
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про припинення права користування земельними "І 
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 

РОЗГJUIнувши подання земельного відділу від 20.06.2008 N!!937 щодо 
припинення права користування земельними діJUIНКами, надання в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленшо 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 зе~ельним~ дiJUIнками та зарахувати 
іх до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМО • Н а 

1.I.Товариству з обмеженою відп~відальНіС "" ~ ~,Te.&~ ервіс" 
площею 0,2536 га по ВУЛ. Київській,221, ЗГІДНО з ЛИ ~. .~ ао'Ь оку 
Н!! 11-4/07; 4w/o.~ ~,.:~ ііі ,~o? D~ Il;} t. ~ ~~ j. ~: 

1.2. Державному mдприємст~ по ветерин , ,,' 'Іі Т ому 
забезпеченню тваринництва республіки "Укрветпро '6dr ппо eIQ: 497 
га по вул.Будьонного,23-а, згідно з листом від 26.12.2 JJЗ,КУ ,!!}Jl1t,~.u 

1.3. Приватному підприємцю Понома~е~ Вол~ ІИОВИЧУ 
пл О 2500 вvл.Металургів в раиОНІ РОЗМІщення автогаражного 
ощею, га ПО J ' • 16 05 2008 

кооперативу ,,Автомобіліст", згідно з листом вІД ., року. 

2 З кти землеустрою щодо відведення земельної дi~ . атвердити прое . Б' С . .... ання приватному П1Дпривмц~: .ел~ченко ВІтланІ 
ДJIJI комерЦ1ИНОГО використ О 0221 ta І",,: і зеМлі обмеженого 
ВОЛОДИМИрівні площею 0,0572 га, з них , ..... ДЛЯ 
ВИКористання _ інженерниЙ коридор меРі'Jip08~~~ВJШI/р. З..,.NlS511NDtЮ 
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обслуговування кафе 

вул.ОболонськіЙ,78. 
землі комерційного використанlUI, по 

3. Затвердити технічну Докумен . . 
документів, що посвідчують прав таЦІЮ ІЗ землеустрою щодо скnаданlUI 
оренду за рахунок земель міської о оренди на ~е~ельні ділянки та надати в 
майно, що являється власністю IОР~адИ земелЬ~1 ДІЛЯНКИ,. на яких розміщене 

3 1 Т дичних та фІЗИЧНИХ ОСІб· 
. . овариству з обмеженою· . . . 

о 2536га, з них О 0799 га _ зем. БВІДПОВ1ДалЬНІСТЮ "Бау Хауз" площею 
, , ЛІ О меженого вико . .. 
коридор мереж комунікаціи" дл б ристанlUI - Інженернии , я о слуговування ман" землі зв'язку по вул к·· ... 2. нового комплексу -

3 2 
' Т . ИІВСЬКlИ, 21, теРМІНОМ на 5 років; 

.. овариству З обмежен . . . ПАНАВТО" О ою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Автоцентр 
" площею ,2500 га, для будівництва та обсnyгов вання 
складського комплексу - землі комеРЦI·И"н у М . ... . ого використанlUl, ПО вул 
ет~пв в раИОНІ РОЗМlщенlUI авто гаражного кооперативу АвТОМОбіліСТ"· 

терМІНОМ на 2 роки; ", 

4 
~9ai~~ 

. Нада,:и в оренду за рахунок земель міської "'5.V-.... ~~ ~ ику 
приватному ПІДПРИЄМЦЮ Котенку Володимиру ~ ~JiИ 
0,0100~ .. для встановлення комплексу атракціо If[.~ _ ~ Q і 
комерц1ИНОГО використання, на території парку as -\ir . .., ІІІ 
«Пе~емога» терміном з 01.07.2ОЯ8 9031.09.2008 року, • . п~ ого 
теХНІЧНОГО ставу обладнання. '~и-и( ~·0Uч ~ 'ro-с?Г 

5. Продовжити терміни користуванlUl земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

5.1. Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні 
~ощею 0,0430 га, з них 0,0123 га землі обмеженого використання -
Інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитловro 
приміщення - землі комерційного використанlUl, по вул.Гагаріна,19, 
терміном на 3 роки; 

5.2. Орендному підприємству <<Броварипромжитлобуд» площею 
0,9315 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеНЮІМИ соціально-культурної сфери - землі житлової 
забудови, по вул.Черняховського,21-б, терміном на 2 роки; 

5.3. Приватному підприємцю Хом'як Володимиру Васильовичу 
площею 0,0024 га для обслуговування стоматологічного кабінету та . . .. 
влаштування окремого ходу - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використанlUl, по 

