
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г п~о припинення права користуванНJI земельними 
ДІЛЯНКами, H8ДaнНJI в оренду земельних ділянок, І 

надання дозволів на виготовленНJI технічної документації 
по оформленню права користуванНJI земельними 

ділянками юридичним і фізичним особам та 
BHeCeHНJI змін до рішенНJI Броварської міської ради 

РозгJ.UIНYВПІИ подaнНJI земельного відділу від 13.08.2008 НІ! 1103 щодо 
ПРИІІИНеИНJI права користуванНJI земельними ділянками, HaдaнНJI в оренду 
земельних ділянок, H8ДaнНJI дозволів на виготовленНJI технічної документації 
по оформлеmпo права користуванНJI земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та BHeCeHНJI змін до рішеННJI Броварської міської ради, 

враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуються 
відповідними документами і генеральним планом забудови м.Бровари, 
керуючись СТ. ст. 12, 41, 42, 83, 93, 1021, 116, 120, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу Украіни, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіии~ ст.413 Цивільного кодексу Украіни, п. 34 ст.26 Закону Украіни 
"Про місцеве caмoBpJIдyВaнНJI в Украіні, а також враховуючи ріmеИНJI 
Броварської міської ради від 14.06.2007 НІ! 365-22-05 "Про затверджеИНJI 
переліку юридичних та фізичних осіб, JIКi стали переможцими конкурсу щодо 
ИВД8.ВНJI земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 та від 
'04.06.2007 року", Постанову Київського апеляційного адміністративного 
суду від 01.08.2008р. по справі НІ! 22-а-7107/08 та пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

• • •• • W • 

аРХІтектури, БУДІВництва та lивестицш, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати 

іх до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 
1.1. Приватному підприємцю Павлюк НaT~Ї ~айлівні площе~ 

0,00324 га на перетині вул. Осипова та вул. Папанша, зnдно з заявою вІД 
12.05.2008 року; 

1.2. Приватному підпри~ ~асічу. Ігорю Анатолійов~ площею 
0,0020 га по вул. Олімпійська в раною РОЗМ1ЩеИНJI буд .. Н!9, зnдно з заявою 
від 19.05.2008 року; . . оо • 

1.3. Приватному підпри~ Че~е~ В!Рl МиколашВ1 ~ощею 
0,0019 га по вул. Марії ЛагунОВ01 в раною РОЗМ1ЩеННJI б>:д: .~!7, ЗГІДно з 
заявою від 22.02.2007 року; 
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l.4.Колективн~му підприємству Фірма "Рада-К" площею 0,0584 га по 
вул. Постишева,l, зпдно з заявою від 18.06.2008 року за N!! 01-А; 

l.5.Колективному підприємству Фірма "Рада-К" площею 0,0490 га по 
вул. Постишева,l, згідно з заявою від 16.07.2008 року за N!! 02-А. 

2. ~атвердити :rехнічну документацію із землеустрою щодо складання 
докумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право оренди на земельну ділянку та надати в 

оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку, на якій розміщене 
майво, ЩО JlВЛJlЄТЬСJl власністю фізичної особи; громадянці Екель Ніні 
Вікторівні площею 0,1047 га, з них 0,0039 га - землі обмеженого використання 
- інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини 
пр~іщеННJI магазину - землі комерційного використання, по вул. Постишева, 1 
терміном на 5 років. 

30 Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та надати право користування за рахунок земель міськоі r"'-:::~==s;.",.o 
договору суперфіцію) земельні ділянки: 

3.1. Приватному підприємству "Броварижитлобуд" /J'Л18шеJtJ...QJ)4В 
вих 0,0466 га - землі обмеженого використання - іш~ев[~lЬ6І.rКIАіЦmql~lJеJ;1Itк 
комуЩкацій, ДЛJI будівництва та обслуговування то~)гq1~t9-'ilфllс~,.,nеltЖР9 
землі комерційного використання, на перетині вулиць \ЧIJ[IfЛРМ~і'6йХ~alq; 
Грушевського терміном на 10 років; ~Lw- ~lO.(lO& N!!. 

-3.2.Приватному підприємству "Броварижитлобуд" 
вих 0,0400 га - землі обмеженого використання - 1ЮJсеНlерВtIJ!j[і!!i8lR&t6if 

~омунікацій, ДЛJI будівництва та обслуговування u.~." 

