
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 

користування земельних ділянок, продовження термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволів на 
складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 29.11.2010р. № 835 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
користування земельних ділянок, продовження термінів користування 
земельними ділянками, надання дозволів на складання технічної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, 
враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними 
документами і генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 
41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу 
України, ст.ст..7,21,23 Закону України „Про оренду землі", п.п. 1, 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.08.2009р. № 982 „Про затвердження Порядку розміщення малих 
архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А : 
Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 

до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
1.1.Закритому акціонерному товариству „Камаз-Україна" площею 

0,0900 га по вул. Гагарі на, 11-а, згідно з листом від 23.07.2010 року № 42; 
1.2.Громадянці Крошко Анні Григорівні площею 0,1155 га по 

вул. Фрунзе,2-а, згідно з заявою від 27.07.2010 року; 
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 

домобудівний комбінат „Меркурій" площею 0,1000 га по вул. Виноградній, 1, 
згідно з листом від 10.09.2010 року № 01/535; 

1.4.Фізичній особі-підприємцю Павлик Людмилі Олександрівні та 
фізичній особі-підприємцю Іщенку Олександру Олексійовичу площею 0,0358 га 
по вул. Гагаріна, 16-а. згідно з заявами від 11.12.2008 року; 

1.5. Представництву асоціації „СОС-Кіндердорф Інтернешнл"" в Україні" 
площею 3,0000 га по вул. Шевченка ,18, згідно з листом від 
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1.6. Громадянці Лісовець Олені Петрівні площею 0,0072 га по 
вул. Короленка, б/н в районі ЗОШ№Ю, згідно з заявою від 17.05.2010 року; 

1.7.Споживчому товариству „Альянс-5" площею 0,0396 га , згідно з 
листом від 26.10.2010 року № 37. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на якій розміщене 
майно, що являється власністю фізичних та юридичних осіб: 

2.1.Громадянці Чебановій Ользі Петрівні площею 0,0900 га, з них 
0,0414 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для обслуговування магазину „Калина"- землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,11-а терміном на 5 років; 

2.2. Громадянину Корж Григорію Миколайовичу площею 0,1155 га, з них 
0,0245 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для обслуговування дільниці контролю та огляду 
автотранспортних засобів - землі транспорту, по вул.Фрунзе,2-а терміном на 
5 років; 

2.3.Фізичній особі-підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу площею 
0,0358 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,16-а терміном на 5 років; 

2.4. Міжнародній благодійній організації „Благодійний фонд „СОС Дитяче 
Містечко" площею 3,0000 га для обслуговування комплексу - землі житлової 
забудови, по вул. Шевченка, 18 терміном на 5 років; 

2.5.Громадянину Березнякову Андрію Володимировичу площею 
0,0072 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 
використання, по вул. Короленка,68-г терміном на 5 років; 

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю „Енергозбут-Інвест" 
площею 2,2020 га для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 
вул. Кутузова,133 терміном на 5 років. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди та надати в оренду земельну ділянку фізичній 
особі-підприємцю Сіренко Тетяні Миколаївні площею 0,0013 га для 
влаштування окремого входу для реконструкції квартири № 33 під магазин 
автозапчастин по вул. Київській, 168 терміном на 5 років. 

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

4.1.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,7000 га, , з них 0,1245 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі комунікацій, для будівництва житлового комплексу - землі 
житлової та громадської забудови, по вул. Кірова в районі розміщення будинків 
№ 30,32,34; 

4.2 Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 
Київській області площею 0,3400 га, з них 0,0698 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для будівництва 
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багатоквартирного житлового будинку з комплексом приміщень соціально-
культурного призначення - землі житлової та громадської забудови, по 
вул. Кірова в районі розміщення буд. № 28; 

4.3.Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 
Київській області площею 1,4773 га, з них 0,0665 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку з прибудованим приміщенням дитячого 
садка та музичної школи — землі житлової та громадської забудови, по 
вул. Груціевського,21-а. 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право користування на земельні ділянки та надати в 
користування земельні ділянки шляхом укладення договору особистого 
строкового сервітуту: 