бульв.Незалежності,9 кв.2, терміном на 2 роки; 
5.4. Приватному підприємцlO Мирон~нко AнТ?~iHi Михайлівні площею 

0,0021 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеРЦIИН~ГО викори.стання, по 
ВУЛ. Красовського в районі розміщення буд. Не27, TepM~HOM на 1 рІК; 

5.5. Приватному підприємцю CeMeH~НКY Ce~~ Івановичу площею 
0,0030 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеР~ІИНОГО вик~ристання, по 
БУЛЬв.Незалежності районі розміщення буд. 1 5, термІНОМ на 1 рІК; 



5.6. Приватному підприємцю Б . 
000306 олдирєву Костянтину ОлеКСІЙОВИЧУ 

площею, га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного 
в~користання, по вул.Короленка в районі розміщенНJI буд.52, терміном на 1 
РІК; 

5.7. Приватному підприємцю Криштофор Люд . ми ... 
о ОО 19 г . ~I к~лаlВНІ 

площею, а для обслуговуванНJI юоску - зеМЛІ комеРЦІЙНОГО 
використання, . по бульв.Незалежності районі розміщенНJI буд.N!!10, 
теРМІНОМ на 1 РІК, за умови встановленНJI біотуалету; 

5.8. Товариствуз обмеженою відповідальністю "Аорта" площею 
0,0019 га для обс~гову~ан~ кioc~ - землі комерційного використання, по 
бульв.НезалеЖНОСТІ .раиОНl РОЗМlщенНJI буд.N!! 1 О, терміном на 1 рік, за 
умови встановлення БІотуалету; 

5.9. Приватному підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
площею 0,0019 га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Чкалова районі розміщенНJI буд.l0, терміном на 1 рік; 

5.10. Приватному підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 
0,0021 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул.Постишева районі розміщення буд.5-б, терміном на 1 рік; 

5.11. Приватному підприємцю Дущенко Ірині Василівні площею 
0,0031 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.М.Лагунової районі розміщення буд. 19, терміном на 1 рік; 

5.12. Приватному підприємцю Стаиковій Гулії Ісхаківні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності районі розміщення буд. 1 О терміном на 1 рік, за умови 
встановлення біотуалету; 

5.13. Приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна районі розміщення буд.2, терміном на 1 рік; 

5.14. Приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зе~ KOMepцi~oгo використання, по 
вул.Кірова районі розміщення буд.88, терМІНОМ на 1 ~IK; __.. 

5.15. Приватному підприємцю Ope~ Лари~: МихаиЛІВНІ площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ KOMepц~oгo викор~стання, по 

бульв.Незалежності в районі розміщення буд. 1 О, термшом на 1 рІК, за умови 
встановлення біотуалету; . 

5.16. Приватному підприємцю Онуфрієву ~адиму ~lI(тОРОВИЧУ площею 
0,0056 га для обслуговування павільйону - зеМЛІк~мерц1ИНОГ? використання, 

по вул.Короленка районі розміщення буд.52, теРМІНОМ на 1 PIK~ .. . 
5 17 П му пІД· приємцю Проскурко ВалеНТИНІ МиколаlВНl .. риватно . .. w • 

пп О 0023 бслугов:ування юоску в складІ павшьиону ОЧІКУВання ощею, га для ОН. __. 
• • w використання по бульв. езалеЖНОСТІ ранОНІ - зеМЛІ комерц1ИНОГО '. 

розміщення бvд.7 терміном до 26.09.2008року, ... . . 
5 

JI' ·дприємцю КОПИТКО МаРll ВОЛОДИМИРІВНІ площею .18. Приватному m . . __. . 
О 0021 б nuucr кїocТl'V в складі павшьиону ОЧІКУВання - земm , га для о СЛУГОвyDCIПDA&"J 



·w 

комеРЦIИНОГО. використання, по вул.Красовського районі . 
буд. 27, теРМІНОМ на 1 рік; РОЗМІщення 

. 5.9. Громадянці Пазюк Наталії Іванівні площею 0,1377 га для 
БУДІв~тва та обслуговуванНJI нежитлового приміщенНJI _ землі 
комеРЦIИНОГО використанНJI, по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, терміном на 2 роки; 

5.20. Товарис~у з обмеженою відповідальністю "ЛАГРІТОС" площею 
2,2393 ~~ для РОЗМlщенНJI багатоквартирної житлової забудови - землі 
житловО1 забудови, по вул.~. Чорновола, терміном на 2 роки; 

5.21. 3~ит~му акЦІонерному товариству "Українська комерційно
виро?нича фl~ма СІльськ.?господарських підприємств" площею 0,2845га для 
РОЗМІщення ЛІТНЬОГО манданчика - землі комерційного використання по 
вул.Кутузова,125, терміном на 2 роки; , 

5.22. Акціонерному товариству "Українська автомобільна корпорація" 
площею 10,660Зга ДЛJI будівництва та обслуговування заводу 
швидкомонтуємих будівель землі промисловості, по 
вул.Красовського, 18-а, терміном на 2 роки. 

6. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленmo права користування (договорів оренди) земельних діЛJIНОК, на 
JIКИX розміщене майно, щО JIВЛJIЄТЬСЯ власністю юридичних та фізичних осіб: 

6.1. Відкритому акціонерному товариству "Український науково
дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій 
ім. В.М.Illимановського" орієнтовною площею 2,0436 га для обслуговування 
виробничої бази по вул.ЛісовіЙ,4; 

6.2. Громадянці Екель Ніні Вікторівні орієнтовною площею 0,1074 га 
ДЛJI обслуговування приміщеННJI магазину по вул.Постиmева, 1; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТAJПIPЕСМАШ" 
орієнтовною площею 0,5742 га ДЛJI обслуговування складських приміщень 
по вул.Димитрова, 119. 

7. Продовжити термін дії дозв~лу на виготовлеННJI проектів 
землеустрою щодо відведення земель~ Д1ЛJIНОК 2~ ·а 8 р?ку: .. 

7.1. Відділу капітального буДІВНИЦТВ І ~ c~Jt lСЬКОl ради 
орієнтовною площею 0,34 га для будівництв .:а iJ, житлового 
будинку з комплексом приміщеш:. с. • ~ ID обуто~ог~ 
призначення та приміщенням муЗИЧНОІ ~ о В раною 
розміщення будинкУ N!! 28; &К'ш,.а.. h. 10.0.. 1J.- 2 ... 1 "'1?~; 13.1 " 

7 .2. Товариству з обмеженою ~ідпОВІД ~ ,f/ oмт~~eHepгo . 
орієнтовною площею 0,26 га для БУД1в~ваw ав. . ставцll на РОЗІ 
вvл М · а бульв.НезалеЖНОСТІ в раною РОЗМlщеННJI автостоJIНКИ 

rl'" еталургш Т •• • б.. . 
Київської обласної організаціі ВсеукраїнСЬКОІ СПІЛКИ автомо ІЛІСТІВ; 

7 3 П му підприємцю Вербицькому Ігорю Володимировичу .. риватно б б .. 
ор· О 88 га для будівництва та ослуговування виро НИЧОl 
ІЄНТОВНОЮ площею , О Л У.." 

баз К В P--КOНl' розміщеНЮІ ТВ" еман- крата. 
и ПО вул. утузова iU1 



8. Відмовити у продовженні . . .. 
ДіJIJIНКИ малому приватному . теРМІНУ ДІІ договору оренди земельної 

ПІДПРИЄМству Побут" пло О 0975 будівництва комплексу ку "щеIО, га для 
льтурно-побутових послуг - землі комерційного 

використання, по вул.Черняховського в ран"· . . Б ОНІ РОЗМІщення комунального 
пtдПPиємства" ровари-Флора". 

9. Внести зміни до договорів оренди земел . ьних ДІЛЯНОК: 

9.1. до договору оренди зареєстрованого уК·· .... ... ф .... . ' ИІВСЬЮИ репоналЬНIИ ІЛІІ 

Державного . ПІдпр~.ємства "Центру державного земельного кадастру при 
ДержкомзеМІ У~аIНИ по земельним ресурсам" за Н!! 040733800145 від 
31.10.2007р., ВІДНОСНО товариства з обмеженою відповідальністю 
"ТР~ТРИ", в п.8 договору оренди слова " ... строком на 5(п'ять) років ... " 
замІНИТИ словами " ... СТРОКОМ на 1 О (десять) років"; 

9 .2. ДО Д~ГOBOPY оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного . ПІдпр~.ємства "Центру державного земельного кадастру при 
ДержкомзеМІ УкраІНИ по земельним ресурсам" за Н!! 040833800008 від 
21.01.2008р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
"ЖИТЛОПОБУТ-КОl\1IIЛEКТ", в п.8 договору оренди слова " ... строком на 
5(п'ять) років ... " замінити словами " ... строком на 10 (десять) років". 

9.3. до договору оренди, зареєстрованого в книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди за Н!! 427 від 11.06.2003р., відносно приватного 
підприємця Беліченко Світлани Володимирівни , в п.l.2 договору оренди 
слова " ... землі інфраструктури ... " замінити словами " ... землі комерційного 
використання ... " . 

