
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г про припинення права користування земельними 
ДІЛЯНКами,. надання в оренду земельних ділянок, І 

надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації 

по оформленнlО права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін 

до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 14.05.2008 Не762 щодо 
припинеННJI права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, а також 
враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними 
документами і генеральним планом забудови м.Бровари та керуючись ст. ст. 12, 
41, 42, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні, а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

1.1.Акціонерному товариству відкритого типу "Світлотехніка" площею 
0,0751 га по вул. Чкалова,3, згідно з листом від 23.01.2008 року Не 171; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварське Ат-l063" 
ПЛощею 0,0868 га по вул. Щолківській,4, згідно з листом від 11.10.2007 року 
НІ! 49; 

І.3.Броварському виробничому управліюпо комунального господарства 
ПЛощею 0,0855 га по вул. Шевченка,2-а, згідно з листом від 22.04.2008 року 
НІ! 80; 

1.4.Закритому акціонерному товарис~ву "Броварськи~ завод пластмас" 
ПЛощею 0,0072 га в районі Промвузла, ЗГІДНО з листом ВІД 27.11.2007 року 
НІ! 020-1170. 

, Б"''' 1.5.Закритому акціонерному товариству " роварськии завод пластмас 
площею 0,0445 га в районі Промвузла, згідно з ~!I~TIO~ •• ~i~ 21.11.2007 року 
НI!01-1142. ,'" .: 
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2 .. Затвердити. технічну документаціlО із землеустрою щодо складання 
докумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право оренди на земельні ділянки та надати В 

оренду за рахунок земел~ міської ради земельні ділянки, на яких розміщене 
майно, що являється влаСНІСТЮ юридичних та фізичних осіб: 

2.1.ГреДУНовіЙ Людмилі Миколаївні площею 0,0751 га, з них 0,0347 га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
обслуговування нежитлового приміщення землі промисловості, по 
вул. Чкалова,3 терміном на 5 років; 

2.2.Петецькому Юрію Станіславовичу площею 0,0154 га, з них 0,0079 га 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, 
ДJUI обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного використання, по 
вул.Кутузова,20/2 терміном на 5 років; 

2.3.Приватному підприємцю Ярошенку Олександру Анатолійовичу 
орієнтовною площею 0,0868 га для обслуговування комплексу - землі 
транспорту, по вул. Щолківській, 11 терміном на 5 років; 

2.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "ДЕЛАНА" площею 
0,0517га для обслуговування будівлі складу сировини та залізничної гілки -
землі промисловості, на території Промвузла терміном на 5 років. 

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

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трансметал" площею 
0,773З га для обслуговування виробничих приміщень - землі промисловості, 
по вул.Металургів,4 терміном на 2 роки; 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Броварська художня 
майстерня» площею 0,0131 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу - землі комерційного використання, по вул. Ремонтників,3 терміном 
иа2роки; 

з.з. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,0026 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!!64 терміном на 1 рік; 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальністю <<Камелія» площею 
0,00225 га· для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, 
по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік; 

З.5.Приватно~ підприємцю Басараб! Оле~ Івановичу пл~щею O,O~!O га 
для обслуговування кіоску в складі павшьи~ну оч~кування - зеМЛІ комеР~IИНОГО 
Використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ в райОНІ РОЗМІщення буд. Н!! 1 теРМІНОМ на 
1 рік; 

З.6.Приватному підприємцю Писаре~ Aндp~ Миколайовичу площею 
0,0024 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ коме~ЦIИНОГО в~ористання, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 168 теРМІНОМ на 1 рІК; 

з. 7.Приватному підприємцю Казанов~ Олекс~дру Єгоровичу площею 
0,0017 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ коме~ЦIИНОГО в~користанНJI, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 54 теРМІНОМ на 1 рІК; 



З.8.Приватному підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні площею 
0,0020 га ДЛЯ обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного в~користання, на перетині вул. Черняховського та вул. ДИмитрова 
теРМІНОМ на 1 рІК; 

З.9. Приватному підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул.Кірова в районі розміщення буд.N!! 1, терміном на 1 рік; , 

