
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 постійне користування тау 
власність земельних ділянок, поновлення договорів 

оренди земельних ділянок, 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 13.05.2011 року № 285 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в постійне користування 
та у власність земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних 
ділянок, 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 мЛїровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 
120, 123, 124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу України, ст.ст..7,21,23,33 
Закону України Діро оренду землі", плі. 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 Діро 
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 земельною ділянкою та зарахувати її 
до земель загального користування міської ради, в зв'язку з добровільною 
відмовою, приватній фірмі „Нікола" площею 0,0149 га по 
вул. Грушевського,3-б, згідно з листом від 23.05.2011 року № 8. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою приватному 
підприємству „Металон" для будівництва комплексу відпочинку та розваг 
площею 0,3514 га по вуліагаріна в районі розміщення районного відділення 
зв"язку та зарахувати її до земель міської ради ( землі житлової та громадської 
забудови), в зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди. 
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З .Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельними 
ділянками та надати в постійне користування земельні ділянки юридичним 
особам: 

3.1 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „Броваритепловодоенергія" площею 0,0228 га для обслуговування 
котельні- землі технічної інфраструктури, по вул. Івана Сірка, 7/1. 

Встановиш сервітут на земельну ділянку площею 0,0182 га з БМУ-8 для 
влаштування виїзду з зазначеної території на вул Лапаєва; 

3.2 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,0204 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул. Вокзальній, 10/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0354 га з ВАТ 
«Київобленерго» для влаштування виїзду з зазначеної території на 
вул.Вокзальну; 

З 3 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,0137 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул. Київській, 64/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0243 га з 
управлінням освіти Броварської міської ради (д/с «Віночок») для влаштування 
виїзду з зазначеної території на вул.Київську; 

3.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,0177 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул. Київській, 153/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0492 га з 
управлінням освіти Броварської міської ради (ЗОШ 1-Ш ступенів №1) для 
влаштування виїзду з зазначеної території на вул.8-го Березня; 

З 5 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,0300 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул. Кутузова, 77/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,1514 га з ДП 
«Облплемпідприємство» для влаштування виїзду з зазначеної території на 
вуліСутузова; 

3-б.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,1324 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул. Шевченка, 21/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0978 га для 
влаштування виїзду з зазначеної території на вул Шевченка; 

3.7.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,0482 га для обслуговування 
котельні - землі технічної інфраструктури, по вул Івана Гонги, 2/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0178 га з 
Броварською міськрайонною прокуратурою для влаштування виїзду з зазначеної 
території на вулівана Гонги; 
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3.8 .Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,5480 га, з них 0,0209 га - землі 
обмеженого використання - Інженерний коридор комунікаційної мережі ттттй 
електропередач та 0,0683 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування майнового комплексу - землі 
технічної інфраструктури, по вуліСрасовського, 16/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,0892 га з ПУ 
«Броварський завод торговельного машинобудування» для влаштування виїзду з 
зазначеної території на вул.Красовськоп>; 

3.9..Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області „ Броваритепловодоенергія " площею 0,1519 га для обслуговування 
котельні- землі технічної інфраструктури, по вул. Кірова, 47/1; 

Встановити сервітут на земельну ділянку площею 0,1273 га з 
Центральною районною дитячою лікарнею для влаштування виїзду з зазначеної 
території на вул.Кірова; 

3.10.Релігійній громаді Української Православної Церкви Київської 
єпархії „Парафія Святої Троїці" площею 0,0419 га - землі обмеженого 
використання- інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
церковного комплексу - землі іромадського призначення, по вул. Чапаєва,6. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку 
фізкультурно-оздоровчому закладу „Плавальний басейн „Купана" Броварської 
міської ради площею 1,2521 га, з них 0,4681 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
плавального басейну „Купава" та котельні - землі громадського призначення, 
по вул. Шевченка, 10. 

. 5.3атвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по оформленню права власності на земельну ділянку та передати у 
власність земельну ділянку гаражному кооперативу „Десна-2" площею 
0,5660 га для обслуговування колективних гаражів - землі транспорту, по 
вул.Радистів. 