9.4. до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства ,Дентру державного земельного кадастру при 

Держкомземі України по земельним ресурсам" за Н!! 040633800199 від 
13.04.2006р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
"Термінал-Бровари", в п.3 договору оренди слова " ... строком на 5(п'ять) 
років ... " замінити словами " ... строком на 49 (сорок дев'ять) років"; 

9.5. в зв"язку з викупом частини земельної ділянки товариством з 
обмеженою відповідальністю ,,КІТ ПІВВСТ" внести зміни до договору 
оренди, зареєстрованого У Київській регіональній філії Державного 
підприємства ,Дентру державного земельногО кадастру при Держкомземі 
Украіни по земельним ресурсам" за Н!! 040733800153 ВІД 23.11.2007р., слова 
" ... площею 0,0764гае .. " замінити словами " ... площе~.0,~354га ... "; 

9.6. в зв"язку з викупом часТИНИ земеЛЬНОІ Д1JIЯНКИ товариством з 
обмеженою відповідальністю "ТОРГМАІІП.:(ЕНТР" внести зміни до 
договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державног~ 
підприємства ,Дентру державного земельногО кадастру при ДержкомзеМІ 
Украіни по земельНИМ ресурсам" за Н!! 040733800124 ВІД 02.10.2007р., слова 
" ... площею О,2000га ... " замінитИ словами " ... площе~.0,~388га ... "; 

9.7. в зв"язку з викупом часТИНИ земель~?1 дшянки. товариством з 
обмеженою відповідальністю "TOP~~ вн~:ти з~~~ до договору 
оренди, зареєстрованого У КиївсьКlИ реnоналЬНIИ фlЛll Державного 



підприємства ,Дентру державного земельного кадастру при Держкомземі 
украіни поозе2мооелоьни~ рес1РСам" за Н!! 040733800125 від 02.10.2007р, слова 
" ... площею , " га... замІНИТИ словамИ " ... площею 0,0361га ... "; . 

9.8. в зв. язку. з ви~ом частини земельної ділянки товариством з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "ТОРГМАШЦЕНТР" внести зміни до 
договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства "Центру державного земельного кадастру при Держкомземі 
Украіни по земельним ресурсам" за Н!! 040733800123 від 02.10.2007р слова 
" ... площею 0,2000га ... " замінити словами " ... площею 0,0674га ... "; , 

9.9. в зв"язку з викупом частини земельної ділянки акціонерним 
товариством "Українська автомобільна корпорація" внести зміни до 
договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центру державного земельного кадастру при Держкомземі 
Украіни по земельним ресурсам" за Н!! 040633800059 від 21.02.2006р, слова 
" ... площею 1 0,6603га ... " замінити словами " ... площею 0,5592га ... ". 

10. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,4 
даного рішення, про необхідність укладення до 26.07.2008 року договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 

буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

11. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради зміmoвати 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. 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформлеиmo права 
користування земельНИМИ ділянками в термін до 26 .. 09.2008 року. До 
освоєння земельних ділянок приступати ПІСЛЯ отримання 

правовстанОВJПOючих документів на земmo та встановлення меж зе~ель~ 

ділянок в натурі. Земельні дiлJIики використовувати за цІЛЬОВИМ 

призначенням. 

13. Контроль за виконаннDt'; 
міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 26 червня 2008 року 
Н!! ?'7/!,31-Р$' 

покласти на заступника. 

І .. В.Сапожко 



поДАВНЯ: 

земельноГО відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань .й 
розвитку та благоустро~ теРИТ~l , 
земельних відносин, аРХІтектур , . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦlИ -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступнИК 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юр~ого відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник управліНIDI екоиоміки 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

. ,. 
Голова постійи~ї комісії з ІІИТ~ (), • 

/ . \.~ . 
розвитку та ?лагоустро~ теритС?рїй, 
земельних ВlДИосии, арХІтектури, 

будівництва та інвестицій 
. 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, 

с-!= c;z, І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

~ / Нl.СачellКO 

1f. / л.М.Шило 

. ; 
.1 

, І 

Ьи С.В.ПіДдУБНЯlC 
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/t/.!~ ..~ Міському голові Антоненку В.О. 

