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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та 

надання в оренду 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 02.03.2011 року Х!!112 

припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 
та надання в оренду 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 .. 7,2І,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. Х!! 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 

ВИРІШИЛА: 

IЛрипинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 

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

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр Панавто" 
площею 0,6000 га по бульв. Незалежності в районі розміщення 

шиноремонтного заводу, згідно з листом Х!! 26/01-11 від 26.01.2011 року; 
1.2.Громадянам Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській 

Лілії Аскольдівні, Гладишевській Тетяні Аскольдівні площею 0,0017 га по вул. 
Декабристів,45, згідно з заявою від 14.02.2011 року; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Афаліна" 
площею 0,0054 га по вул. Мічуріна,9, згідно з листом Х!! 5 від 07.02.2011 року; 



1.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради 

"Бровариводоканал" загальною площею 13,5894 га, в зв'язку з реорганізацією 
підприємства та згідно з листом N!! 04-19/54 від 21.01.20 11 року. 

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

2.l.РелігіЙніЙ громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Трьохсвятительської парафії площею 0,0547 га, з них 0,0413 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 

розширення території для будівництва церкви-каплиці - землі громадського 

призначення, по бульв. Незалежності в районі пішохідного бульвару; 

2.2.РелігіЙній громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Трьохсвятительської парафії площею 0,0145 га, з них 0,0060 га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
розширення території для будівництва церкви-каплиці - землі громадського 

призначення, по бульв. Незалежності в районі пішохідного бульвару. 

3 .затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування та надати в користування на умовах оренди земельну ділянку 

громадянину Головатюку Андрію Анатолійовичу площею 0,7708 га, з них 

0,0137 га - зеМ}Іі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 
електропередач та 0,4024 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення 

(гаражу) - землі транспорту, по бульв. Незалежності, 18, терміном на 5 років. 

4ЛроДовжити терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

4.1.Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "Гонпол" площею 

0,1469 га для обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вул.ЩолківськіЙ,37 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 N!!040633800368 від 02.l0.2006p.; 

4.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний 
торгово-діловий комплекс "Будівельне місто" площею 10,0085 га для 

будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на 
території 3 мікрорайону ІУ житлового району 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 N!!040633800173 від 06.04.2006р.; 
4.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Анти" площею 0,0074 га 

для обслуговування будівлі магазину "Все для дому" - землі комерційного 
використання, по вул.Короленка, 60-д терміном на 5 років; 



Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за ,N'!!0406ЗЗ800044 від 02.02.2006р.; _ 
4.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК Супутник" площею 

0,6000 га для будівництва та обслуговування автотранспортного підприємства -
землі транспорту, на території промвузла в районі розміщення заводу 
алюмінієвих будівельних конструкцій, терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за ,N'!!0406ЗЗ800252 від 06.05.2006р.; 

4.5.приватному підприємству "Бест" площею 0,0025 га для 
обслуговування магазину оптової торгівлі - землі комерційного використання, 

по вул.красовського,19 терміном на 49 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 ,N'!!0406ЗЗ800127 від 27.0З.2006р.; 

4.6.фізичніЙ особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.залізничній в районі розміщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт» 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 ,N'!!0406ЗЗ800401 від 06.l1.2006p.; 

4.7.Громадянам Гладишевському Аскольду Петровичу, Гладишевській 
Лілії Аскольдівні та Гладишевській Тетяні Аскольдівні площею 0,0067га для 
обслуговування літнього майданчика - землі комерційного використання, по 
вул.Декабристів,45 терміном на 2 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 ,N'!!0406ЗЗ800186 від 11.04.2006р.; 

4.8.Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
площею 0,2767 га для обслуговування виробничої бази та адміністративного 
будинку - землі промисловості, по вул. Металургів,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 ,N'!!0406ЗЗ800З І О від 22.06.2006р.; 

4.9.приватному підприємству "Хімпласт" площею 1,2950 га для 
будівництва виробничої бази - землі промисловості, по вул.Будьонного в 

районі існуючої виробничої бази 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 111'2040633800243 від 03.05.2006р.; 
4.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бровариреалінвест» 