З.І0.Приватному підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!!22 терміном на 1 рік; 

З.11.Приватному підприємцю Щербак Ніні Іллівні площеІО О,ООЗО га ДЛЯ 
обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд.N!! 11 терміном на 1 рік; 

З.12. Приватному підприємцю Маринич Оксані Миколаївні площею 
0,0047 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використанНЯ, по вул. Короленка в районі розміщення буд. N!! 65 
терміном на 1 рік; 

З.ІЗ.Приватному підприємцю Шленчаку Вадиму Валерійовичу площею 
0,001З5 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N!! 11 терміном на 1 рік; 

З.14.Кравченко Валентині Анатоліївні площею 0,0889 га для 
обслуговування нежитлових приміщень землі промисловості, по 
вул.Шевченка,8-а терміном на 2 роки; 

З.lS.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма "Талісман -ЛТД" площею 0,1452 га для обслуговування очисних споруд 
- землі промисловості, по вул.Чкалова,5 терміном на 2 роки; 

З.16.Товариству з обмеженою відповідальністю" Т-Лайт" площею 
0,1418га для обслуговування будівлі майстерні - землі промисловості, по 
вул.Чкалова, З терміном на 2 роки; 

З.17.Товариству з обмеженою відповідальністю "Т-Лайт" площею 
0,1698га для обслуговування ремонтно-механічної дільниці землі 
промисловості по вул.Чкалова, З терміном на 2 роки; 

. з.18.То~ариству з обмеженою відповідальністю "І-Лайт" площею 
0,6491га для обслуговування виробничого корпусу складу готових виробів -
землі промисловості, по вул. Чкалова, З терміном на 2 роки. 

4.Затвердити технічну дoкyмeнтaцi~ ... із землеустрою щодо складання 
Документів, що посвідчують право ПОСТІИНОГО користування H~ зем~ну 
Ділянку та надати в постійне користування земельну дшянку Упрaвmнню ОСВІТИ 
Броварської міської ради площею 1, 7929 ~ для обслуговування Броварського 
навчально-виховного комплексу - зеМЛІ громадського призначення, по 

вул. М.Лагунової,11-а. 

S. Надати дозвіл на складання техн~чної документації із з~млеустрою по 
оформленню права користування (ДОХ:ОВОРІВ оренди) зем~них Д~OK, на ЯКИХ 
розміщене майно, щО ЯВЛЯЄТЬСЯ влаСНІСТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 



5.1. AкцiOHepHO~ товариству "Фінвізата" орієнтовною площею 1.57 га 
ДJUI обслуговування Ma~HOBOГO комплексу по вул.ЗалізничніЙ,4; 

5.2.Приватиому ПІДПРИЄМСТВУ ,,яната" орієнтовною площею 0,07 га ДJIJI 
обслуговування вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення по 
бульв.Незалежності,7 ; 

5.3. Громадянину Павлині Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 
0,0076 га ДJDI обслуговування частини нежитлової будівлі по 
бульв. Незалежності, 14; 

5.4. Громадянину Плаксі Сергію Лукичу орієнтовною площею 0,2097 га 
ДЛJI обслуговування пункту заправки автомобілів по вул. Чкалова,17; 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр ,ДАНАВТО" 
орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування складського 
комплексу по вул.Металургів в районі розміщення автогаражного кооперативу 
,,Автомобіліст" . 

6. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права постійного користування на земельні ділянки: 

6.1. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,1080 га ДJIJI 
обcnyrовуваиня котельні по вул. Київській,225!16; 

6.2.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0454 га ДЛЯ 
обcnyroвуваиня котельні по вул. Кутузова,б!5; 

6.3. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0507 га ДJIJI 
обcnyrовуваиня котельні по вул. Леніна,8011; 

6.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0234 га ДJIJI 
обслуговування центрального теплового пункту по вул.М.Лагуиової,18!1. 

7. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок до 29.09.2008 року: 

7.І.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 8,0 га, з них для будівництва газорозподільчої станції 
орієнтовною площею 0,50 га, газорозподільчого пункту Ne 3 орієнтовною 
ПЛощею 0,0021 га, газорозподільчого пункту Ne 4 орієнтовною площею 0,009 га 
та прокладки П вводу магістрального газопроводу в м. Бровари; 

7.2.Приватиому підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу орієнтовною 
ПЛощею 0,0055 га під розширення території для будівництва та обслуговування 
магазину по вул. Кірова,36; ... .". 

7 .3.Товариству з обмеженою ВІдповщалЬНIСТЮ .. "БРІГУС OPIЄНТOBHO~ 
ПЛощею 0,1200 га для розташування ГОСТЬОВОІ автостоянки на РОЗІ 

вул.Щоnківської та Шсової; 
7.4.Товариству з обмеженою відповідальні~ТЮ "Інтерстиnь" opiЄНТOBHO~ 

ПЛощею 0,30 га для будівництва торгово-офІСНОГО комплексу на перетиНІ 



вУЛИЦЬ Металургів та Київської в районі розміщення гаражного кооперативу 
"ЛіСНИЙ" . 

8. Продовжити :ерМін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформленню ДО:ОВОР1В оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, що 
яВJIJIЄТЬСЯ влаСН1СТlО юридичних та фізичних осіб до 29.07.2008 року: 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕЛАНА» орієнтовною 
площею 0,0517 га для обслуговування будівлі складу сировини та залізничної 
гілки на території Промвузла; 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО "Ювента-Груп" 
орієнтовною площею 0,5000 га для обслуговування складських приміщень по 
вул.Б.Хмельницького,l. 

9. Надати дозвіл на корегування проекту відведення земельної ділянки 
площею 0,60 га, яка знаходиться в оренді ТОВ "Місто буд-Бровари" за рішенням 
міської ради N!! 141-10-05 від 26.1 0.06р. на додаткову земельну ділянку 0,15 га за 
рахунок земель міської ради з послідуючим (після затвердження цього проекту 
відведення) вилученням у ТОВ "Містобуд-Бровари" земельної ділянки площею 
0,15 ra, в зв"язку З суспільною необхідністю, а саме для будівництва міського 
дитячого садочка. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1 0.1. від 29.11.2007 N!! 540-29-05 "Про припинення права користування 

земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в п.6.4. відносно 
приватного підприємця Ярошенка Олександра Анатолійовича слова " ... для 
обслуговування виробничого цеху ... " замінити словами " ... для обслуговування 
KOМlIJIeKcy ••• "; 

10.2.від 24.04.2008 N!! 715-36-05 05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в п.3.8. відносно 
приватного підприємця KaнaBЦJI Анатолія Савовича слова "... площею 
0,0105 га ... " замінити словами " ... площею 0,0027 га ... "; 

10.3.від 20.09.2007 N!! 452-27-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в п. 7.5. відносно 
відділу капітального будівництва Броварської міської ради читати в наступній 
редакції: ,,відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 8,0 га, з них ДJIJI будівництва газорозподільчої станції 
орієнтовною площею 0,50 га, газорозподільчого ~ктy Ng 3 орієнтовною 
ПЛощею 00021 га, газорозподільчого пункту Ng 4 ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,009 га 

, Б " та прокладки П вводу магістрального газопроводу в м. ровари. 

11. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
11.I.до договору оренди, зареєстрованого У Київській регіональній філії 

Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Держкомземі України по земельним ресурсам" за N!! 040633800349 від 
14.08.2006р., відносно орендноГО підприємства ,,Броварипромжитлобу~" ~ 
п.l.1 договору оренди слова " ... яка знаходиться по вул. Черняховського в раиОНІ 
Розміщення буд.N!! 21-а" замінити словами "... по вул. Черняховського, 21-б", 



згідно з рішенlUIМ виконавчого комітету Броварської міської ради від 
09.10.2007 N!! 515 "Про надання адрес, про зміну адрес"; 

1 ~ .2. до д?говору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного . Пlдпр~ємства "Центру державного земельного кадастру при 
ДержкомзеМІ УКР81НИ по земельним ресурсам" за N!! 040733800143 від 
31.10.2007р., відносно товариства з обмежеНОIО відповідальністю "ТРІМ 
пmoС", в п.8 договору оренди слова " ... строком на S(п"ять) років ... " замінити 
словами " ... строком на 1 О (десять) років"; 

11.3.до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Держкомземі України по земельним ресурсам" за N!! 040833800003 від 
18.01.2008р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю ,,JПOКОС
ПРЕМІVМ", в п.8 договору оренди слова " ... строком на S(п"ять) років ... " 
замінити словами " ... строком на 1 О (десять) років". 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.2 даного 
рішення, про необхідність укладеИНJI до 29.06.2008 року договорів оренди 
землі. V випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

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

V випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 

односторонньому порядку. 