5.1. Фізичній особі-підприємцю Леоненку Миколі Олексійовичу площею 
0,0100 га для облаштування окремого входу при проведенні реконструкції 
квартири №2 під магазин непродовольчих товарів - землі комерційного 
використання, по вул. Марії Лагунової, 1 терміном на 3 роки; 

5.2. Громадянці Семеновій Наталії Михайлівні площею 0,0006 га для 
встановлення трансформаторної підстанції - землі технічної інфраструктури, по 
вул. Гастелло,36 терміном на 3 роки; 

5.3.Громадянину Обухану Олександру Петровичу площею 0,0006 га для 
встановлення трансформаторної підстанції - землі технічної інфраструктури, на 
розі вул.Павла Чубинського та вул.Березової терміном на 3 роки. 

6.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови 
на землі промисловості та зміниіи цільове призначення земельної ділянки із 
земель житлової та громадської забудови (комерційного використання) на 
землі промисловості площею 0,5000 га приватному підприємству „Ветбіо" 
для будівництва та обслуговування ветеринарного комплексу по 
вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища. 

7. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрбудмаш» площею 
0,5000 га для будівництва виробничо-складських приміщень - землі 
промисловості, по вул.. Красовського в районі заводу «Торгмаш» терміном 
на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за №040733800030 від 13.03.2007 року; 

7.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «ТМ Садовий центр 
«ДаЛаС» площею 0,0006 га для розташування об'єкту зовнішньої реклами -
землі комерційного використання, по вул. Київській терміном на 2 роки. 
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Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 19.09.2007 року за № 40; 

7.3.Виробничо-комерційній фірмі „Кобол" площею 0,1080 га для 
будівництва та обслуговування станції* технічного обслуговування легкових 
автомобілів - землі транспорту, по вул.Чкалова терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040400700091 від 13.01.2005 року; 

7.4.Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвироби» площею 1,7626 га для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Металургів, 4 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800042 від 10.04.2007 року; 

7.5.Приватному підприємцю Пилипчуку Василю Григоровичу площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів-
землі комерційного використання, на перетині вул.. Блока та вул. Марії 
Лагунової терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800056 від 16.02.2006р.; 

7.6.Фізичній особі-підприємцю Пішому Віталію Леонтійовичу площею 
0,0130га для обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського,17-в терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040833800036 від 18. 06.2008р.; 

7.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Делана» площею 0,0430 
га для обслуговування частини майнового комплексу - складу сировини -
землі промисловості, по бульв. Незалежності,53/4 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040533800050 від 08.06.2005р.; 

7.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Нікра» площею 0,0421 
га для обслуговування майнового комплексу - землі комерційного 
використання, по вул.Димитрова,28 терміном на 10 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800393 від 30.10 2006р.; 
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7.9.Товариству з обмеженою відповідальністю „Вторма-сплав" площею 
0,4356 га для обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по 
бульв. Незалежності,53/8 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800006 від 18.01.2006р.; 

7.10.Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал 17 Ріел Істейтс» 
площею 0,1128 га для влаштування проїзду автотранспорту та проходу 
працівників - землі транспорту, по бульв. Незалежності між поліклінікою та 
Казенним заводом порошкової металургії терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800006 від 22.02.2007р.; 

7.11 .Товариству з обмеженою відповідальністю «Соббон» площею 
0,4500 га для будівництва виробничої бази — землі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800032 від 22.03.2007р.; 

7.12.Фізичній особі-підприємцю Кореняку Анатолію Васильовичу 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування кафетерію з полегшених 
конструкцій з літнім майданчиком - землі комерційного використання, по 
вул.Шолом Алейхема в районі розміщення буд.№ 62 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800160 від 04 12.2007р.; 

7.13.Товариству з обмеженою відповідальністю «Бровсервіс» площею 
1,6125 га для будівництва заводу по виробництву металопластикових та 
алюмінієвих конструкцій - землі промисловості, по вул. Красовського в 
районі розміщення заводу «Торгмаш» терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800036 від 03.04.2007р.; 