площею 0,3880 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Возз'єднання в районі розміщення будинку 111'211, терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Броварському міському відділі Київської регіональної філії Державного 
підприємства ,,центр державного земельного кадастру" за 111'2040633800174 від 
07.04.2006р.; 

4.11.приватному підприємству «Візит» площею 0,1072 га для 

будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вул.ВокзальніЙ,24, 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 111'2040633800389 від 25.10.2006р.; 
4.12.фізичніЙ особі-підприємцю Русанович Яні Леонідівні площею 

0,0932 га для обслуговування бані-пральні - землі комерційного 
використання, по вул.красовського буд. 19-а терміном на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Броварській міській ради за 111'2544 від 14.05.2004 року; 

4.13.Відкритому акціонерному товариству Укртелеком" площею 

0,0611 га для обслуговування бомбосховища - землі зв"язку, по 

вул.Гагаріна,20-а терміном на 1 О 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 111'2040633800005 від 18.01.2006р.; 

4.14.Відкритому .акціонерному товариству Укртелеком" площею 
0,4693 га для обслуговування службового приміщення - землі зв"язку, по 
вул.гагаріна,20 терміном на 1 О 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 111'2040633800070 від 24.02.2006р.; 

4:15.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" площею 4,3160 га для котеджної забудови з 
елементами паркової зони - землі житлової забудови, по вул. Василя 
Симоненка-Соборна ІУ житлового району терміном на 1 О 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 111'2040633800204 від 18.04.2006р.; . 



4.16. Товариству з обмеженою в.ідповідальністю "Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій" площею 0,4238 га для будівництва 
індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя 
Симоненка терміном на 1 О років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,,центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за Н!!040633800333 від 19.07.2006р; 

4.17.ФізичніЙ особі - підприємцю Панасюк Олександру Васильовичу 
площею 0,0037га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Короленка в р-ні розміщення буд.N!!70 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 Украіни по земельним 

ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за Н!! 
040633800133 від 27.03.2006 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; 

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

4.18. Фізичній особі - підприємцю Барановському Анатолію Вікторовичу 
площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Шевченка в р-ні розміщення буд.N!!27 терміном ~a 3 
роки; . 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради про що вчинено запис у книзі реєстрації 
договорів оренди за Н!!67 від 11.03.2008 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. 

5.продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 

укласти договори особистого строкового сервітуту на земельні ділянки: 

5.l.ФізичніЙ особі - підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 
-площею-0;0021га-для-обслyroвування-кіоску-в-складі-павіЛЬЙОНУ_О!lіку.вання-=-

землі комерційного використання по вул.Короленка,55 терміном до 27.03.2014 
року; 



5.2.ФізичніЙ особі - підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 
0,0052га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 
вул.ОболонськіЙ в районі розміщення буд.N!!45 терміном до 27.03.2014 року; 

5.3.ФізичніЙ особі - підприємцю Лутаку Ярославу Віталійовичу площею 
0,0028га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул.Грушевського,ІЗ терміном до 27.03.2014 року; 

5.4. Відкритому акціонерному товариству «Бровари - молоко» площею 
0,0022га для обслуговування торгового павільйону - землі комерційного 
використання по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.N!!10 терміном 

до 27.03.2014 року; 
5.5. Фізичній особі - підприємцю Конті Тетяні Іванівні площею 0,0030га 

для обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 
вул.БогунськіЙ,lб-а терміном до 27.03.2014 року. 

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

б.I.ФізичніЙ особі - підприємцю Аскеровій Оксані Юріївні площею 
0,0042га для розташування малої архітектурної форми (павільйон) - землі 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N!! lб8 

(площа Шевченка) терміном до 27.03.2014 року; 
б.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Еліт Хаус» площею 

0,0045га для розташування малої архітектурної форми (павільйон «Квітковий 
кошиі<») - землі комерційного використання по бульв. Незалежності в районі 

розміщення буд.N!!ll терміном до 27.03.2014 року. 

7.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність об'єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку "Зв"язківець-200б" орієнтовною площею 0,1444 га за рахунок земель 
житлової та громадської забудови для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Івана Сірка,7. 

8.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права ПОСТІИНОГО користування земельною ділянкою Київській обласній 

дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» 

орієнтовною площею 0,8479га для обслуговування складського комплексу по 

вул .. КиївськіЙ,219. 

9. Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі та проведення їх 

державної реєстрації до 17.05.2011 року: 
9.l.Товариству з обмеженою відповідальністю "Енергозбут-Інвест" 

площею 2,2020 га для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 
вул. Кутузова,ІЗ3; 

9.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Делана» площею 0,0430 га 
для обслуговування частини майнового комплексу - складу сировини - земЛІ 

промисловості, по бульв. Незалежності,53/4. 



10. Продовжити термін державної реєстрації договорів оренди земельних 
ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 17.04.2011 
року: 

10.I.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; 

10.2. Фізичній особі-підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу площею 
0,0358 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 

використання, по вул.Гагаріна,16-а; 

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

II.продовжити термін дії дозволу 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 до 17.06.2011 року. 

12.продовжити термін дії дозволу 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, до 17.09.2011 року. 

lЗ.продовжити термін дії дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування Управлінню 
житлово-комунального господарства Броварської міської ради, 
до 09.06.2011 року: 

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

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

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

14.продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою по оформленню права користування (договорів оренди) земельних 
ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю фізичних осіб, 
до 09.06.2011 року: 

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

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



15.Згідно З рекомендацією ПОСТlиної КОМІСll з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відмовити у продовженні терміну користування земельними 
ділянками, в зв"язку з недоцільністю: 

15. 1 Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвиробю) площею 1,7626 га для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул. Металургів, 4; 

15.2Товариству з обмеженою відповідальністю «Соббон» площею 0,4500 
га для будівництва виробничої бази - землі промисловості, по вул. Кутузова 
в районі запроектованого кладовища. 

16.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

16.1. від 18.02.2010 року К!! 1426-79-05 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації .... " 
в п. 8.1 цього рішення відносно відділу капітального будівництва після слів 
" ... площею 0,50 га" читати "за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення (рілля)", далі по тексту; 

16.2. від 30.12.2010 року К!! 102-05-06 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, продовження термінів користування 
земельними ділянками .... " в п. 2.1. цього рішення відносно приватного 

підприємства "Бест" слова " ... терміном на 5 років" замінити словами " .... 
терміном на 49 років"; 

16.3. від 15.04.2010 К!! 1469-81-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеус1'рОЮ ... " в П.п. 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 цього рішення відносно відкритого 
акціонерного товариства "Бровари-молоко" слова "Відкритому акціонерному 

товариству "Бровари-молоко" замінити словами "Товариству з додатковою 

відповідальністю "Бровари -молоко", згідно з свідоцтвом про державну 
реєстрацію юридичної особи серія АОl К!! 543565; 

16.4. від 02.07.2010 К!! 1574-85-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... " в П.п. 17.10, 17.11. цього рішення відносно відкритого 

акціонерного товариства "Бровари-молоко" слова "Відкритому акціонерному 

товариству "Бровари-молоко" замінити словами "Товариству з додатковою 
відповідальністю "Бровари -молоко", згідно з свідоцтвом про державну 
реєстрацію юридичної особи серія АОl К!! 543565; 

16.5.від 09.12.2010 К!! 56-03-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із 
землеустрою ... " в П.п. 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11 цього рішення відносно 
відкритого акціонерного товариства "Бровари-молоко" слова "Відкритому 
акціонерному товариству "Бровари-молоко" замінити словами "Товариству з 
додатковою відповідальністю "Бровари -молоко", згідно з свідоцтвом про 
державну реєстрацію юридичної особи серія АОl К!! 543565; 

16.6. від 17.09.2009 року К!! 1240-69-05 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження проекту землеустрою ... " 
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П.ll цього рішення відносно об»єднання співвласників багатоквартирного 
будинку "Зв"язківець-2006" визнати таким, що втратив чинність; 

16.7.від 05.08.2010 року N!! 1604-87-05 "Про .припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації ... " 
п.3 цього рішення відносно об»єднання співвласників багатоквартирного 
будинку "Зв"язківець-2006" визнати таким, що втратив чинність; 

16.8.від 09.12.2010 року N!!56-03-06 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації .... " 
в п. 15 цього рішення відносно Управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради після слів " ... площею 0,6 га" читати ,,за 
рахунок земель житлової та громадської забудови", далі по тексту, після слів 