землі комерційного використанив, на перетині 
Грушевського терміном на 10 років; ~&C.C.L 'в'lО.".О' 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю " .. Pt"~& 
0,0499 ra, з вих 0,0367 га - землі обмеженого :;.&!:~!;::; 
коридор мереж комунікацій, для розширення з 
розmиpеННJIМ . нежитлової будівлі під 
комерційного використання, по ВУЛоГагаріна,21 теl)Щ"Q1~,[а 

~ЦAL ~ еО,1І.08 N!.gl·-"оS- о. 
4. Надати в оренду за рахунок земель МlСЬКОI pa)~le~re.t!!~.дi'DIR~ 
4.1.Приватному підприємцю Незгоді Юлії Пе'rpіj~'ВJ)Q~,ctIq"~~"'J"'.-Т 

них О 0020 га - землі обмеженого використання - мереж 
І •• • u • 

комунікацій ДЛJI обслуговування КІоску в CКJI8Д1 павшьиону O~aннJI -

землі комер~йиого використання, на перетині вул. Осипова та вул. Папаніиа 
терміном на 1 рік; 

4.2.Приватному підприємцю Басарабу Олегу Іванови;у площе~ 0,0020 
га, з них О 00175 га - землі обмеженого викори~ - шженернии коридор 

, •• • u • 

мереж комунікацій, для обслуговування КІоску ~ ~~~ пав1JlЬио~ о~ания 
- землі комерційного використання, по вул. ОЛІМПІиська в раіоВ1 РОЗМІЩення 

буд. Н!!9 терміном на 1 рік; ... . '" о 
4.3.Приватному підприємцю Іванченко ~талп B~T8JI1IВIO площею 

0,0029 га - землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж 



комунікацій, ~ обслуго~ування кіоску - землі комерційного використання, 
по вул. МаРll ЛагунОВОІ в районі розміщення буд. Н'17 терміном до 
28.11.2008 року. 

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

5.1.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,БМБ Компаунд" площею 
0,0352 га для обслуговування будівлі опорного пункту - лі промисловості по 
провул.ТупиЙ,7 терміном на 2 роки; ~ кРа 1 ' 

5.2.гром8ДJIНИНУ Братченку Миколі Ів B~~ "1» 1200 га ДJIJI 
б . .011 * о слуговуванНJI столярного цеху - зеМЛІ ПРО!l'I! ,! rл. ївській,221 

терміном на 1 рік; !зу 30.07.0':' M~ Ilfl-6:f-O I~S q. "': 
5.3.Приватному підприємцю Бічевому Іг о ю 0,0062 га 

ДJIJI розширеННJI та реконструкції кафе-бару , :t~a ' - e~ омерційного 
викорисТ8ННJl, по. вул.Кирпоноса,3 терміном на 1 "І,., • 8"А. о 

5.4.Приватному підприємцю Дорошу Павлу ОВИЧУ площею 
0,0038 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікувaвнJI - землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського,13 терміном на 1 рік; 

5.5.Приватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,0319 га ДЗIJI обслуговування кіоску ПlИНомонтажу - землі комерційного 
використ8ВIIJI, по вул. Черняховського (ЦЕЗ-l), зона-12, Р8Йон-32 терміном на 
1 рік; 

5.6.Приватному підприємцю Арендар Анатолію Олексійовичу площею 
0,0025 га ДЗIJI обслуговуванНJI павільйону - землі комерційного викориCТ8IШJI, 
по вул. Королевка,68 терміном на 1 рік; 

5.7. Приватному підприємцю Кyпmіль Любові Михайлівні площею 
0,0046 га ДЛJI обслуговування павільйону- землі комерційного використaнНJI, по 
вул. Олімпійській,6-а, зона 14, район 49 терміном на 1 рік; 

5.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" площею 
3,0000га ДЛJI обслуговування складського комплексу - землі комерційного 
ВИІСориCТ8IПIJI, по Об'їзній дорозі,8 терміном до 28.10.2008 року. 

6. Надати дозвіл на складaRНJI технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користувaнНJI (договорів оренди) земельних дiлmок, на пих 
розміщене майво, що JlВJDlЄІЬся власністю юридичних та фізичних осіб: 

6.1. Приватному підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу 
орієнтовною площею 0,0358 га ДJIJI обслуговувaнНJI нежитлової будівлі по 
вул.Гагаріна, 16-а; .... tt • 

6.2.Закритому акціонерному товариству ,,меркурш-торг ОРІЄНТОВНОЮ 
площею 0,0126 га ДJIJI обслуговувaнНJI нежитлового ПРИМ1щенНJI по 

ВУл.Короленка,55; ..... 
6.З.Гром8ДJIНИВY СергіЄНКУ Юр~. ~о~аиовичу ОРІЄН;ОВНОЮ площею 