6 Лоновити наступні договори оренди земельних ділянок: 
6.1 .договір оревди земельної ділянки укладений між Броварською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800333 від 
19.07.2006 року, на земельну ділянку площею 0,4238 га для будівництва 
індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя 
Симоненка терміном на 25 років; 

6.2. договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
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філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800204 від 
18.04.2006 року, на земельну ділянку площею 4,3160 га, в тому числі 0,0315 га -
землі обмеженого використання — інженерний коридор мереж комунікацій, для 
котеджної забудови з елементами паркової зони - землі житлової забудови, по 
вул. Василя Симоненка-Соборна в ГУ житловому районі терміном на 25 років; 

6.3 .договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „ М е р к у р і й " , зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040533800137 від 
31.08.2005 року, на земельну ділянку площею 0,5092 га для будівництва 
садибної забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя Симоненка в 
районі радіостанції по вул. Київській терміном на 25 років; 

6.4.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040633800203 від 
18.04.2006 року, на земельну ділянку площею 5,8285 га, в тому числі 1,5304 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій для 
будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, 
по вул.Олімпійській терміном на 25 років; 

6.5.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Броварський 
домобудівний комбінат „Меркурій", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040533800203 від 
14.11.2005 року, на земельну ділянку площею 0,5948 га, в тому числі 0,0070 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, по вул. Шевченка,4-а терміном на 5 років; 

„ б.б.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством „Будівельна компанія „Сомпекс" 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за №040633800216 від 20.04.2006 року, на земельну 
ділянку площею 3,3000 га, в тому числі 0,1906 га - землі обмеженого 
використання - інженерні коридори каналізаційної мережі та лінії 
електропередач, для будівництва та обслуговування виробничої бази - землі 
промисловості, по вулЛСрасовського в районі розміщення виробничої бази 
терміном на 10 років; 

6.7.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю „Лагрітос" 
посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального 
округу 07.02.2007 року за № 178, зареєстрований у Київській регіональній філії 
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Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за №040733800018 від 
01.03.2007 року, на земельну ділянку площею 2,2393га для будівництва та 
обслуговування багатоквартирної житлової забудови — землі житлової 
забудови, по вул. В'ячеслава Чорновіла терміном на 4 роки; 

6.8.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством „АМТ пласт9', зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040533800155 від 21.09.2005 року, на земельну ділянку площею 0,0816 га, з 
них 0,0074 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів 
- землі комерційного використання, по вул. Богунській,16-а терміном на 10 
років; 

6.9.доп>вір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою-підприємцем Беліченко Світланою 
Володимирівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за №040733800105 від 07.08.2007 року, на 
земельну ділянку площею 0,0430 га, з них 0,0123 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування не 
житлового приміщення - землі комерційного використання, по вулТагаріна,19 
терміном на 49 років. 

7.Продовжити право на розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності та укласти договори особистого строкового 
сервітуту на земельні ділянки: 

7.1.Фізичній особі - підприємцю Незгоді Юлії Петрівні площею 
0,00324 га, з них 0,0020 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування кіоску в складі павільйону 
очікування - землі комерційного використання, на перетині вул. Осипова та вул. 
Папаніна терміном до 19.06.2014 року; 

7.2.Фізичній особі - підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 
0,0035га- землі обмеженого використання- інженерний коридор мереж 
комунікацій, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вулГагаріна,14 терміном до 19.06.2014 року. 

8 .Розмістити тимчасову споруду для провадження підприємницької 
діяльності та укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну 
ділянку товариству з обмеженою відповідальністю «Харчовик» площею 
0,0056га для розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності (павільйон) по вул..Красовського,29 (навпроти 
магазину «Берізка») терміном до 19.06.2014 року. 

9.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність об'єднанню співвласників багатоквартирного 
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будинку „Престиж Сервіс"' орієнтовною площею 0,6560 га за рахунок земель 
житлової та громадської забудови для обслуговування І та П черги 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Черняховськоп>,21. 

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

10.1 .Товариству з обмеженою відповідальністю „Укрпромскло" 
орієнтовною площею 2,0676 га, за рахунок земель промисловості, для 
обслуговування частини майнового комплексу по вул. Київській^ 1; 

10.2.Товариству з обмеженою відповідальністю „Каріна" орієнтовною 
площею 0,1200 га, за рахунок земель промисловості, для обслуговування 
частини майнового комплексу по вул. Київській,221; 

10.3 Хромадянину Кузьомку Ігорю Олександровичу орієнтовною 
площею 0,0471 га, за рахунок земель промисловості, для обслуговування 
частини майнового комплексу по вул. Київській,221; 

10.4. Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія 
Промкомплект" орієнтовною площею 1,400 га, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, для будівництва та обслуговування багатоквартирної 
житлової забудови по вул. Черняховського,Зб; 

10.5. Фізичній особі-підприємцю Оксютенко Олені Василівні 
орієнтовною площею 0,0353 га, за рахунок земель загального користування, 
для обслуговування кафе-магазину по вул. 1-го Травня,27-а. 

11. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки в користування на умовах оренди фізичній особі-
підприємцю Єршову Сергію Миколайовичу орієнтовною площею 0,3514 га для 
будівництва та обслуговування об"єкту культури - культурно-виставкового 
центру по вул. Гагаріна вздовж парку „Перемога". 

12.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: 

12.1.Київській обласній організації Партії регіонів орієнтовною площею 
0,8099 га для обслуговування нежитлової будівлі по вул. КиївськійД98; 

122.Товариству з обмеженою відповідальністю «Т-Фактор» орієнтовною 
площею 0,9315 га для будівництва та обслуговування об'єкту незавершеного 
будівництва ( багатоквартирний житловий будинок з вбудованими 
приміщеннями соціально-культурної сфери) по вулЛерняховського, 21-6. 

ІЗЛадати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки орієнтовною площею 
1,66 гав районі транспортної розв'язки автодороги з залізницею в УІ житловому 
районі для подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту 
щодо обслуговування дренажних систем та їх охоронної зони. 

14Лродовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
по оформленню права користування земельною ділянкою шляхом укладення 
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договору особистого строкового сервітуту фізичній особі-підприємцю 
Полянчуку Валерію Віталійовичу орієнтовною площею 090010 га для 
облаштування окремого входу при проведенні реконструкції з розширенням 
частини нежитлового приміщення під стоматологічний кабінет по 
вул.Симоненка,4, секція 7, примЛ терміном до 09.08.2011 року. 

15 .Продовжити термін дії дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по оформленню права користування (договору 
оренди) земельної ділянки споживчому товариству „Альянс-5" орієнтовною 
площею ІД470 га для обслуговування частини комплексу по 
вул. КрасовськогоД2 до 09.082011 року. 

16. Продовжити термін державної реєстрації договорів оренди земельних 
ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 09.07.2011 
року: 

16.1.Фізичній особі-підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,1227га для реконструкції з розширенням павільйону та кафе з літнім 
майданчиком - землі комерційного використання, по вул..Короленка,78; 

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

17.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 
оренди землі до 09.072011 року: 

17.1.Приватному підприємству „Хімпласт" площею ІД950 га для 
будівництва виробничої бази - землі промисловості, в районі існуючої 
виробничої бази по вул.Будьонного; 

172.Товариству з обмеженою відповідальністю „Спецгехмонтаж" 
площею 0,2767 га для обслуговування виробничої бази та адміністративного 
будинку - землі промисловості, по вул. Металургів,4; 

17.3.ФІЗИЧНІЙ особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.3алізничній в районі розміщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт»; 

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

17.5 .Кооперативу підземних колективних погребів «Магнолія» площею 
0,3486 га для обслуговування підземних погребів - землі громадського 
призначення, по вулЛоїнів Інтернаціоналістів, 38; 

17.6Лриватному підприємству «ВІДЕКС-М» площею 0,0499 га, з них 
0,0014 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для розміщення автоцентру з автомийкою та об'єктами 
додаткового сервісу автомобілів - землі комерційного використання, по бульв. 
НезалежностіДО-а; 
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17.7.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма „Талісман" ЛТД площею 0,1452 га для обслуговування очисних споруд -
землі промисловості, по вул.Чкалова,5; 

17.8.Товариству з обмеженою відповідальністю" Т-Лайт" площею 
0,1418га для обслуговування будівлі майстерні - землі промисловості, по 
вул.Чкалова, 3; 

17.9.Товариству з обмеженою відповідальністю „Т-Лайт" площею 
0,1698га для обслуговування ремонтно-механічної дільниці - землі 
промисловості, по вул.Чкалова, 3; 

17.10.Товариству з обмеженою відповідальністю „І-Лайт^ площею 
0,6491га для обслуговування виробничого корпусу складу готових виробів -
землі промисловості, по вул.Чкалова, 3; 

17.11.Товариству з обмеженою відповідальністю „Іксіон груп" 
площею 0,0796 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул.Київській, 126. 

