
БРОВАРС'JКА МІСЬКА РАдА І{И"ІВСЬК І 
О ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

• Про припиненНJI права користування земелЬНJfМІI 
ДlЛJIнками~ нвдання в оренду земельних ділянок та нвдання 

ДОЗВОЛІв на виготовлення технічної документації по 

оформленню права користування земельними дїЛJIНКВIІI 
юридичним особам 

РОЗГЛJIнувши поданНJI земельного відділу від 09.01.08 Н!! 4 щодо 
припинеННJI права користуванНJI земельними ділянками, нвдання в оренду 
зеr.lельних ділянок та HвдaHНJI дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права користуванНJI земельними ділянками ЮРИДИЧНІІ~І осоБВІ, 
а також враховуючи те, що розміри земельних діЛJIНОК підтверджуються 
відповідними документами і генеральним планом забудови м.БроваРIІ та 
керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 8З, 9З, 116, 120, 12З, 124, 125, 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу УкраіНІI, п. З4 
ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з пи~нь розв~ та бл~гоу~ою 
територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та ІнвеСПIЦ1Й, МІСЬка 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити орендному підприємству "Управління механізації і 
автотранспорту" право користуванНJI земельною дїЛJIнкою rшощею 1 ,6 ~ по 
вул.БогунськіЙ,26, згідно з листом від 25.12.2007р. Н!!4?В. ~po добровшьну 
відмову від земельної ділянки, та зарахувати ії до земель r.IIСЬКОІ ради. 

ах ок земель міської радll відкритому 
2. Надати в оренду за рук. . .. І· ав"'отранспорту" земельну 

11",": У ·ння механIЗ8ЦІІ" 
-:~OHepHOМY товариству" прaвnl _ землі обмеженого BJlKOPIICТВHНJI : 
~ площею 1,5312 га, з них ~,09~! га обcnyroвування комrшексу - зеМЛІ 
ІНЖенерний коридор мереж КОМУНІКВЦІИ, ДJIJI • 

• 6 . ноМ на 5 рОКІв. 
транспорту, по вул.БогунсьюЙ,2 , теРМІ 

~.uu дiлRНКDUI, що 
. користування зеr.lельпnп ... 

з. Продовжити терМІНИ 
nереб· . тr ндитер-інвеct" )'Вають в ореНДІ: . овідanЬНIСТІО ,,..,0 

з.l. Товариству з обмеженою вJДП ртирної ЖllТловоі забудови з 
IIJJОщеІО 1,8000га ДЛJI будівництва багатоква 
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і"фраС1РУ~ОIО - зеr.ші ~тлової забудови, на чаCnlні тepllТOpii IV ЖllТловоro 
рВl10ИУ, теР"!IНОМ на 5 poКl~; 

3.2. ВІДКритому аКЦІонерному товариству "Постіliно-діJОЧIIIi будівenЬНll1і 
поїзд N!2" пnощеJО 1,20001'8 ДЛЯ будівництва багатокваРПIРНИХ ЖlIТЛОВIIХ 
БУДІІнків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підзеМНIІМ паркінroм _ 
зеftші ~лової. забуд~ви, на розі вул .. Б.Симоненка та вул •. Б.Чорновола на 
тeplnOPl1 3-го МIІ(рораиону IV житловоro району по вул .. Київськіli, в термін до 
16.03.2016року; 

3.3. Бідкритому акціонерному товариству "Постійно-діЮЧIIIi будівелЬНllП 
поїзд Н!!2" площею 2,7000га для будівництва житлового комплексу з вбудовано
ПРllбудованими приміщеннями та підземним паркінгом - зеftші ЖІІТЛОВОЇ 
забудови, на території 5-го мікрорайону IV житлового району по вул .. КlrївськіП, 
в термін до 16.03.2016року; 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "EJIЬ-EKCITO" площеlО 
1 SOOOra для будівництва торгівельно-виставочного комплексу зелеНIІХ 
н~саджень та садово-паркових форм - землі комерційного Вlrкористання, по 
Об'їзній дорозі, терміном на 5 років. 