14. Попередити юридичні та фізичні особи~ що зазначені в п.п.5,6 про 
необхідність виroтовлеИНJI відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 29.08.2008 року. ДО ОСВОЄИНJI 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на земmo та встановлення меж земельних ділJlИОК в натурі. Земельні 
дЇЛJIнки використовувати за цільовим призначеИНJIМ. 

15. Контроль за виконанням цього рішеИНJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 1 
'4- Р ,8 It іі 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 29 травня 2008 року 
Ни 1'І1/-З~- Of 

О о 
(J" 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
• U" • '" 

ПОСТ1ИНОІ КОМІСІІ З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник управління економіки 

ОО 

Л.М.ГудимеhКО 

В.О.Андрєєв 

c~ І.ГЛавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Начальник загального відділу ~ н.I.гнaТJOll 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~них ВІДН~СИН, архітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 



Міському голові Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ ,v 1-' ,L 

,b'J II.f. 05: 03 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської 
ради питання про надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради: 

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

1.I.Акціонерному товариству відкритого типу "Світлотехніка" площею 
0,0751 га по вул. Чкалова,3, згідно з листом від 23.01.2008 року Ни 171; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Броварське АШ-1063" 
площею 0,0868 га по вул. Щолківській,4, згідно з листом від 11.10.2007 року 
Ни 49; 

. 1.3.Броварському виробничому управлінню комунального господарства 
площею 0,0855 га по вул. Шевченка,2-а, згідно з листом від 22.04.2008 року 
Ни 80; 

1.4.Закритому акціонерному товариству "Броварський завод пластмас" 
площею 0,0072 га в районі Промвузла, згідно з листом від 27.11.2007 року 
Ни 020-1170; 

1.5.Закритому акціонерному товариству "Броварський завод пластмас" 
площею 0,0445 га в районі Промвузла, згідно з листом від 21.11.2007 року 
Ни 01-1142. 

.. 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 яких розміщене 
майно, щО ЯВЛJIЄТЬСЯ власністю юридичнИХ та фізичних осіб: 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Саратекс" площею 
0,5415 га, з вих 0,1364 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обсл>:fовування M~OBOГO комплексу - землі 
промисловості, по вул. Чкалова,3 теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

2.2.ГреДУНовіЙ Людмилі МиКО~аївні пло~ею 0,0751 га, з них 0,0~47.~ 
- землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж КОМУНІкацlИ, 
для обслуговування нежитловОГО приміщення - землі промисловості, по 
вул. Чкалова,3 терміном на 5 років; 



2.3.Петецькому. Юрію .!.Станіславовичу площею 0,0154 га, з 
них o,007~ га . w- зеМЛІ обмеженого використання - інженерний Коридор 
мереж • ~ОМУНІкацIИ, для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
J(омеРЦІИНОГО використання, по вул.Кутузова,20/2 терміном на 5 років; 

2.4.Приватному підприємцю Ярошенку Олександру Анатолійовичу 
орієнтовною площею 0,~868 . ~a для обслуговування комплексу - землі 
транспорту, по вул. ЩОЛКІВСЬКІИ, 11 терміном на 5 років; 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ДЕЛАНА" площею 
О,0517га для обслуговування будівлі складу сировини та залізничної гілки _ 
землі промисловості, на території Промвузла терміном на 5 років. 

3.Над~ти в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Котенку Володимиру Васильовичу площею 0,0100 
га ДЛJI встановлення комплексу атракціонів «Україню> - землі комерційного 
використання, на території парку культури і відпочинку «Перемогю> терміном 
з 01.06.2008 ПО 31.09.2008 року. 