18 Знести зміни до рішень Броварської міської ради: 
18.1. від 14.09.2010 року № 1641-89-05 „Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 
користування...." в п. 1 цього рішення відносно приватного підприємства 
«ВІДЕКС-М» слова „по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу 
„Стріла" замінити словами „по бульв. Незалежності ,20-а" , відповідно до 
рішення виконавчого комітету від 23.11.2010 № 662 Діро наданя адрес, зміну 
адрес"; 

18.2.від 15.04.2010 року № 1471-81-05 Діро попереднє погодження 
місць розташування..." в п.1.2. цього рішення відносно приватного 
підприємства „Бровекс" після слів „площею 0,0030 га" читати в новій редакції: 
„для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності (павільйон) по вул.Короленка біля буд. №29": 

18.3.від 09.12.2010 року № 56-03-06 Діро припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації..." в 
п.12 цього рішення відносно гаражного кооперативу „Десна-2" після слів 
«.. .площею 0,1227 га» читати «за рахунок земель транспорту», далі по тексту; 

18.4. від 20.092007 року № 453-27-05 „Про продаж земельних ділянок, 
надання дозволу на продаж земельних ділянок" в п.1.5 цього рішення відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю ,ДТ)НПОЛ" назву підприємства 
читати : „товариство з обмеженою відповідальністю фірма „ГОНПОЛ", згідно з 
свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи № 094048, серія А00. 

18.5.від 09.12.2010 року № 56-03-06 „Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації.... „ 
п.2.4 цього рішення відносно Міжнародної благодійної організації 
„Благодійний фонд „СОС Дитяче Містечко" доповнити абзацом наступного 
змісту: 

„Звільнити Міжнародну благодійну організацію „Благодійний фонд 
„СОС Дитяче Містечко" від орендної плати за земельну ділянку площею 
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3,0000 га для обслуговування комплексу - землі житлової забудови, по 
вул. Шевченка, 18, відповідно до статті 284 Податкового кодексу України"; 

18.6. від 30.12.2010 року № 102-05-06 „„Про припинення права 
користування земельними ділянками, продовження термінів користування.... „ 
в п.5 цього рішення відносно гаражного кооперативу „Травневий" слова 
„площею 0,1923 га" замінити словами „площею 0,1500 га", відповідно до 
рішення Погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та 
інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок від 18.04.2011 
року. 

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

регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№040733800008 від 22.02.2007 р., відносно відкритого акціонерного товариства 
,Достійно-діючий будівельний поїзд №2" назву Орендаря читати: „Товариство 
з обмеженою відповідальністю „Постійно-діючий будівельний поїзд №2", 
згідно з довідкою АБ № 360294 з єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України; 

19.2до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах4' 
за №040733800007від 22.02.2007 р., відносно відкритого акціонерного 
товариства ,ДІостійно-діючий будівельний поїзд №2" назву Орендаря читати: 
„Товариство з обмеженою відповідальністю „Постійно-діючий будівельний 
поїзд №2", згідно з довідкою АБ № 360294 з єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України; 

193 .до договору №2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 22 лютого 2007 року № 040733800008, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства „Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
№041096300145 від 29.10.2010 р., відносно відкритого акціонерного товариства 
„Постійно-діючий будівельний поїзд №2" назву Орендаря читати: „Товариство 
з обмеженою відповідальністю „Посгійно-діючий будівельний поїзд №2", 
згідно з довідкою АБ № 360294 з єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України; 

19.4.до договору №2 про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 22 лютого 2007 року № 040733800007, зареєстрованого у відділі 
Держкомзему в м. Броварах Київської області за №321060004000065 від 
21.042011 р., відносно відкритого акціонерного товариства ,ДІостійно-діючий 
будівельний поїзд №2" назву Орендаря читати: „Товариство з обмеженою 
відповідальністю, Достійно-діючий будівельний поїзд №2", згідно з довідкою 
АБ № 360294 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України. 
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20.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішення, про необхідність укладення до 09.08.2011 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів орецди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

21.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п.11,12 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 09.09.2011 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.Попередига юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.16,17 цього 
рішення, що у разі недотримання термінів укладення та проведення державної 
реєстрації договорів оренди та договорів про внесення змін до договорів 
орецди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 
користування землею. 

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

24.Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 
оцінки земель м.Бровари. 

У випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

25 .Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Адцрєєва В.О. 

Міський голова ІЗ.Сапожко 

мі>ровари 
від 09 червня 2011 року 
№ 