"L ) 

О' ~ І р ПОДАННЯ 
~ 

Просимо розглянути на ч ". . ерговому заСІданНІ Броварської М1СЬКОЇ ради 
питання про припи~ення права користування земельними ділянками надання в 
оренду зе~.~льних Д1ЛЯНОК, надання дозволів на виготовлення' технічної 
документацll . п~ оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним 1 ф1ЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради: 

1. ~рип~нити пра~о користування земельними ділянками та зарахувати їх до 
земель М1СЬК01 ради, в зв язку з добровільною відмовою: 

І.І.Товариству з обмеженою відповідальністю "Телефон-Сервіс" площею 
0,2536 га по вул. Київській,22І, згідно з листом від 07.02.2008 року Н!! 11-4/07; 

1.2. державному підприємству по ветеринарному і зоотехнічному 
забезпеченшо тваринництва республіки "Укрветпромпостач" площею 2,9497 га по 
вул.Будьонного,23-а, згідно з листом від 26.12.2007 року Н!! 117; 

1.3. Приватному підприємцю Пономаренку Володимиру Андрійовичу 
ІШощею 0,2500 га по вул.Металургів в районі розміщення автогаражного 
кооперативу "Автомобіліст", згідно з листом від 16.05.2008 року. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
комерційного використання приватному підприємцю Беліченко Світлані 
Володимирівні площею 0,0572 га, з них 0,0221 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комун~кацій, для обслуговування кафе 
- землі комерційного використання, по вул.Оболонській,78. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в оренду 
за рахунок земель міськоі ради земельні ділянки, на яких розміщене майно, що 
ЯВЛЯється власністю юридичних та фізичних осіб: 

3.1.Товариству з обмеженою відповідальністю 'J.'ay Хауз" ~лощею 0,2536га, 
з вих О 0799 га - землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж , . , 
комунікацій для обслуговування майнового комплексу - зеМЛ1 зв язку, по , . 
вул.l<иївськіЙ,221, терміном на 5 роюв; 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ~,CapaTeKC': площею 0,5415 
га, з них О 1364 га - землі обмеженого використання - 1нженернии коридор мереж 

, w •• 

комунікацій, для обслуговУВан~ м8ИНового комплексу - зеМЛІ промисловосТІ, по 

Вул. Чкалова,3 терміном на 5 роКІВ; . . . " 
3.3. Товариству з обмеженою В1ДПОВ1ДальН1СТЮ "Автоцентр . "ПАНАВТО 

ПЛощею 0,2500 га, для будівництва та обслуговув~ скл~с~кого ~омплексу -
зе •• 1У1. . ... У6V',ОРИС'-"UUcr по вул. МеталурГ1В в раНОН1 р.р"'М1щення авто 

~Y&.ll комерц1ИНОГО в- '.L~ .. , • • 

б·· " рм1ИОМ на 5 роюв· гаражного кооперативу "Автомо оост , те , 



3.4. Товариству з обмеженою . . . 
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Укрветпромпостач" 

площею 2 9497 га, з НИХ О 0619 . " ~ , га - зеМЛІ обмеженого використання -
івженернии KOP~OP мереж комунікацій, для обслуговування цілісного майнового 
комплек.су - зеМЛІ комерційного використання, по вул. Будьонного,23-а, терміном 
на5 роюв. 

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

4.1. Приватному підприємцю Беліченко Світлані Володимирівні площею 
0,0430 га, з нН?' o,~! 23 га землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мереж ... КОМУНІкацIИ, для обслуговування нежитловго приміщення - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул.Гагаріна,19, терміном на 3 роки; 

4.2. Орендному підприємству «Броварипромжитлобуд» площею 
0,9315 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями соціально-культурної сфери - землі житлової забудови, по 
вул.Черняховського,21-б, терміном на 2 роки; 

4.3. Приватному підприємцю Хом'як Володимиру Васильовичу площею 
0,0024 га для обслуговування стоматологічного кабінету та влаштування окремого 
ходу - землі комерційного використання, по бульв.Незалежності,9 кв.2, терміном 
на2роки; 

4.4. Малому приватному підприємству "Побут" площею 0,0975 га для 
будівництва комплексу культурно-побутових послуг - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського в районі розміщення комунального 

підприємства "Бровари-Флора"; 

4.5. Приватному підприємцю Мироненко Антоніні Михайлівні площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Красовського в районі розміщення буд. N!27, терміном на 1 рік; 

4.6. Приватному підприємцю Семененку Сергію Івановичу площею 0,0030 га 
для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності районі розміщення буд.15, терміном на 1 рік; 

4.7. Приватному підпри~ Болдирєву ~остяи~ Олексійовичу площею 
0,00306 га для обслугов~ання юоску - зеМЛІ. KOMepЦI~OГO використання, по 

вул.Короленка в районі розміщення буд.52, терМІНОМ на 1 P~K; ... 
4.8. Приватному піДПРИ~ Криmтоф~р Лю~1 МикОЛВ1ВНІ площе~ 

0,0019 га для обслуговування юоску - зеМЛІ коме~ЦIИНОГО в~користання, по 

бульв.Незалежності районі розміщення буд.:r!1 о, . TepM~OM на 1 рІК; " 
4.9. Товариствуз обмеженою ВІДП~ВlдальНIС~ "Аорта площею 

