приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул. Димитрова,18; 

16.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "Аорта", на земельну 

ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону NQ4 дЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування - земЛІ 

комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення 

буд.NQ10. 

Пункт 12 вважати пунктом 17 та доповнити підпунктами: 
17. Продовжити термін проведення державної реєстрації договорів 

оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди 

землі до 31.12.2012 року: 
17.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" на 

земельну ділянку площею 0,6929 га для обслуговування майнового комплексу
землі промисловості, по вул. Хмельницького Богдана,l; 

17.5. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Служба замовника" на земельну ділянку площею 0,0582 га для 

організації стоянки автотранспорту - землі транспорту, по вул.Короленка,61-а. 

Пункт 13 вважати пунктом 18 та доповнити підпунктами: 
18. Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 

договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 31.12.2012 року: 
18.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНТАЖ ПЛЮС» на 

земельну ділянку площею 1,7439 га для обслуговування комплексу - землі 

комерційного використання, по вул. Кутузова, 127-а; 

18.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварське будівельно
монтажне управління-35» на земельну ділянку площею 0,1230 га для 

будівництва та обслуговування адміністративно-складського комплексу - землі 

промисловості, по вул. Металургів, 33; 
18.13. Приватному акціонерному товариству «Геркулес» на земельну 

ділянку площею 1,3078 га для будівництва та обслуговування офісно

складського комплексу земЛІ комерційного використання по 

вул. Кутузова, 127-г; 

18.14. Громадській організації «Спадщина» на земельну ділянку площею 
0,11 ОО га для будівництва та обслуговування об' єкту культури - музейно

виставкового комплексу з творчими майстернями - землі громадського 

dризначення, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. NQ 26; 
І 18.15. Приватному виробничому підприємству «Каман» на земельну 
ділянку площею 0,0240 га для обслуговування майнового комплексу - землі 
І· ' 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО вул. Димитрова, 24; 

j 18.16. Громадянці Павлик Людrviилі Олександрівні на земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва ті обслуговування об'єкту комерційного 
~икористання - землі комерційного вhкористання, по бульв. Незалежності в 
районі розміщення Броварського заводу будівельних конструкцій; 



І : 

18.17. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма ,,~opTa" на 

земельну ділянку площею 0,0137 га, для обслуговування павільйону для 

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

вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу N.21; 
18.18. Фізичній особі - підприємцю Дашинімаєвій Ларисі Володимирівні 

на земельну ділянку площею 1,1705 га для обслуговування комплексу - землі 

сільськогосподарського призначення, по вул. Андрєєва, 2; 
18.19. 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; 

18.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Продагросервіс» на 

земельну ділянку площею 0,0284 га для обслуговування нежитлової будівлі -
землі комерційного використання, по вул. Київській, 314. 

18.21.Товариству з обмеженою відповідальністю «Брігус», на земельну 

ділянку площею 0,0340 га для обслуговування будівлі водневої станції N.22 -
землі промисловості, по вул. Лісовій, 24; 

Доповнити пунктом 19. 
19. Продовжити термін укладення угоди про продаж земельної ділянки 

Приватному виробничо-комерційному підприємству «Наталка» площею 

О,О238га, для обслуговування магазину-кафетерію «Ласуня» земЛІ 

комерційного використання, по вул. Короленка, 54, до 15.12.2012року. 

Пункт 14,15 вважати відповідно пунктами 20,21. 

Доповнити пунктом 22: 
22. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою по оформленню права користування (договору оренди) 

земельної ділянки, на який розміщене майно, що являється власністю, 

товариству з обмеженою відповідальністю "БР СМ-НАФТА" на земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,2097 га для обслуговування комплексу по 

вул. Чкалова, 17 до 01.02.2013 року; 

Пункт 16 вважати пунктом 23 та доповнити підпунктами: 
23. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 
23.2. Укладеного між Броварською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю І «С.п.Брок-сервіс», посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 
31.05.2007 року за N.2 909, з~реєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України ІЮ земельних ресурсах" за N.2040733800091 від 
24.07.2007 року, площею 0,0~44 га для будівництва та оБСЛуfовування 

виробничо-складського комплексу землі промисловості, на розі 

І 



'і 
і 

І ул. ЩОЛКіВОЬКО" та буль~. не"шежн:еТі, в ,"'>оку т припиненням пр"" ~ористування земельною ДІЛянкою; І 
І 23.3. Укладеного між Броварською міською радою та фізичною особою -
підприємцем Шараповою Наталією Михайлівною, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті І України по земельних ресурсах" за 
N~040633800170 від 05.04.2006 РОКУ,І площею 0,00135га для обслуговування 
кіоску - землі комерційного використання, по вул. Шевченка, 1, в зв'язку з 

