
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 

Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в користування земельних 
ділянок, надання дозволів на складання технічної 
документації по оформленню права користування 

земельними ділянками, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо від ведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 07.04.2011 року №191 
щодо 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 мЛіровари, 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 
4вПро 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 : 

1 Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій" площею 0,1000 га по вул. Виноградній, З, 
згідно з листом від 18.03.2011 року №15/146; 

1 ̂ .Товариству з обмеженою відповідальністю «Еней» площею 0,1500 га 
по вулЛкалова, ЗО, згідно з заявою від 01.02.2011 року №14; 

13 .Колективному підприємству Фірмі ,,Рада-К»" площею 0,1145 га по 
вулЛостишева, 1, згідно з листом №211 від 30.09.2010 року; 

1.4Громадянці Екель Ніні Вікторівні площею 0̂ 0433 га по вул. 
Посіишева, 1, згідно з листом від 04.04.2011 року; 



1.5.Фізичній особі - підприємцю Приступі Івану Федоровичу площею 
0,1793 га по вул.Лісовій, 2, згідно з листом від 29.03.2011 року №04. 

2.3атвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду земельні ділянки, на яких розміщене майно, що являється власністю 
фізичних осіб: 

2.1.Резніченку Олександру Івановичу площею 0,0530 га, з них 0,0015 га -
землі обмеженого використання — інженерний коридор мережі комунікацій, для 
обслуговування частини не житлового приміщення — землі комерційного 
призначення, по вул.Постишева, 1 терміном на 5 років; 

2.2.Екель Ніні Вікторівні площею 0,0614 га, з них 0,0007 га — землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для 
обслуговування частини приміщення магазину - землі комерційного 
призначення, по вул.Постишева, 1 терміном на 5 років. 

З .Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах оренди та надати в оренду земельні ділянки 
юридичним та фізичним особам: 

3.1.Закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Київобленерго» площею 
0,0051 га для реконструкції ПЛ 10 кВ та встановлення розвантажувальної 
трансформаторної підстанції для ТП-325 - землі технічної інфраструктури, по 
вуліСняжицькій терміном на 5 років; 

3.2Закритому акціонерному товариству «А.Е.С. Київобленерго» площею 
0,0027 га для встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції для 
ТП-203 - землі технічної інфраструктури, по вул.Челюскіна терміном на 5 
років; 

ЗЗ.Товариству з обмеженою відповідальністю „Євробетон" площею 
0,8000 га, з них 0,8000 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування об'єкту 
транспортної інфраструктури (проїзду) до логістичного комплексу - землі 
транспорту, по бульв.Незалежності терміном на 5 років; 

3.4Тромадянину Вічевому Ігорю Івановичу площею 0,0241 га для 
обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного використання, 
по вул.Кирпоноса, 3 терміном на 5 років. 

4 .Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по оформленню права постійного користування земельними 
ділянками юридичним особам: 

4.1. Релігійній громаді Української Православної Церкви Київського 
Патріархату парафії „Покрова Пресвятої Богородиці" орієнтовною площею 
0,0636 га, за рахунок земель резервних територій міста, для розширення 
території обслуговування церкви парафії „Покрова Пресвятої Богородиці" по 
вулТагаріна, 22-а; 

4.2.Державному підприємству «Українській виробничо-науковій 
лабораторії імуногенетики» орієнтовною площею 0,5000 га, за рахунок земель, 



що знаходяться в користуванні ДП «Київське обласне підприємство по 
племенній справі у тваринництві», для обслуговування існуючої будівлі по 
вул.Кутузова, 77. 

5 .Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради площею 0,3790 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, для будівництва багатоквартирного житлового будинку 
по вул.Михайла Грушевського в районі розміщення будинку № 15-6. 

бЛадати дозвіл на розробку технічної документації щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування: 

6.1 відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,4440 га для будівництва житлового будинку на території П черги будівництва 
кварталу по вул.Олімпійській; 

6.2.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,5352 га для будівництва житлового будинку на території П черги будівництва 
кварталу по вул.Олімпійській. 

7 Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою по оформленню права постійного користування земельної 
ділянки релігійній громаді Українсько! Православної Церкви Київської єпархії 
,Дарафія Святої Троїці" орієнтовною площею 0,0419 га для обслуговування 
церковного комплексу по вул.Чапаєва, б до 21.06.2011 року. 