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

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трансметал" площею 
0,7733 га для обслуговування виробничих приміщень - землі промисловості, 
по вул.Металургів,4 терміном на 2 роки; 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварська художня 
майстерня» площею 0,0131 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу - землі комерційного використання, по вул. Ремонтників,З 
терміном на 2 роки; 

4.3. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,0026 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!!64 терміном на 1 рік; 

4.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Камелія» площею 
0,00225 га для обcnyговування кіоску - землі комерційного використання, 
по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 11 терміном на 1 рік; 

4.5.Приватному підприємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.ОлімпіЙСЬкіЙ в районі розміщення буд. Н!! 
1 терміном на 1 рік; . 

4.6.Приватному підприємцю Писаренку АнДРІЮ Миколайовичу площею 
0,0024 га для обслуговування кіоску - землі комер~іЙНОГО в~ористання, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 168 теРМІНОМ на 1 рІК; 

4.7.Приватному підприємцю Казановr Олекс~у Єгоровичу площею 
0,0017 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеР~IИНОГО ви~ористання, по 

вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! S4 TepМ1HO~.Ha 1 рІК; ... . 
4.8.Приватному підприємцю Христинч~нко. М~ИІ Ана:ОЛІІВНІ площе~ 

0,0020 га для обслуговування кіоску в складІ П~lЛЬИОНУ ОЧІКУВання - земЛІ 
комерційного використання, на перетИНІ вул. Черняховського та 
вул. Димитрова терміном на 1 рік; 



J 

4.9. Приватному підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу 
площею 0,0019 га ~ обслуговування кіоску - землі комерційного 
використанНJI, по ВУЛ.Кlрова в районі розміщення буд.N!! 1, терміном на 1 рік; 

4.10.Приватному підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 
0,0020 гa.Д)JJI Об:лу~овува~ня кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.ГагаРІна в ранОНІ РОЗМІщення буд.N!!22 терміном на 1 рік; 

4.11.Приватному підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0030 га 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд.N!!11 
терміном на 1 рік; 

4.12. Приватному підприємцю Маринич Оксані Миколаївні площею 
0,0047 га Д)JJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікуванНJI - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка в районі розміщенНJI буд. N!! 
65 терміном на 1 рік; 

4.1З.Приватному підприємцю Шленчаку Вадиму Валерійовичу площею 
0,00135 га Д)JJI обслуговування кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. N!! 11 терміном на 1 рік; 

4. 14.Кравченко Валентині Анатоліївні площею 0,0889 га Д)JJI 
обслуговуванНJI нежитлових приміщень землі промисловості, по 
вул.Шевченка,8-а терміном на 2 роки; 

4.15.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма "Талісман -ЛТд" площею 0,1452 га ДJIJI обслуговування очисних 
споруд - землі промисловості, по вул. Чкалова,5 терміном на 2 роки; 

4.16.Товариству з обмеженою відповідальністю" Т-Лайт" площею 
0,1418га Д)JJI обслуговування будівлі майстерні - землі промисловості, по 
вул.Чкалова, 3 терміном на 2 роки; 

. 4.17. ТоварисТву з обмеженою відповідальністю "Т -Лайт" площею 
0,1698га Д)JJI обслуговувaнНJI ремонтно-механічної дільниці землі 
промисловості, по вул.Чкалова, 3 терміном на 2 роки; 

4.18.Товариству з обмеженою відповідальністю "І-Лайт" площею 
0,6491га Д)JJI обслуговування виробничого корпусу складу готових виробів -
землі промисловості, по вул.Чкалова, 3 терміном на 2 роки. 

5.Затвердити технічну дoкyмeHTaцi~ із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право ПОСТІИНОГО корис~ання на зем~ьну 

ділянку та надати в постійне користування земельну Д1JlJlНКY УправлІННЮ 
освіти Броварської міської ради площею 1,7929 га для обслуговування 
Броварського навчально-виховного комплексу землі громадського 
призначеННJI, по вул. М.Лагунової,11-а. 