0,1093 га ДЛJI обслуговування неЖИТЛОВОІ БУДІВЛІ по вул.РадиСТІВ,З; 



. 6.4.Товарис~~, з Об~еженою відповідальністю Броварське деревообробне 
П1Д11Риємство ,,явІР О~ІЄН~ОВНОЮ площею 0,3012 га для обслуговування 
КОМІШексу по вул.ЩолювсьюЙ,2; 

6.5.Приватному підприємцю якимчук Ірині Володимирівні орієнтовною 
ІШощею 0,0835 га для обслуговування нежитлового приміщення по 
бульв.Незалежності, 14-в; 

6.6.Гром8ДJIНИНУ Михайлову Олександру Михайловичу орієнтовною 
ІШощею 0,1850 га для обслуговування комплексу по вул.Шолом -
Алейхема,96-98; 

6.7.Приватному підприємцю Дамер Аллі Володимирівні орієнтовною 
ІШощею 0,0572 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вул. Оболонській,78; 

• ,j 7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування земельними ділянками: 

7.1.Управлінню освіти Бров~рської міської ради орієнтовною площею 
2,42 га для обслуговування Броварської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів Nи '1 по вул. Гагаріна,23-а; 

7.2. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,24 га для обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Ни 1 по вул. Київській, 1 53; 

7.3.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,62 га для обслуговування Броварської загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш ступенів 
Ни 2 по вул. Енгельса,6; 

7.4.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,87 га для обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
Ни 3 по вул. Леніна,80; 

7.5.Управлimпo освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,3 ra для обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів 
N!! 6 по вул.Герцена,3. к" ёІ 

01 

\J 8.Надати дозвіл на виготовлення проекту в1J._d~~~bfь:~i 
товариству з обмеженою відповідвльністю __ I1IU'~" 
0,5352 га для розміщення багатоквартирного ЖИТЛ~Iв.m~ 6;t.IIW-:у 
черги кварталу Олімпійський. ~~ ~ f S'.~. 

9. Продовжити термів дії дозволів на вmrО'ЮОВJ[еі1_S!~isIiJ 
щодо відведення земельних ділянок до 28.11.2008 року: ... " . 

9.1. Закритому акціонерному то~ариству .. ,,мepКYP~-TOPГ ОРІЄНТОВНОЮ 
ІШощею 0,0950 га для розширення lСНУЮЧОl терИТОрll для обслуговування 
магазину по вул.Шевченка,27; .. . .. . 

9.2.Товариству з обмеженою В1ДПОВ1ДВЛЬН1стю <<ХіСТОРІ» ОРІЄНТОВНОЮ 
ІШощею О 37 га для розміщення багатоквартирного житлового будинку ПО 
вул. Симо~енка. на території 4-го мікрорайону IV житлового району. 



10. Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформлеНlПO дог?вору оренди земельної діЛJJНКИ, на якій розміщене майно, що 
JDШJIєrься ВЛ~СН1С~ ю~идичної особи до 28.11.2008 року товариству з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Ювента-Груп" орієнтовною площею О 5 га ДJIJI 
обслуговування складських приміщень по вул.Б.Хмельницького,l. ' 

11. Вне~ти зміни до рішення Броварської міської ради: 
11.1. ~1Д 25.07.08 Н!! 807-40-05 "Про припинення права користування 

земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду земельних ділянок ... " в п. 3.5. відносно 
приватного підприємства "ЯНА ТА" після слів " ... площею 0,0700 га ... " читати 
" ... ,з них 0,0026 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мережі водопостачання ... ", далі по TeKcty, в зв"язку з наявністю обмежень; 

11.2. від 25.07.08 Н!! 807-40-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, надання в оренду земельних дiЛJJнок ... " в п.5.5. відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ,,Бондарев" , слова 
"Товариству з обмеженою відповідальністю ... " замінити словами "Закритому 
ащіонерному товариству'. 

12. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого 
у КиЇВСЬкій регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земелЬного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресуРсах" 
за Н!! 040733800070 від 22.06.2007р., відносно приватного підприємства 
«Реабілітаційно-оздоровчий центр <dП А», слова " ... площею 0,2200 га ... " 
замінити словами " ... площею 0,0528 га ... ", в зв"язку З викупом частини 
земельної дimппcи приватним підприємством <<Реабілітаційно-оздоровчий центр 

<dТI'A». 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,4 
даного рішення, про необхідність укладеННJI до 28.09.2008 року договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати IIИТ8ИНJI про припинення права користування землею. 