припиненням права користування земельною ділянкою; 

23.4. Укладеного між Броварською міською радою та фізичною особою -
підприємцем Шараповою Наталією Михайлівною, зареєстрованого у Київській 

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

N~040633800012 від 27.01.2006 року, площею 0,00215га для обслуговування 
кіоску - землі комерційного використання, по вул. Шевченка,6, в зв'язку з 

припиненням права користування земельною ділянкою; 

23.5. Укладеного між Броварською міською радою та фізичною особою
підприємцем Дорошем Павлом Володимировичем, зареєстрованого у 

виконавчому комітеті Броварської міської ради за N~8 від 29.05.2007 року, 
площею 0,0038 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по вул. Черняховського, 13, в зв'язку 

необхідністю проведення реконструкції вул.Черняховського при будівництві 

тролейбусної лінії; 

23.6. Укладеного між Броварською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Елліс», зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N~040633800015 від 30.01.2006року, площею 0,0360га для будівництва та 
обслуговування адміністративної будівлі - землі комерційного використання, 

по вул. Короленка, 25, в зв'язку з затвердженням технічної документації із 

землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та укладанням договору оренди земельної ділянки на нову площу; 

23.7. Укладеного між Броварською міською радою та фізичною особою
підприємцем Разумовим Веніаміном Володимировичем, зареєстрованого у 

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

за N~040733800025 від 12.03.2007року, площею 0,3410га для обслуговування 

майнового комплексу - землі промисловості, по вул. Разіна Степана, 5, в зв'язку 
з затвердженням технічної документації із землеустрою по встановленню меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та укладанням договору оренди 

земельної ділянки на нову площу; 

23.8. Укладеного між Броварською міською радою та громадянкою 

Мельник Іриною Борисівною, зареєстрованого у Київській регіональній філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N~040733800148 від 
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09.11.2007року, площею 0,1500га для будівництва та обслуговування 

Еежитлової будівлі - землі комерційного використання, по вул. Шевченка, 1 О-б, 
Е зв'язку з затвердженням технічної документації із землеустрою по 

встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та укладанням 

договору оренди земельної ділянки на нову площу; 

23.9. Укладеного між Броварською міською радою та Київською 

обласною організацією Всеукраїнської спілки автомобілістів, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за N~Ю40533800021 від 28.04.2005року, площею 0,7478га для обслуговування 

відкритої платної автостоянки - землі транспорту, по бульв. Незалежності, 18, 
в зв'язку з затвердженням технічної документації із землеустрою по 

встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та укладанням 

договору оренди земельної ділянки на нову площу. 

Пункт 17 вважати пунктом 24. 

Пункт 18 вважати пунктом 25 та доповнити підпунктами: 
25. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
25.4. від 07.06.2012року Н!!641-21-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » в П.5.6. цього рішення відносно 

товариства з обмеженою відповідальністю «Броварське будівельно-монтажне 

управління-35» слова « ... для будівництва складів та підсобних приміщень ... » 
замінити словами « ... для будівництва та обслуговування адміністративно -
складського комплексу ... », на підставі витягу з протоколу Н!!10 засідання 

інвестиційної ради міста від 25.11.2011 року; 
25.5. від 12.04.2012року Н!!586-20-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » в П.5.9. цього рішення відносно 

приватного акціонерного тов~риства «Геркулес» слова « ... з них 0,0185гаоо.» 
замінити словами «оо.З них IО,2027га ... », на підставі висновку управління 
містобудування та архітектури Броварської міської ради від 14.09.2012року 

Н!!559; І і 
25.6. від 12.04.2012року і Н!!590-20-06 «Про надання в ореНд)j земельної 

ділянки площею 0,0600 га ... » в п.2 цього рішення відносно громадянки Павлик 
Людмили Олександрівни слова « ... для розміщення об'єкту коферціЙНОГО 
використання ... » замінити словами « ... для будівництва та обслуговування 

об'єкту комерційного використання ... », в зв'язку з технічною правкоk; 
- І 

25.7. від 13.09.2012року Н!!724-23-06 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » П.5 цього рішення доповнити абзацом: 
«Попередити фізичні та юридичні особи про необхідність проведення 

державної реєстрації договорів особистого строкового сервітуту». 

Пункти 19,20,21,22,23,24,25 вважати пунктами 26,27,28,29,30,31,32 
відповідно. 