6. Надати дозвіл на складання техніч~ої документації із земле~строю по 
оформлеmпo права користування (ДОГОВОРІВ оренди) земель~ ДШJIно~, на 
яких розміщене майно що являється власН1СТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 

6 1 А .. , .... • HO:'n' товариству "Фінвізата" орієнтовною площею 1.57 га . . ruщlонер .... J з· ... 4 
ДЩІ обслуговуванНJI майНОВОГО комплексу по вул. ал1ЗНИЧНІИ, ; 



4 
6.2.Приватному підприємству ,,яната" орієнтовною площею 0,07 га 

ДJUI обслуговуван~ вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення по 
бульв.НезалеЖНОСТІ,7; 

6.3. ГРОМ8ДJIНину Павлині Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 
0,0076 га ДJUI обслуговування частини нежитлової будівлі по 
бульв. Незалежності, 14; 

6.4. Громадянину Плаксі Сергію Лукичу оріЄНТОВНОlО площею 0,2097 га 
ДJUI обслуговування пункту заправки автомобілів по вул. Чкалова, 17; 

6.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварська меблева 
фабрика "Друхсба" орієнтовною площею З,5059 га ДЛЯ обслуговування 
майнового комплексу по вул.ЗалізничніЙ,5; 

6.6. Відкритому акціонерному товариству "Український науково-
• W u • 

ДОCn1ДНИИ та проектнии ІНСТИТУТ сталевих конструкцій 

ім. В.М.Шимановського" орієнтовною площею 2,0436 га для обслуговування 
виробничої бази по вул.ЛісовіЙ,4; 

6.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр 
"ПАНАВТО" орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування 
складського комплексу по вул.Металургів в районі розміщення автогаражного 

кооперативу "Автомобіліст". 

7. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права постійного користування на земельні ділянки: 

. 7.1. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,1080 га для 
обcnyговування котельні по вул. Київській,225/16; 

7.2.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0454 га для 
обслуговування котельні по вул. Кутузова,6/5; 

7.3. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0507 га для 
обcnyговування котельні по вул. Леніна,80/1; 

7.4.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0~.З4 га для 
обслуговування центрального теплового пункту по вул.М.ЛагунОВОІ,18/1. 

8. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних діnянок до 29.09.2008 року: 

8.1.Відділу капітального будівницт~а Броварської ~iCЬK~! paд~ 
орієнтовною площею 8,0 га, з них для б~ДІвництва газОРОЗПОДШЬ:ОІ ставЦІІ 
орієнтовною площею 0,50 га, газОРОЗПОД1ЛЬчого ~ Ки З ОРІЄНТОВНОЮ 
площею 0,0021 га, газорозподільчого пункту Ки 4 ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,009 
га та прокладки П вводу магістрального газопров~ду в м. ~ровари; . 

8.2.Приватному підприємцю Фесику МикОЛІ ~колаиовичу. ОРІЄНТОВНОЮ 
площею О 0055 га під розширення терИТОрll для БУДІвництва та 
обслуговув~НJI магазину по вул. Кірова,З6; 
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· 8.3. Товариству ОЗ обмеженою відповідальністю "Брігус" 
ОРІЄНТОВНОЮ ~ощею ,1200 га ДJUI розташування гостьової автостоянки на 
розі вул.ЩОЛКІВСЬКОЇ та Лісової. 

9. Продовжити Tep~iH дії дозволу на складання технічної документації 
по .. оформленню ДОГОВОРІВ. оренди земельних ділянок, на яких розміщене 
маино, що являється власНІСТЮ юридичних та фізичних осіб до 29.07.2008 
року: 

· 9.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕЛАНА» 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0517 га для обслуговування будівлі складу сировини 
та залізничної гілки на території Промвузла; 

· 9.2. Товариству з обмеженОІО відповідальністю "Ювента-Груп" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,5000 га для обслуговування складських приміщень по 
вул.Б.Хмenьницького,l. 