0,0019 га для обслугов~ання кіоску - зеМЛІ коме~ЦIИНОГО в~користання, по 

бульв.Незалежності районі розміщення буд.N!10, теРМІНОМ на 1 рІК; 
4.10. Приватному підприємцю Котенку ~оло~у Григоровичу площею 

00019 бслуговVRання кіоску - зеМЛІ комерц1ИНОГО використання, по , га для 0,,- · 1 . 
ВУл.Чкалова районі розміщеННJI буд. 1 О, TepM1НO~ на рІК; 

4.11. Приватному підприємцю Дутому ~рllO Гри:.?ровичу площею 0,0021 га 
ДnJI обслугов~анвя павїЛЬЙОНУ - зеМЛІ ~омеРЦІИНl ~гo використання, по 
ВУл.Постишева районі розміщеННJI буд.5-б, теРМІНОМ на рІК; 



.;J 

4.12. Приватному підприємцю дущ . 1 б енко ІРИНІ Василівні площею 
0,003 га для ~ Сл.?'го~уван~ кіоску - землі комерційного використ8IUUI по 
вул.М.Лагуново! раиОНІ Р~ЗМlщення буд. 19, терміном на 1 рік; , 

4.13. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ СтаНКОВІ·И'" Гу ... І .. б . ЛІІ СХ8КІВНІ площею 0,0019 га 
для о СЛУГОВУВ~НЯ ... ю.оску - землі комерційного використання, по 
бульв.НезалеЖНОСТІ раИО~1 розміщення буд. 1 О терміном на 1 рік; 

4.14. Приватному ~ІДПРИЄМЦЮ Орел Ларисі Михайлівні площею 0,0021 
га ~ об~овування КІОСКУ :- землі комерційного використання, по вул.Гагаріна 
ранон! РОЗМІщення буд.2, теРМІНОМ на 1 рік; 

4.15. Приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 00019 
га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по вул.кірова 
районі розміщення буд.88, терміном на 1 рік; , 

4.16. Приватному підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею О ОО 19 
га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання: по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд. 1 О, терміном на 1 рік; 

4.17. Приватному підприємцю Онуфрієву Вадиму Вікторовичу площею 
0,0056 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.Короленка районі розміщення буд.52, терміном на 1 рік; 

4.18. Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 
0,0023 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності районі розміщення буд. 7, 
терміном до 26.09.2008року; 

4.19. Приватному підприємцю Копитко Марії Володимирівні площею 0,0021 
га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання, по вул.Красовського районі розміщення буд. 27, терміном на 
1 рік; 

4.20. Громадянці Пазюк Наталії Іванівні площею 0,1377 га для будівництва 
та обслуговування нежитлового приміщення - землі комерційного використання, 
по вул.Черняховського, терміном на 2 роки; 

4.21. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛАГРІТОС" площею 
2,2393 га для розміщення багатоквартирної житлової забудови - землі житлової 
забудови, по вул.В. Чорновола, терміном на 2 роки; 

4.22. Закритому акціонерному товариству "Українська комерційно-
виробнича фірма сільськогосподарських .підприєм~.:в" площею 0,2845га для 
розміщення літнього майданчика - земл! комерц!иного використ8IUUI, по 

вул.Кутузова,125, терміном на 2 роки; .. . . , 
4.23. Акціонерному товариству "УКР81нська автомоБІЛЬна корпорація' 

площею 10,6603га для будівництва та обслуговування заводу ~идкомонтуємих 
будівель _ землі промисловості, по вул.Красовського,18-а, теРМІНОМ на 2 роки. 

5. Затвердити проекти землеустр~~ щодо зміни ~OBOГO призначення 
земельних ділянок із земель житлово! забудови т.а СIЛЬ~ькогосподарського 
Призначення на землі комерційного вико~.истання та зм1нит~ ЦІЛЬове призначення 
земельної ділянки із земель житлово! забудови та СІЛЬськогосподарського 

ПРизначення на землі комерційного використання: 
5 1 П підприємЦЮ Лисенку Олександру Івановичу, земельну 
.. риватиому .. . ... 211 

ділянку площею 0,1293 га по вул.Киівсьюи, · 
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6. Надати дозвіл на складання техн· .. . ... 
ІЧНОІ документаЦll ІЗ землеустрою по 

офор~енmo ~paBa користування (договорів оренди) земельних діЛJJНОК, на яких 
РОЗМІщене манН0, що ЯВЛJJється власністю юридичних ф. ·б. 6 1 В·· та ІЗИЧНИХ ОСІ . 