7.14.Приватному підприємству „Спартак" площею 0,7497 га для 
будівництва та обслуговування готельного комплексу — землі комерційного 
використання, на перетині вул.Київської та вул. В'ячеслава Чорновіла 
терміном до 21.11.2015 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800121 від 24.03.2006р.; 
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7.15.Приватному підприємству «Спартак» площею 0,2804 га для 
розширення території під будівництво готельно-офісного комплексу - землі 
комерційного використання, на розі вул. Київській та В'ячеслава Чорновіла 
терміном до 21.11.2015 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040733800106 від 07.08.2007р.; 

7.16. Фізичній особі - підприємцю Зайцевій Валентині Василівні 
площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Димитрова,18 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№ 040533800214 від 02.12.2005року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.17. Фізичній особі - підприємцю Касьяну Володимиру Володимировичу 
площею 0,0020га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Марії Лагунової, 11 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що вчинено запис у книзі реєстрації 
договорів оренди землі за № 1699 від 16.10.2007 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.18. Фізичній особі - підприємцю Басараб Ірині Миколаївні площею 
0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул Чкалова в районі розміщення буд.№10 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№ 040633800255 від 10.05.2006 року; 
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Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.19. Фізичній особі - підприємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
0,0017га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Чкалова в районі розміщення буд.№ 10 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№ 040633800254 від 10.05.2006 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.20. Фізичній особі - підприємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
0,0020га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання по вул.Олімпійській в районі розміщення буд.№9 
терміном на 3 роки;.Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 
зареєстрованого у виконкомі Броварської міської ради, про що вчинено запис у 
книзі реєстрації договорів оренди землі за №1850 від 16.12.2008 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київоблпреса» 
площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання по вул.Красовського,27 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що вчинено запис у книзі реєстрації 
договорів оренди землі за №498(г) від 23 02.2005 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
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- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

7.22. Фізичній особі - підприємцю Савицькому Сергію Володимировичу 
площею 0,0045га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання по вул.Черняховського в районі розміщення теплиць терміном на 
З роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040633800430 від 13.12.2006 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.23. Фізичній особі - підприємцю Лутаку Ярославу Віталійовичу площею 
0,0028га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул.Грушевського в районі розміщення буд.№13 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що вчинено запис у книзі реєстрації 
договорів оренди землі за№313(т) від 17.01.2005 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку; 

Передбачити істотною умовою договору оренди заборону про продаж 
пива на розлив; 

7.24. Фізичній особі - підприємцю Оглєзнєву Володимиру Михайловичу 
площею 0,0021га для обслуговування кіоску по ремонту взуття - землі 
комерційного використання по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.№ 10-6 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що вчинено запис у книзі реєстрації 
договорів оренди землі за №64 від 30.01.2008 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку, 
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7.25. Фізичній особі - підприємцю Трінєєвій Олені Василівні площею 
0,0085га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 
бульв.Незалежності,4-а терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за 
№040633800095 від 14.03.2006 року; 

Режим роботи об'єктів дрібнооптової торговельної мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00год. 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
односторонньому порядку. 

8. Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 
укласти договори особистого строкового сервітуту на земельні ділянки 
фізичним особам: 

8.1. Фізичній особі - підприємцю Литвиченко Аллі Анатоліївні площею 
0,0019га для обслуговування кіоску — землі комерційного використання по 
вул.Кірова в районі розміщення буд.№88 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.2. Фізичній особі - підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання по вул.Чкалова, 10 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
.заборону про продаж пива на розлив; 

8.3. Фізичній особі — підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
площею 0,00306га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання по вул..Короленка,52 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.4. Фізичній особі - підприємцю Онуфрієву Вадиму Вікторовичу площею 
0,0056га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 
вул.Короленка,52 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.5. Фізичній особі - підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу площею 
0,0017га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул.Короленка в районі розміщення буд.№54 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.6. Фізичній особі — підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 
0,0020га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№22 терміном до 19.12.2013 року; 
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Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.7. Фізичній особі - підприємцю Бесараба Володимиру Миколайовичу 
площею 0,0026га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання по вул.Черняховського в районі розміщення буд.№15 терміном 
до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.8. Фізичній особі - підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 0,0035га 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання по вул.Гагаріна,14 терміном до 19.12.2013 року; 

Передбачити істотною умовою договору особистого строкового сервітуту 
заборону про продаж пива на розлив; 

8.9. Фізичній особі - підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею 
0,0052га для обслуговування майстерні з ремонту взуття, одягу та виготовлення 
ключів - землі комерційного використання по вул.Олімпійській,4 терміном до 
19.12.2013 року. 