" ... площею 32,5 га" читати "за рахунок земель рекреаційного призначення" та 
після слів " ... nлощею 1 0,2 га" читати "за рахунок земель рекреаційного 
призначення"; 

16.9.від 09.12.2010 року N!!56-03-06 ,,про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації .... " в п.17 цього 
рішення відносно публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк 
Аваль" після слів " ... площею 0,0413 га" читати "за рахунок земель резервних 
територій міста (землі комерційного використання)", далі по тексту; 

16.10.від 14.09.2010 року N!!1643-89-05 «Про попереднє погодження 
місць розташування малих архітектурних форм» П.l.4. цього рішення відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт-Хаус» слова «по 
бульв.Незалежності,13» замінити словами «по бульв. Незалежності в районі 

розміщення буд.N!!11»; 

16.11.від 20.05.2010 року N!! 1531-84-05 "Про попереднє погодження місць 
розташування малих архітектурних форм" в П.l.8. цього рішення відносно 

відкритого акціонерного товариства "Бровари-молоко" слова "Відкритому 
акціонерному товариству "Бровари-молоко" замінити словами "Товариству з 
додатковою відповідальністю ,,Бровари -молоко", згідно з свідоцтвом про 
державну реєстрацію юридичної особи серія АОl N!! 543565; 

16.l2.від 03.02.2011 року N!! 139-06-06 "Про припинення права 
користування земельною ділянкою, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... " в п.3.19. цього рішення відносно відкритого акціонерного 

товариства "Броварське шляхово-будівельне управління N!!50" слова 
"терміном на 5 років" замінити словами "терміном на 49 років"; 

16.13.від 20.11.2008 року N!!928-49-05 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " 
П.2.9. цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
«Броварибудресурси» скасувати, в зв'язку з невиконанням. 

17.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 

17.1. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N!!040633800 186 від 11.04.2006 року відносно громадян Гладишевського 

Аскольда Петровича, Гладишевськоі Ліліі Аскольдівни та Гладишевськоі 
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Тетяни Аскольдівни, слова " ... площею . 0,0067га ... " замінити словами 
" ... площею 0,0047 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
громадянами Гладишевським Аскольдом Петровичем, Гладишевською mлією 

Аскольдівною та Гладишевською Тетяною Аскольдівною; 
17.2.до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Базир Н.М. 

приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 16.03.2006 року за 
N!! 1081, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства ,,центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах" за N!!040633800117 від 23.03.2006 
року відносно фізичної особи-підприємця Колодій Олени Михайлівни прізвище 
Орендаря читати: "Демяненко", в зв"язку із зміною прізвища, відповідно до 
свідоцтва про шлюб від 14.09.2007року N!! 1733; 

17.3 .до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 

N!!040533800137 від 31.08.2005р. відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю "Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" , слова 
"площею 1,0000 га" замінити словами "площею 0,5092 га", в зв"язку з 
уточненням кадастрового плану; 

17.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!040733800169 від 18.12.2007р. відносно закритого акціонерного товариства 
"Українські вантажні кур'єри", слова "терміном на 5 (п'ять) років" замінити 
словами "терміном до 31.12.2022 року"; 

17.5. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!040633800082 від 09.03.2006 р. відносно відкритого акціонерного товариства 
"Броварське шляхово-будівельне управління N!!50", читати "Приватному 
акціонерному товариству ,,Броварське шляхово-будівельне управління N!!50", 
згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи 
серія А01 N!! 543626. 

18. Попередити фізичні особи, що зазначені в п. 3 даного рішення, про 
необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення їх 
державної реєстрації до 17.05.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 

користування землею. 

19.попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 

рішення, про необхідність укладення до 17.05.2011 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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20.попередити фізичні особи, що зазначені в п.п.5,6 даного ріш~ння, 

про необхідність укладення договорів про встановлення особистого строкового 

сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 17.05.2011 року. У випадку 
не оформлення договорів особистого строкового сервітуту, міська рада буде 

розглядати питання про припинення права користування землею. 

21.попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.7,8 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 17.06.2011 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. 

22.Доручити міському голові Сanожку І.В. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

23.Договорами оренди земельних ділянок передбачи~ 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. 

24.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від ____ 2011 року 
Н!! ------
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