.. ІДКРИТОМУ аКЦІонерному товариству "Український науково-дослідний 
та проектний І·Н . ститут сталевих КОНСТРУКЦІЙ 
ім. В.М.~имановського': О~ієнтовною площею 2,0436 га ДЛJJ обслуговуванНJJ 
вироБНИЧОI бази по ВУЛ.ЛІСОВIЙ,4; 

6.2. ГPOMaдJlHцi. Екель Ніні Вікторівні орієнтовною площею 0,1074 га ДЛJJ 
обслуговування ПРИМІщення магазину по вул.Постишева,l; 

6.3. Товариству з обмеженою відповідальністю МЕТ AJПIPЕСМАШ" 
орієнтовною площею 0,5742 га ДЛJJ обслуговування СКJI~СЬКИХ приміщень по 
вул.Димитрова,119; 

6.4. Павлина Ігору Миколайовичу орієнтовною площею 0,0076 га ДЛJJ 
обслуговуванНJJ нежитлового приміщення по бульв.Незалежності,14. 

7. Продовжити термін дії дозволу на виготовленНJJ проектів землеустрою 
щодо BїдвeдeHНJJ земельних дїЛJJнок до 26.09.2008 року: 

7.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради орієнтовною 
площею 0,34 га ДЛJJ будівництва багатоквартирного житлового будинку з 
комплексом приміщень соціально-культурно-побутового призначеННJJ та 
приміщеННJJМ музичної школи по вул. Кірова в районі розміщеННJJ будинку Н!! 28; 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпромтехенерго" 
орієнтовною площею 0,26 га ДЛJJ будівництва автозаправної станції на розі 
вул .. Металургів та бульв.Незалежності в районі розміщеННJJ автостоянки 
Київської обласної організаціі Всеукраїнської спілки автомобілістів; 

7.3. Приватному підприємцю Вербицькому Ігорю Володимировичу 
орієнтовною площею 0,88 га для будівництва та обслуговувaННJJ виробничої бази 
по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Україна". 

8. Продовжити термін діі дозволу на складaННJJ технічної документації по 
оформленmo договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщене майно, що 
ЯВЛJJється власністю юридичних та фізичних осіб до 26.09.2008 року: 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю. (~~крвеmро~остач» 
орієнтовною площею 2,9500 га для обслуговуванНJJ ЦІЛІСНОГО маинового 

КОМШІексу по вул.Будьонного,23-а. 

9. Відмовити у продовженні термінів дії договорів оренди земельних 

ділянок: 
9.1. Головку Євгену Григоровичу площ~ю 0,002~w га для обслуговувaННJJ 

кіосху В схладі павільіону очікувaННJI - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використaнНJJ, по 

вул.І<расовського в районі розміщення буд. Н!! 2; 
9.2. Дорошу Павлу ВолодимиРовичу пло~ею o,oo~~ га для обслуговувaННJJ 

кіос . ільіону очікувaННJI - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 
ху в схладl пав . . б 't.ro 13. 

ВУл.Черняховського в райОНІ рОЗМІЩення УД. oI'~ , 
\ 
! 



;;) 

9.3. Приватному підприємцю Кymпіль Люб . мих о.' • 

о 0046 га для обслуговуванШІ павіль" _. .~BI амlВНІ площею 
, :JJ Олімпійській в районі . иону зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

ву · РОЗМlщенШІ буд. Ни 6-а; 
9.4. Приватному підприємцю К . І .о. 

ДJIJI обслуговування кіоску в склад. аСІ: :ору Ан~ТОЛІИОВИЧУ пл~щею 0,0~20 га 
• • о. • І павшьиону ОЧlIСУВання - зеМЛІ комеРЦІЙНОГО 

вико~истання, по вул.ОЛІ~ПІИСЬКІЙ в районі розміщенШІ буд. Ни 9; 
9.5. Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Золотарьову Олександру Анатолійовичу 

площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул.Красовського в районі розміщення буд. Ни 19. 

10. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
10.1. дО ~OГOBOPY оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 

Державного . П1Дпр~ємства "Центру державного земельного кадастру при 
ДержкомзеМІ !краlНИ по земельним ресурсам" за Ни 040733800145 від 
31.10.2007р., ВІДНОСНО товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИНЕТРИ", 
в п.8 договору оренди слова " ... строком на 5(п'ять) років ... " замінити словами 
" ... строком на 10 (десять) років"; 

1 0.2. до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства ,Дентру державного земельного кадастру при 
Держкомземі Украіни по земельним ресурсам" за Ни 040833800008 від 
21.01.2008р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
,,житЛОПОБУТ -KOМIUIEKТ", в п.8 договору оренди слова " ... строком на 
5(п'ять) років ... " замінити словами " ... строком на 10 (десять) років". 