9. Розмістити малі архітектурні форми та укласти договори особистого 
строкового сервітуту на земельні ділянки. 

9.1. Фізичній особі - підприємцю Калашнику Євгену Валерійовичу 
площею 0,0030га для розташування малої архітектурної форми (кіоск), для 
здійснення торгівлі квітами та супутними товарами - землі комерційного 
використання, по вул.Київській біля зупинки «Порошинка» терміном до 
19.12.2013 року; 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Авто-Ком» площею 
0,0098га для розташування малої архітектурної форми (павільйону) - землі 
комерційного використання по вул..Чкалова,4-а (в районі розміщення МРЕВ) 
терміном до 19.12.2013 року; 

9.3. Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 
«Київхліб» «Хлібокомбінат №10» площею 0,0036га для розташування малої 
архітектурної форми (павільйону) - землі комерційного використанняя по 
вул..Олімпійській (район розміщення бювету) терміном до 19.12.2013 року; 

9.4. Приватному малому підприємству «Два млина» площею 0,0033га для 
розташування малої архітектурної форми (кіоск) - землі комерційного 
використання по вул.Красовського,17 терміном до 19.12.2013 року. 

10. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельних ділянок, на яких 
розміщене майно, що являється власністю фізичних осіб: 

10.1.Громадянці Екель Ніні Вікторівні орієнтовною площею 0,0614 га для 
обслуговування частини приміщення магазину по вул. Постишева,1; 

10.2. Громадянину Резніченку Олександру Івановичу орієнтовною площею 
0,0530 га для обслуговування частини не житлового приміщення по вул. 
Постишева, 1. 

11. Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельною ділянкою шляхом укладення договору 
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особистого строкового сервітуту фізичній особі-підприємцю Полянчуку 
Валерію Віталійовичу орієнтовною площею 0,0010 га для облаштування 
окремого входу при проведенні реконструкції з розширенням частини 
нежитлового приміщення під стоматологічний кабінет по вул.Симоненка,4, 
секція 7, прим.ІІ. 

12.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гаражному кооперативу „Десна-2" орієнтовною 
площею 0,1227 га для обслуговування колективних гаражів по вул.Радистів. 

13.Продовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Броварському гаражному 
кооперативу „Радист" орієнтовною площею 1,8192 га для обслуговування 
колективних гаражів по вул.Кутузова,6 до 09.01.2011 року. 

14.Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою по оформленню права користування (договору оренди) 
земельної ділянки до 09.01.2011 року: 

14.1. Громадянину Михайлову Олександру Михайловичу орієнтовною 
площею 0,1850 га для обслуговування комплексу по вул .Шолом -
Алейхема,96-98; 

14.2. Споживчому товариству „Альянс-5" орієнтовною площею 1,2470 га 
для обслуговування частини комплексу по вул. Красовського,22; 

14.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „БРСМ-НАФТА" 
орієнтовною площею 0,2097 га для обслуговування комплексу по 
вул. Чкалова, 17. 

15. Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування Управлінню житлово-
комунального господарства Броварської міської ради: 

- орієнтовною площею 0,6 га для обслуговування скверу по 
вул. Короленка,62; 

- орієнтовною площею 32,5 га для обслуговування парку „Перемога" по 
вул. Гагаріна; 

- орієнтовною площею 10,2 га для обслуговування парку „Приозерний" в 
межах вулиць Горького, 1-го Травня, Челюскіна. 