4. Надати дозвіл на складання технічної документаціі по офорr.шенНІО 
права оренди земельних ділянок, ~a яких розміщене майно, що являється 
вnасністю юридичних та фізичних ОСІб: . 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,дЕЛАНА" OPIЄ~BHO~ 
1Ш0щею 0,0517га для обслуговування будівлі складу сировини та залlЗНИЧНОI 

rinки на території Промвyзnа; .., ТЕКТОН" о ієнтовною 
42 Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ" - Р 'й 135 

1Ш0ще~ 0,13 16га для обслуговування нежитлоВОЇ будівлі по ВУЛ"КИІВСЬК!, . 

. та фізичні особи, що зазначені в п.П. 2,3 дан.ого 
. 5. Поперед~ ЮРИДИЧНІ 14.02.2008р. договорів оренди зеr.IЛІ. У 

рuпеННJI, про неоБХІДНІСТЬ УКЛад~ння до землі міська рада буде розглядати 
8ИПяmtv не оформлення догоВОРІВ оренди , 

-....~ стування землею. 
lIИТaннJI про припинення права кори 

ілянок передбачити право Броварсько! 
6 Договорами оренди земельНИХ Д . ;nаНЮI після зміни IlJOWOBOI . • ату за земелЬНІ Ди&А 

МІСЬКОЇ ради змінювати орендну пл • 
• говір ореНДІІ ОЦІнки земель м.Бровари. . 'нИТИ орендну мату, до 
у випадку відмови opeндapl~ З:ий Броварською міською радою в 

земельної ділянки може бути РОЗlРВ 
OДUocтopoнньoмy порядкУ· 

. в п 4 про необхідність 
ичні особи, що зазначеНІ ~ ~paвa впасності та 

7. Попередити. юр~ ентвціі по оформле 2008 оку. До освоЄННЯ 
811roтoвлеННJI віДПОВІДНОІ ~oкyм и В термін до 14.04. Р 
I(Ористування земельНИМИ дїJIJIIIКIIМ 



seJJЬ1llІХ дїмнок приступати nїCJUI отриманНJI правовстановmОIОЧl1Х 
зе)К)'f-lеИТіВ ІІа земmо та встановленНJI меж земельних ДЇJUtHOK в иатурі. Земельні 
~~IIКII використовувати за цільовим npизначенНJlМ. 

8. Контроль за виконанНJlМ ЦЬОГО рішенНJI покласти на заСТУПНlllm 
• "'oro голови Андрєєва в.о. .-' . -'-

)UСЬn • -: :; ;. 
A~'" ... ·1. rr.·· ~ 

~
~~r _Оі /:;' \"І 
t"l;'" І i~"/17 " I.В.Сапожко 

Секретар ради ~ ф \~':; 
.\ ". '. , 
~ " .t. 

,.~"'" • e .. ~t;)~ 
м.Бровари ' ........ ~-==--
від u (1/" р·1 }ОО8 року 
Іі!! m- б! -/}6 



ПОДАННЯ: 

Начanьника земельного Biддiny::.-_..;~~:r- Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"изки міського 
голови - заступник міського голови 

Начanьник юридичного відділу 

Головний архітепор міста 

Начanьник управлінни економіки 

Начanьни~ загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земепьиих відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

В.О.Андрєєв 

г d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

С.в.rnддуБНJIIC 



Міському голові Антоненку в.о. 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської 
Ради питання про припинення права користування земелЬНllМl1 ділЯНКIlAШ . , 
надання в оренду земельних ДІЛЯНОК та надання дозволів на Вllготовnення 

технічної документації по оформленню права користування земелЬНIlr.ш 
ділянками юридичним особам: 

1. Припинити орендному підприємству "Управління механізації і 
автотранспорту" право користування земельною ділянкою площеlО 1,6 га по 
вул.БогунськіЙ,26, згідно з листом від 25.12.2007р. Н!!49.В. про добровільну 
відмову від земельної ділянки, та зарахувати ії до земель міської paдll. 

2. Надати в оренду за рахунок земель міської paдll віДКРIIТОr.ry 
акціонерному товариству "Управління механізації і автотранспорту" земельну 
ділянку площею 1,5312 га, з них 0,0901 га - землі обмеженого ВllКОРИстання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування комплексу -
землі транспорту, по вул.БогунськіЙ,26, терміном на 5 років. 