8.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права постійного користування земельними ділянками: 

8.1.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритешговодоенергія" орієнтовною площею 0,0176 га для 
обслуговування каналізаційно- насосної станції №1 по вул.Київській, 168/1; 

8.2.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,3074 га для 
обслуговування каналізаційно-насосної станції №2а по вулЛІолом-
Алейхема,13/1; 

8.3 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ^Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,6051 га для 
обслуговування каналізаційно-насосної станції №3 по бульв.Незалежності,53/1; 

8.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,1651 га для 
обслуговування каналізаційно- насосної станції №4 по вул .Шевченка, 14/1; 

8.5-Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,0232 га для 
обслуговування каналізаційно- насосної станції №5 по вул.Постишева^/1; 

8.6ІСомунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,1376 га для 



обслуговування каналізаційно-насосної станції №7 по вул.Богдана 
Хмельницького,53; 

8.7.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,0550 га для 
обслуговування каналізаційно- насосної станції №8 по вул.Будьоного,9/1; 

8.8.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,0958 га для 
обслуговування каналізаційно - насосної станції №9 по 
вул.Черняховського,2 1 а/1; 

8.9.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ^Броваритепловодоенергія" орієнтовною площею 0,0247 га для 
обслуговування водонапірної башти по вул.Фрунзе,2. 

9 .Продовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гаражному кооперативу 
„Травневий" орієнтовною площею 0,1923 га, за рахунок земель транспорту, для 
обслуговування колективних гаражів повулРадисгів,5 до 21.08.2011 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 юридичних осіб: 

10.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Амос» 
орієнтовною площею 0,3692 га для обслуговування комплексу виробничо-
технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і 
збереженню товарів народного вжитку по вул.Підприємницькій, 22; 

10.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Орієнтир-Буделемент" 
орієнтовною площею 0,7968 га для обслуговування підприємства 
дрібнорозмірних стінових будівельних матеріалів по бульв.Незалежності, 28-а; 

10.3 .Приватному підприємству «Енергетик» орієнтовною площею 0,0601 
га для обслуговування частини нежилого приміщення по вул.Металургів, 4; 

10.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Т-Фактор» орієнтовною 
площею 0,9315 га для будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва по вул.Черняховського, 21-6. 

11 .Надати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, на яких розміщене майно, що являється власністю 
юридичних та фізичних осіб, у користування на умовах оренди: 

11.1.Фізичній особі-підприємцю Новицькому Василю Івановичу 
орієнтовною площею 0,1856 га, за рахунок земель транспорту, для 
обслуговування гаражів-боксів по вул.Михайла Грушевського, 2-6; 

11.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Істрейт» орієнтовною 
площею 0,0920 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для 
обслуговування нежилого приміщення - магазину по вул.Кірова, 90; 

11.3 .Приватному підприємству «Феско» площею 0,2200 га, за рахунок 
резервних територій міста, для обслуговування об'єкту незавершеного 



будівництва (оздоровчий центр з готелем квартирного типу) по вулХагаріна, 
28-в. 

12 Ладати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Броварський 
гаражний кооператив «Перемога» орієнтовною площею 1,7000 га, за рахунок 
резервних територій міста, для будівництва та обслуговування колективних 
гаражів по бульв.Незалежності в районі розміщення заводу алюмінієвих 
будівельних конструкцій. 

13.Продовжити термін укладення договорів оренди земельних ділянок і 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі та проведення їх 
державної реєстрації до 21.05.2011 року: 

13.1 .Громадянину Ващенку Сергію Віталійовичу площею 0,0866 га для 
обслуговування гуртожитку - землі житлової забудови, по 
вул.Красовськоп>,' 21; 

13.2.Кооперативу підземних колективних поіребів «Магнолія» площею 
0,3486 га для обслуговування підземних поіребів - землі громадського 
призначення, по вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 38; 

13.3.Товариству з обмеженою відповідальністю „Основа" площею 
10,4365 га для будівництва та обслуговування промислового логістичного 
комплексу - землі промисловості, в районі Об'їзної дороги. 

13.4.Товариству з обмеженою відповідальністю „Ясені" площею 0,0039 га 
для обслуговування будівлі магазину по продажу продовольчих товарів з кафе-
баром - землі комерційного використання, по вул.Короленка, 64-в; 

13.5.Товариству з обмеженою відповідальністю „Ясені" площею 0,0351 га 
для будівництва та обслуговування об'єкту комерційного призначення - землі 
комерційного використання, по вуліСороленка, 64-в; 

13.6.Товариству з обмеженою відповідальністю „Берізка" площею 0,0084 
га для обслуговування магазину - землі комерційного використання, по 
вул.Красовськоп>, 27; 

13.7.Фізичній особі - підприємцю Гапон Євгенію Михайловичу площею 
0,0588 га для обслуговування автостоянки по вул.Димитрова в районі 
залізничного шляхопроводу. 

14.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною функціонального призначення, в межах однієї 
категорії земель житлової та громадської забудови, незалежній релігійній 
громаді євангельських християн „Хвала і поклоніння" орієнтовною площею 
0,0742 га із земель комерційного призначення на землі громадського 
призначення по вулІагарінаД2. 

15 .Поновити договір оренди земельної ділянки, укладений між 
Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Демяненко 
Оленою Михайлівною посвідчений Базир НМ. приватним нотаріусом 
Броварського нотаріального округу 16.03.2006 року за № 1081, 



зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
„Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах" за №040633800117 від 23.03.2006 року, на 
земельну ділянку площею 0,0911 га , в тому числі 0,0116 га - інженерний 
коридор мережі лінії електропередачі, для будівництва та обслуговування 
автомийки з боксом для ремонту автомобілів - землі транспорту, на 
перетині вулЛерняховського та вуліЗ.Інтернаціоналістів терміном на 
5 років. 