16.Надати дозвіл на проведення інвентаризації земель та виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право постійного користування державному територіально-
галузевому об» єднанню „Південно-західна залізниця" на земельні ділянки 
орієнтовною площею 96,83 га для експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд залізниці на території м. Бровари 

17.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування на умовах оренди публічному акціонерному 
товариству „Райффайзен банк Аваль" орієнтовною площею 0,0413 га для 
обслуговування частини нежитлового приміщення по вул. Гагаріна,22. 
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18.Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі та проведення їх 
державної реєстрації до 09.01.2011 року: 

18.1.Товариству з обмеженою відповідальністю „Ясені" на земельну 
ділянку площею 0,0351 га для будівництва та обслуговування об"єкту 
комерційного призначення - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка,64-в: 

18.2.Приватному акціонерному товариству „Українська комерційно-
виробнича фірма сільськогосподарських підприємств" на земельну ділянку 
площею 0,2845га для розміщення літнього майданчика - землі комерційного 
використання, по вул.Кутузова,125; 

18.3. Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 
«Мостобуд» - Мостобудівельний загін № 112 площею 0,1568 га для 
обслуговування гуртожитку - землі житлової забудови, по 
вул.Кирпоноса, 15-а; 

18.4. Орендному підприємству „Броварипромжитлобуд", площею 0,9315 
га для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями соціально-культурної сфери - землі житлової забудови, по 
вул.Черняховського,21-б; 

18.5.Товариству з обмеженою відповідальністю „Автобансервіс" площею 
0,0700 га для обслуговування операторської АЗС з навісом - землі 
комерційного використання, по вул. Кірова,57; 

18.6. Відкритому акціонерному товариству „Софія" площею 2,6504 га для 
обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по 
бульв. Незалежності, 16; 

18.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» площею 0,0520 
га для обслуговування цілісного майнового комплексу - землі комерційного 
використання, по вул Кірова,2; 

18.8.Товариству з обмеженою відповідальністю „Кристал" площею 0,2729 
га для будівництва та обслуговування лабораторного корпусу - землі 
промисловості, по вул. ГорькогоД; 

18.9. Товариству з обмеженою відповідальністю „Вітерець" площею 
0,0098 га для обслуговування магазину - землі комерційного використання, по 
вул.Київській,42; 

18.10.Товариству з обмеженою відповідальністю «Олда» площею 
0,7000 га, для будівництва та обслуговування виробничої бази - землі 
промисловості, по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ «Нафком»; 

18.11. Громадянину Онищенку Олегу Валерійовичу площею 0,0012 га для 
облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири № 51 під офіс -
землі комерційного використання, по вул. Гагаріна,11; 

18.12. Громадянці Кругляк Людмилі Олексіївні площею 0,0012 га для 
облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири № 38 під офіс -
землі комерційного використання, по вул. Гагаріна,11; 

18.13.Товариству з обмеженою відповідальністю „Київська енергетична 
будівельна компанія-4" площею 1,5700 га для обслуговування комплексу -
землі промисловості, по вул. Залізничній,4; 
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18.14.Товариству з обмеженою відповідальністю „БМБ Компаунд" 
площею 0,0352 га для обслуговування будівлі опорного пункту - землі 
промисловості, по провул.Тупий,7; 

18.15 Товариству з обмеженою відповідальністю „Євро-АРТ-сервіс" 
площею 0,0470 га для будівництва та обслуговування станції технічного 
обслуговування та мийки автотранспорту - землі комерційного використання, 
на перетині вул.. Щолківській та бульв. Незалежності 

18.16.Спільному Українсько-французькому підприємству з іноземними 
інвестиціями «Основа-Солсиф» у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю площею 0,1292 га, для обслуговування виробничої бази — 
землі промисловості, по вул.Будьонного,14-а 

18.17.Товариству з обмеженою відповідальністю „Саліт" площею 
0,4374 га для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 
вул. Щолківській, 15; 

18.18.Колективному підприємству «Гастроном № 34» площею 0,0271 га 
для обслуговування вбудованого приміщення перукарні та кафетерію з літнім 
майданчиком - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності, 11 

18.19.Фізичній особі-підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні площею 
0,1000 га для будівництва комплексу сервісного обслуговування автомобілів — 
землі комерційного використання, по вул. Підприємницькій,! 