10. Надати дозвіл на корегування проекту відведення земельної ділянки 
площею 0,60 га, яка знаходиться в оренді ТОВ ,,містобуд-Бровари" за 
рішенням міської ради Н!! 141-10-05 від 26.10.06р. на додаткову земельну 
ділянку 0,15 га за рахунок земель міської ради з послідуючим (після 
затвердження цього проекту відведення) вилученням у ТОВ ,,містобуд

Бровари" земельної ділянки площею 0,15 га, в зв"язку з суспільною 
необхідністю, а саме для будівництва міського дитячого садочка. 

11. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
11.1. від 29.11.2007 Н!! 540-29-05 "Про припинення права користування 

земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в п.6.4. 
відносно приватного підприємця Ярошенка Олександра Анатолійовича слова 
" ... ДJIJI обслуговування виробничого цеху ... " замінити словами "... для 
обслуговування комплексу ... "; 

11.2.від 24.04.2008 Н!! 715-36-05 05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в п.3.8. 
відносно приватного підприємця Канавци Анатолія Савовича слова " ... 
площею 0,0105 га. .. " замінити словами " ... площею 0,0027 га ... "; 

11.3.від 20.09.2007 Н!! 452-27-05 "Про припинення права користування 
. " 75 земельними ділянками, надання в оренду земельних д1ЛJlНОК... в П. •• 

відносно відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
читати в наступній редакції: "Відділу капітального будівництва Бро.варської 
міської ради орієнтовною площею 8,0 га, з них для БУДl~ництва 
газорозподільчої станції орієнтовною площею 0,50 га, газОРОЗПОДlnЬЧОГО 
ПУНКТУ Н!! 3 орієнтовною площею 0,0021 ra, газорозподільчого ~ктy Н!! 4 
орієнтовною площею 0,009 га та прокладки П вводу мanстрального 

Б " газопроводу в м. рова ри . 

12 Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
12. і .до договору оренди, зареєстрованого У Київській регіональній філії 

Державного підприємства Дентру державного земельного кадастру при 

Держкомземі України по ~емельним ресурсам" за Н!! 040633800349 від 
14.08.2006р., відносно орендноГО підприємства "Броварипромжитлобуд" в 



п.1.1 ДOГOB~PY оренди слова " ... яка знаходиться по вул. Черняховського в 
районі Р~ЗМlще~ буд.N!! 21-а" замінити словами " ... по вул. Черняховського, 
21-б", зпдно з РІшенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
09.10.2007 Н!! 515 "Про надання адрес, про зміну адрес"; 

12.2. до д?говору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного ПІдприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Держкомземі України по земельним ресурсам" за Н!! 040733800143 від 
31.10.2007р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІМ 
ПJПQС", в п.8 договору оренди слова " ... строком на 5(п"ять) років ... " замінити 
словами " ... строком на 1 О (десять) років"; 

12.3.до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Держкомземі України по земельним ресурсам" за Н!! 040833800003 від 
18.01.2008р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю "JПOКОС
І1РЕМІУМ", в п.8 договору оренди слова " ... строком на 5(п"ять) років ... " 
замінити словами " ... строком на 10 (десять) років". 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 29.06.2008 року договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 

розглядати питання про припинення права користування землею. 

. 14. 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. 

15. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.6,7 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 29.08.2008 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. 

Виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРІІ, вул. rarapilla,15, т.6-50-67 

Від ІІІ. () J', 0/ N!! J' G І ------
ЕШN!! за ______ _ г 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянyrи на черговому 
засіданні міської ради наступні питання: 

1. Про припинення права користування земельним ділянками, надання 
в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформлеmпo права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішення Броварської 
міської ради; 

2. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж 
земельних ділянок та внесення змін до рішення Броварської міської ради; 

3. Про передачу земельних ділянок ГPOMaдmaм у власність, 
продовжеВВJI терміну користування земельними ділянками та внесення змін 
до рішень Броварської міської ради; 

4. Про звільнення від плати за оренду земельних ділянок 
ТРЬОХСВJ1ТИтепьську парафію Української Греко-Каталицької Церкви, 
Релігійну громаду Римсько-Католицької Церкви "Пресвятої Діви Марії 
Неустаної Допомоги" та Релігійну громаду Української Православної Церкви 
парафіі СВJ1ТИX апостоліва Петра і Павла. 

Виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу Л.М.Гудименко 
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