1 0.3. до договору оренди, зареєстрованого в книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди за Ни 427 від 11.06.2003р., відносно приватного 
підприємця Беліченко Світлани Володимирівни , в п.l.2 договору оренди слова 
" ... землі інфраструктури ... " замінити словами " ... землі комерційного 
використання ... " . 

10.4. до договору оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства ,Дентру державного земельного кадастру при 

Держкомземі Украіни по земельним ресурсам" за Ни 040633800199 від 
13.04.2006р. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-

, 5(' ) ." . Бровари", в п.3 договору оренди слова " ... C~~KOM на п ять роюв... заміНИТИ 

словами " ... строком на 49 (сорок дев'ять) роюв ; ..' 
10.5. в зв"язку з викупом частини земеЛЬНОІ .дlлянки товариством з 

обмеженою відповідальністю "КІТ ПІВЕСТ" внести зМІНИ до договору оренди, 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Держав~ого п~.приємства ,Дентру 
державного земельного кадастру при ДержкомзеМІ Укршни по земельним 
ресурсам" за Nи 040733800153 від 23.11.2007р., слова " ... площею 0,0764га ... " 

замінити словами " ... площею 0,0354га ... "; .. . 

10 6 
"ІУ'2ку З втпntПОМ часТИНИ земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ товариством з 

. . в зв ~ ЖАА"./.. ~ А' А ттпmнтр" . 
обме . ІД' альністю ТОР! .1VJnJ..LU....Y-l внести ЗМІНИ дО договору 

женою ВІДПОВ " . .... ф' '.' д . 
оренди ого у Київській реnональши Шll ержавного ПІдприємства 

, зареєстрован Д' У .. 
Це земельнОГО кадастру при ержкомзеМ1 краІНИ по 

" нтру державного . 02 1 О 2007 зем " а 't.ro 040733800124 ВІД .. р., слова " ... площею 
ельним ресурсам з "1:" " 

О,2000га ... " замінити словами " ... площею О,0388га ... ; 



7 " о 10. . в зв язку з викупом частини ... . .. земелЬНОl ДІЛЯНКИ товариством з 
обмежеНОIО ВІДПОВlдалЬНIС1Ю TopnA А тrптnнтр" . 

.. " ...... ~"~ внести ЗМІНИ дО договору 
оренди, зареєстрованого у КИІВСЬЮИ регіональній філії Державного підприємства 
"Центру державног?, земельного кадастру при Держкомземі Украіни по 
земельн~, рес?'РСам за Н!! 040733800125 від 02.10.2007р, слова " ... площею 
О,2000га ... замІНИТИ словами " ... площею О 0361га ". 

1 0.8. в. ЗВ"Я~КУ з. викупом части~и зем~~~ної ділянки товариством з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "ТОРГМAlIЩEнтр" внести зміни до договору 
оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 
"Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України по 
земельним ресурсам" за Н!! 040733800123 від 02.10.2007р, слова " ... площею 
О,2000га ... " замінити словами " ... nлощею 0,О674га ... "; 

10.9. в зв"язку з викупом частини земельної ділянки акціонерним 
товариством "Українська автомобільна корпорація" внести зміни до договору 
оренди, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 
"Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України по 
земельним ресурсам" за Н!! 040633800059 від 21.02.2006р, слова " ... площею 
10,6603га ... " замінити словами " ... площею 0,5592га ... ". 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.3,4 даного 
рішення, про необхідність укладення до 26.07.2008 року договорів оренди землі. 
у випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
IIИТa.НIUI про припинення права користування землею. 

12. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської 
міської ради зміmoвати 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. 

13. Попередити юрид~і T~ ф~ИЧНі особи, .. ~o зазначені в п.6 про 
необхідність виготовлення В1ДПОВ1ДНОІ дo~eнтaцl1 по оформлеmпo права 
користування земельНИМИ ділянками в термш до 26.09.2008 року. ДО OCBOЄ~ 
земельних ділянок приступати пісм отрим~ правовстано~ючих д~~eHTIB 
на земmo та встановлення меж земельних Д1ЛJIНок в натурІ. 3емельНl Д1ЛЯНКИ 
Використовувати за цільовим призначенням. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступниК 
начальника земельноГО відділу Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. Гагаріllа,15, Т. 6-50-67 

Від 09, ОЬ. О/ N!! <lsg 
-'--o,;~ __ _ 

HaN!! за ------ г 
Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути 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 оформленню права користування земельними ділянками 

юридичним і фізичним особам; 
2. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж 

земельних ділянок; 
з. Про передачу земельних ділянок rpомадянам у власність; 
4.Про затвердження переліку земельних ділянок, що призначені для 

надання в оренду через аукціон в м. Бровари. 

Виконуюча обов'язки начальника 

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

"r-== 

. - . 
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