18.20.Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 
площею 0,7478 га для обслуговування відкритої платної автостоянки - землі 
транспорту, по бульв.Незалежності 

18 21 .Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею 1,0000 га для будівництва 
садибної забудови — землі житлової забудови, по вул. Василя Симоненка, в 
районі радіостанції по вул. Київській 

18.22. Приватному підприємству «ВЇДЕКС-М» площею 0,0499 га для 
розміщення авто центру з автомийкою та об'єктами додаткового сервісу 
автомобілів - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності в 
районі розміщення заводу «Стріла»; 

18.23.Товариству з обмеженою відповідальністю „КАМІРУС" площею 
4,0000 га для розміщення виробничої бази - землі промисловості, на території 
Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій 

18.24.Спеціалізованій монтажно-експлуатаційній дільниці управління 
Державтоінспекції головного управління МВС України в Київській області 
площею 0,1362 га для обслуговування існуючих споруд — землі 
громадського призначення, по вул. Фрунзе, 2-а. 

19.Продовжити термін укладення договорів про встановлення особистого 
строкового сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 09.01.2011 року: 

19.1.Громадян ці Катеруші Ларисі Григорівні площею 0,0038 га, з них 0,0028 
га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі комунікацій, 
для облаштування окремого входу під стоматологічний кабінет — землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського,23-б; 

19.2.Громадянину Хоменку Миколі Олександровичу площею 0,0143 га, з 
них 0,0111 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
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комунікацій, для облаштування окремого входу до нежитлового приміщення 
(магазину непродовольчих товарів) по вул. Короленка,64-а. 

20.Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою по оформленню права власності об»єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку „Незалежність 9" на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,3064 га для обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку по бульв. Незалежності,9 до 09.01.2011 року. 

21.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки приватному виробничо-комерційному 
підприємству „Телмонт-СЮ" площею 0,3000 га для будівництва культурно-
оздоровчого центру по вул. Київській,225 в м. Броварах, в зв"язку з тим, що 
генеральним планом міста, затвердженим рішенням сесії Броварської міської 
ради від 26.08.99 № 150-11-23, не передбачено розміщення культурно-
оздоровчого центру по вул. Київській,225. 

22.Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у користування Релігійній громаді 
месіанського іудаїзму „Ковчег зцілення" орієнтовною площею 0,5000 га для 
розміщення культурного центру на території парку „Перемога", в зв"язку з тим 
що зазначена територія рахується в землях загального користування 
рекреаційного призначення. 

23. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Броварському 
міському об"єднанню „Просвіта" ім.. Тараса Шевченка орієнтовною площею 
0,0018 га для розміщення виставкового павільйону української книги 
„Просвіта" по бульв. Незалежності поряд з міським культурним центром 
„Прометей", в зв"язку з тим що зазначена територія рахується в землях 
загального користування ( зелені насадження загального користування) та 
знаходиться в захисній зоні комунікаційних мереж: зв"язку, тепломережі, 
водопроводу, каналізаційної мережі та ЛЕП. 

24.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
24.1. від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „ Про припинення права 

користування, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
передачі в оренду..." в п.13 цього рішення відносно Релігійної громади 
Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії „Покрова 
Пресвятої Богородиці" слова „площею 0,1390 га" замінити словами „площею 
3,0636 га", в зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.2. від 20.11.2008 року № 928-49-05 „Про припинення права 
<ористування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню..." в 
т.2.17. цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
,Ольвія-С" слова „терміном на 5 років" замінити словами „терміном на 49 
юків"; 
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24.3. від 28.08.208 року № 834-42-05 „ Про припинення права 
користування, надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів..." в п.6.6. 
цього рішення відносно громадянина Михайлова Олександра Михайловича 
слова „площею 0,1850 га" замінити словами „площею 0,1821 га", в зв"язку з 
уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.4.від 02.07.2010 року № 1574-85-05 „ Про припинення права 
користування, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
передачі в оренду..." в п.И цього рішення відносно гаражного кооперативу 
„Десна-2" слова „орієнтовною площею 0,6891 га" замінити словами 
„орієнтовною площею 0,5660 га", відповідно до виготовленого кадастрового 
плану; 