16.3гідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відмовити у припиненні права користування земельною ділянкою 
приватному підприємству „Єдність" площею 0,0265 га по вул. ЧкаловаД 

17.Внесга зміни до рішень Броварської міської ради: 
17.1 .від 02.07.2010 року №1574-85-05 „Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації....99 

", скасувати п.13 цього рішення відносно Релігійної громади Української 
Православної Церкви Київського Патріархату парафії „Покрова Пресвятої 
Богородиці; 

17.2лід 03.02.2011 року №139-06-06 „Про припинення -права 
користування земельною ділянкою..." в п. 3.6. цього рішення відносно фізичної 
особи-підприємця Бугери Андрія Вікторовича слова „...у Броварській міській 
ради за №415 від 10.03.2004 року" замінити словами „..зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за №040633800226 від 26.04.2006р.", в зв'язку з технічною правкою; 

17.3 .від 17.09.2009 року №1240-69-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." в плі. 7.2., 7.З., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 
7.10. цього рішення відносно комунального підприємства Броварської міської 
ради Київської області «Броваритеплоенергомережа» слова „ Комунальному 
підприємству Броварської міської ради Київської області 
„Броваритеплоенергомережа" замінити словами „ Комунальному підприємству 
Броварської міської ради Київської області „Броваритепловодоенергія", згідно 
з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 543634; 

17.4.від 03.02.2011 року №139-06-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." в плі. 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 
13.7., 13.8., 13.9. цього рішення відносно комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області «Броваритеплоенергомережа» 
слова „ Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритеплоенергомережа" замінити словами „ Комунальному 
підприємству Броварської міської ради Київської області 
„Броваритепловодоенергія", згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А01 № 543634; 

17.5.від 03.02.2011 року №139-06-06 „Про припинення права 
користування земельною ділянкою..." в п. 3.18. цього рішення відносно 



товариства з обмеженою відповідальністю «Основа» слова „... за 
№040633800272 від 17.05.2006 року" замінити словами „... за №040633800165 
від 04.042006р.", в зв'язку з технічною правкою; 

17.6.від 02.07.2010 року №1574-85-05 „Про припинення права 
користування земельними ділянками...", п.12. відносно Броварського гаражного 
кооперативу «Радист» після слів «...площею 1,8192 га» читати «за рахунок 
земель резервних територій міста (землі зв'язку)», далі по тексту; 

17.7.від 03.02.2011 року №139-06-06 „Про припинення права. 
користування земельними ділянками...." скасувати п.5.1. цього рішення 
відносно фізичної особи - підприємця Гамової Антоніни Олександрівни, в 
зв'язку з невиконанням встановлених вимог забезпечення безпеки дорожнього 
руху по вул.Шевченка, відповідно до листа ВДАІ по обслуговуванню 
Броварського району при УДАІ ГУМВС України в Київській області від 
29.03.2011 року №616. 

17.8.від 03.02.2011 року №139-06-06 Діро припинення права 
користування земельною ділянкою, затвердження технічної документації...." в 
п.14.4. цього рішення відносно відділу капітального будівництва замість цифр 
„2.11" читати „2.9", далі по тексту; 

17.9.скасувати п.5.2. рішення від 16.04.2009 року №1101-61-05 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою...», п.12. рішення від 
20.05.2010 року №1529-84-05 «Про припинення права користування 
земельними ділянками...» та п.3.7. рішення від 02.07.2010 року №1574-85-05 
відносно фізичної особи-підприємця Новицького Василя Івановича; 

17.10.від 17.03.2011 року №168-07-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками..." в п.17.4. цього рішення відносно 
закритого акціонерного товариства "Українські вантажні кур'єри" слова 
«назву орендаря читати «Приватне акціонерне товариство «УВК Україна», 
згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 
733565», виключити. 

18.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
18.1.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040633800313 від 29.06.2006 року, відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю «Броварська художня майстерня», слова „...площею 0,0131 
га..." замінити словами „...площею 0,0100 га...", в зв'язку з уточненням площі 
земельної ділянки; 

18.2.ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040996300009 від 06.10.2009 р. відносно Орендаря «фізична особа 
підприємець Долот Ганна Іванівна», читати „громадянка Долот Ганна 
Іванівна", відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
05.08.2010 року серія САВ №693337. 
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19. Попередити фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
їх державної реєстрації до 21.06.2011 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

20.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.4,5,6,8,10,11, 
про необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 21.07.2011 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. 

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

22ІСонтроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови АндрєєваВ.О. 

Міський голова І̂ В.Сапожко 

м.Бровари 
від 21 квітня 2011 року 
Ль 