3. Продовжити терміни користування земельними дШянкar.ш, що 
перебувають в оренді: . . ' ., 

3.1. Товариству з обмеженою ВIДПОВIДальн~стю ,,кО~llщтеР-lнвест' 
площею 1 ,8000га ДJIJI будівництва багатокваРТИРНОI ЖlIТЛО~ОI заБУДО~1 з 
. Ф . ЖUOl'лової заБУДОВl1 на чаСТІШІ TepllТopll IV 
ІН раструктурою - зеМЛІ 'А А'. ' 

житлового району, терміном на ~ РОКІВ; Постіііно-діючиіі 
3 2 В; nvnитому акцІонерному товариствУ " . . ~.,.. б· цтва багатокваpnrpних 

будівельний поїзд Н!!2" площею 1 ,2000га дЛЯ УДІВНИ 

ЖИТлових иміщеннями та підзеr.ООВI паркіНТОr.. 
будинків з вбудовано-прибудован~ пр Симоненка та вул .. В. чорновола на 
- землі житлової забудови, на РОЗІ вул .. В. аііОНУ по вул .. Київській, В Tepr.liH 
території 3.,го мікрорайону IV житловОГО р 
до 16.03.2016року; . товариСТВУ ,Достіііно-діЮЧIIЙ 

3.3. Відкритому аКЦІонернОМУ ОО ДJUI будівництва житлового 
будівельний поїзд Н!!2" площею 2,70 га іщенНЯМИ та підзеr..нІВ. 

бvдованимИ прим ." IV 
КОМПЛексу з вбудовано-пр'И J' и на території 5-ro r.IIКРОРаиону 
парківгом - землі житлово~ за~~~Вте'рміН до 16.0З.2016року. 
ЖИТлового району по вул .. КИІВСЬЮ , 
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4. Надати дозвіл на cкnвдaHНJI техніч .. 

офОРltfлеННIО права ореНДІ! земельних ДiJUlHo:O~a ДОКУlt!ентаціі по 
IВJUlЄТЬCJl власніCТJО IОРИДИЧНИХ та фізичних осІб: ЯКIfХ РОЗltllщене маВно, що 

4.1. Товариству з обмеженою віДПОВідanьністю .. • 
ПJlощеlО О,0517га для обслуговуванНJI будівnі CКJJ ,ДВЛАНА OPIЄ~BIIOIO 
riвКИ на території Промвyзnа; аду СИРОВІІНІІ та ЗOJlIЗНIIЧIIОЇ 

4.2. Товариству :І обмежеНОIО відnовідапьніспо ТЕКТОН" . 
ПJlощеlО 0,1 З 16га ДЛЯ обсnyговування не~ловоі :PI~BHOIO 
вул .. КиївськіЙ,1 З5. УДIВВ1 по 

5 •. Попередити юри~и~ні та фізичні особи, що зазначені в п.п. 2,3 
дaHO~ РІшення, про неоБХІДНІСТЬ укnадення до 14.02.2008р. договорів ореНДІ. 
зеМЛІ. У випадку не оформлення договорів оренди зеr.ші, міська рада буде 
РОЗГЛJIдати питанНJI про припиненНJI права користування землею. 

6. Договорами оренди земельних дімнок передбачити право Броварської .... .. . . 
МІСЬК01 ради ЗМ11ПОвати орендну плату за земелЬНІ ДШJlНКJI ПІСЛЯ ЗМІІІІ. 

грошової оцінки земель м.Бровари. 
у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір ореНДІ. 

земельної діЛJIНКИ може бути розірваний Броварською міською радою в 

односторонньому порядку. 

7. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.4, про необхідність 
виroтовnеННJI відповідної документації по оформленню права власності та 
КОРИСТУВВННJI земельними діЛJIНКами в термін до 14.04.2008 року. До освоєння 
земельних ділинок приступати піcmr отримання пр~овстанОВЛЮЮЧI~ 
документів на землю та встановлення меж земельних ДlЛJIнок в натурІ. 

Земепьні ділвнки використовувати за цільовим ПР7і"""'" 

• І ,,' 

.. ' 

Начальник земельного Biддiny'~ild~~~ 
Т.В.Гордієнко 
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