24.5.від 25.01.2007 року № 221-16-05 „ Про припинення права 
користування, надання в оренду земельних ділянок, передачу в постійне..." в 
п.2.12. цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
„Глако" слова „площею 4,50 га" замінити словами „площею 4,5205 га", в 
зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.6.від 25.01.2007 року № 221-16-05 „ Про припинення права 
користування, надання в оренду земельних ділянок, передачу в постійне..." в 
п.2 13. цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
„ДІББ" слова „площею 4,50 га" замінити словами „площею 4,5206 га", в зв"язку 
з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.7. від 15.04.2010 року № 1469-81-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації...» 
в п. 7.9 цього рішення відносно відкритого акціонерного товариства «Бровари-
молоко» слова „ площею 0,0019 га„ замінити словами „площею 0,0016 га", в 
зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.8.від 15.04.2010 року № 1469-81-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації...» 
в п. 7.8 цього рішення відносно відкритого акціонерного товариства «Бровари-
молоко» слова „ площею 0,0019 га„ замінити словами „площею 0,0017 га", в 
зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.9.від 20.05.2010 року № 1531-84-05 „Про попереднє погодження місць 
розташування малих архітектурних форм" в п. 1.8. цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства «Бровари-молоко» слова „ орієнтовною 
площею 0,0019 га„ замінити словами „площею 0,0022 га", в зв"язку з 
уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

24.10.від 15.04.2010 року № 1469-81-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації...» 
в п. 7.7 цього рішення відносно відкритого акціонерного товариства «Бровари-
молоко» слова „ площею 0,0019 га„ замінити словами „площею 0,0020 га", в 
зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану, та слова „по 
вул. Черняховського в районі розміщення буд.. №9" замінити словами „по вул. 
Черняховського в районі розміщення буд..№6", в зв"язку з уточненням адреси; 

24.11 .від 15.04.2010 року № 1469-81-05«Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації...» 
в п. 7.8 цього рішення відносно відкритого акціонерного товариства «Бровари-
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молоко» слова „ в районі розміщення буд.. № 54-в" замінити словами „в районі 
розміщення буд.. № 54", в зв"язку з уточненням адреси; 

24.12. від 15.04.2010 року № 1469-81-05«Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації...» 
в п.Ю. цього рішення відносно фізкультурно-оздоровчого закладу „Плавальний 
басейн „Купава" слова „ на складання технічної документації із землеустрою 
по оформленню права постійного користування" замінити словами „ на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування"; 

24.13. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
користування земельних ділянок ..." п.2.1. цього рішення відносно 
комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
„Служба замовника" викласти в наступній редакції: 

„Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування комунальному 
підприємству Броварської міської ради Київської області „Служба замовника" 
земельну ділянку площею 0,9000 га для розширення виробничої бази - землі 
промисловості, по вул. Кутузова,2"; 

24.14. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
користування земельних ділянок ..." п.2.2. цього рішення відносно 
комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
„Служба замовника" слова „площею 0,1085 га" замінити словами „площею 
0,0582 га", в зв"язку з уточненням площі земельної ділянки при виготовленні 
нового кадастрового плану, та виключити слова „площею 0,1016 га для 
організації стоянки автотранспорту - землі транспорту, по вул. Гру шевського, 1 
терміном на 5 років", в зв"язку з тим, що на зазначеній земельній ділянці 
знаходиться спортивний майданчик. 

25. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
25.1.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 

приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 10.09.2007 року за 
№ 1615, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" №040733800129 від 12.10.2007р., 
відносно закритого акціонерного товариства „Геркулес" назву Орендаря 
читати: «Приватне акціонерне товариство „Геркулес", відповідно до Закону 
України „Про акціонерне товариство" та згідно з свідоцтвом про державну 
реєстрацію юридичної особи серія А01 № 435977; 

25.2.ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
№040833800023 від 08.02.2008 p., відносно дочірнього підприємству 
відкритого акціонерного товариства «Мостобуд» - Мостобудівельний загін 
№ 112 назву Орендаря читати: „Дочірнє підприємство публічного 
акціонерного товариства „Мостобуд" - „Мостобудівельний загін № 112", 
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згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія АОІ 
№543273; 

25.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040833800066 від 17.12.2008 року, відносно спеціалізованої монтажно-
експлуатаційної дільниці управління Державтоінспекції головного управління 
МВС України в Київській області назву Орендаря читати: „Державне 
підприємство МВС України „Київщина-Інформ-Ресурси", згідно з свідоцтвом 
про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 733348; 

25.4.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 18.06.2007 року за№ 
1736, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040733800091 від 24.07.2007 р. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю „С.П.Брок-сервіс" слова „площею 0,3924 га" 
замінити словами „площею 0,0744 га", в зв'язку з викупом частини земельної 
ділянки товариством з обмеженою відповідальністю „С.П.Брок-сервіс" та 
слова „ на розі вулиці Щолківської та бульв. Незалежності" замінити словами „ 
по бульв. Незалежності,31", згідно з рішенням виконкому „Про надання адрес, 
зміну адрес" від 09.09.2010р. № 473. 

25.5.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800204 від 18.04.2006р. відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" , слова 
„площею 5,3700 га" замінити словами „площею 4,3160 га", в зв"язку з 
припиненням права користування частиною земельної ділянки. 

25.6.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 30.05.2007 року за 
№ 893, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040733800086 від 23.07.2007 р. 
відносно приватного підприємства „Броварибудінвест" в п. 8 цього договору 
слова „у розмірі 2% (двох) відсотків замінити словами „у розмірі 3% (трьох) 
відсотків", в зв"язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства; 

25.7.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 30.05.2007 року за 
№ 892, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040733800087 від 23.07.2007 р. 
відносно приватного підприємства „Броварибудінвест" в п. 8 цього договору 
слова „у розмірі 2% (двох) відсотків замінити словами „у розмірі 3% (трьох) 
відсотків", в зв"язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства. 

25.8.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 30.05.2007 року за 
№ 894, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
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підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040733800088 від 23.07.2007 р. 
відносно приватного підприємства „Броварибудінвест" в п. 8 цього договору 
слова „у розмірі 2% (двох) відсотків замінити словами „у розмірі 3% (трьох) 
відсотків", в зв"язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства. 

25.9.ДО договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 
приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 30.05.2007 року за 
№ 891, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за №040733800089 від 23.07.2007 р. 
відносно приватного підприємства „Броварибудінвест" в п. 8 цього договору 
слова „у розмірі 2% (двох) відсотків замінити словами „у розмірі 3% (трьох) 
відсотків", в зв"язку з приведенням у відповідність до діючого законодавства; 

25.10. до договору купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, посвідченого Писаним В.Г. приватним 
нотаріусом Броварського нотаріального округу 01.09.2009 року за 
№ 2999,фізичної особи-підприємця Зінченка Григорія Андрійовича в п. 1.3. 
цього договору слова „кадастровий номер земельної ділянки: 
32 10600000:00:045:0016" замінити словами „кадастровий номер земельної 
ділянки: 32 10600000:00:045:0092" , в зв"язку з присвоєнням іншого 
кадастрового номера. 

26. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Броварському районному відділі Київської обласної філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру" за №041096300036 від 
14.04.2010 р., товариству з обмеженою відповідальністю „Делана", площею 
0,0517 га, в зв'язку з придбанням орендарем земельної ділянки у власність. 

27.Припинити дію договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Броварському районному відділі Київської обласної філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру" за №041096300100 від 
19.08.2010 р., споживчому товариству „Альянс-5", площею 0,4595 га, в зв'язку 
з придбанням орендарем земельної ділянки площею 0,4199 га у власність, та 
припиненням земельної ділянки площею 0,0396 га за добровільною відмовою, 
згідно з листом від 26.10.2010р. № 34. 

28. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
їх державної реєстрації до 09.02.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

29. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.7 даного 
рішення, про необхідність укладення до 09.02.2011 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 
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30.Попередити фізичні особи, що зазначені в п.п.5,8,9 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів про встановлення особистого строкового 
сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 09.02.2011 року. У випадку 
не оформлення договорів особистого строкового сервітуту, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

31. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в 
п.п.10,11,12,15,16,17 про необхідність виготовлення відповідної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками в термін до 
09.03.2011 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. 

32.Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 
Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 
угод. 

33. 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. 

34. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрсєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 09 грудня 2010 року 
№ 