14.Доручити виконуючому обов"язки міського г~лови С~ожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладеННІ договорш оренди землі 
та додаткових угод. 

15. Договорами оренди земельних дїЛJIНОК пере~ба;ити ~aвo 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельm д1JIJlНКИ шеля 

зміни грошової оцівки земель м.Бр~вари.. . 
у випадку відмови орендаРІВ ЗМІНИТИ орендну плату, ДОГОВІР оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
Односторонньому порядку. 

lб. Попередити юридичні ~ ф~~ особи, ~~ зазначені в п.б,7,8 про 
необхідність виготовлення вїДПОВ1ДНОІ дo~eнтaцn по оформленню права 
kОРИстування земельНИМИ ділянКами в терМІН до 28.11.2008 року. До освоєння 



земельних дimmок приступати після отримання правовстаноВJПOЮЧИХ 
документів на земmo та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
дїЛJIИI(И використовувати за цільовим призначенням. 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 28 серпня 2008 року 
N!! tfЗJ/- JU-f}.!l' 

І .. В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

• • земельного відцшу, за ПРОПОЗИЦІЄЮ 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, . . . ., 
БУДІВництва та 1ИВеСТИЦІИ-
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - заступник 
начальника земелЬНОГО,відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальвик юридичного відділу 

Нач8JIЬВИК управліввя 
містобудyвaИШr та архітектури
головний архітектор міста 

Вmcонуюча обов'язки начальника 
ynpa:влimuI економіки - з8СТ)'ІІВИК 
начальника YDPa:влimuI економіки 

НаЧ8JIЬНИХ загального відділу 

Голова постійної комісії з IПIТaJtь 
розвИТКу та благоустрою територій 
зем~вих Відносив, архітеlC1'ypИ,' ' 
БУД\ВИИЦтва та інвесТИЦій 

Л.М.ГудименІСО 

В.О.Андрєєв 

с:.....;? Ir.дaвep 

Л.Є.Рибакова 

Т.Г.ПоЛЇЩУК 

Н.І.ГиаТЮІС -



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від 1.2. ОК, ()8 Н!! 10 !Jt9 
НаН!! за ------ г 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний віДДІЛ . с кої 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 та внесення змін до рішення Броварської 
міської ради; 

2. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж 
земельних ділянок; 

З. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та внесення 
змін до рішення Броварської міської ради; 

4. Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста 

Бровари; 
5. Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів з 

надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари. 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 



I!J. 08. Я/JIJ8 
~ 1/03 

Виконуючому обов'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАІПІЯ 

Просимо РОЗГJIJIНУТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про припинення права користування земельними ділянками, 

H8ДaннJI в оренду земельних дiJIJIНOK, Н8Дання дозволів на виготовлення 

технічної документації по оформленню права користування земельними 
ділянками юридичним і фізичним особам: 

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

1.1. Приватному підприємцю Павлюк Наталії Михайлівні площею 
0,00324 га на перетині вул. Осипова та вул. Папаніна, згідно з заявою від 
12.05.2008 року; 

1.2. Приватному підприємцю Касічу Ігорю Анатолійовичу площею 
0,0.020 га по вул. Олімпійська в районі розміщення буд .. N!!9, згідно з заявою 
від 19.05.2008 року; 

1.3. Приватному підприємцю Чередник Вірі Миколаївні площею 0,0019 
га по вул. Марії Лагунової в районі розміщення буд .. N!!7, згідно з заявою від 
22.02.2007 року; 

1.4.Колективному підприємству Фірма ,,Рада-К" площею 0,0584 га по 
вул. Постишева,l, згідно з заявою від 18.06.2008 року за N!! 01-А; 

1.5.Колективному підприємству Фірма ,,Рада-К" площею 0,0490 га по 
вул. Поcтиmева,l, згідно з заявою від 16.07.2008 року за N!! 02-А. 

2. Затвердити технічну документацію із землеус'1'рОЮ щодо складa.ниJI 
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділявку та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельну ділявку, на якій розміщене 
майно, щО JIВЛJIЄТЬСJI власністю фізичної особи, громaдmщi Екель ніні 
Вікторівні площею 0,1047 га, з них 0,0039 га - землі обмеженого 
використaнНJI - інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛJI обслуговув8ННJI 
частини приміщеНIDI магазину - землі комерційного використання, по вул. 
Постишева, 1 терміном на 5 років. 

3. Надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні дiлJIнки: 
3.1.Приватному підпрИЄМЦЮ Незгоді Юлії Пе;Рівні пло~ею 0,00324 га, з 

них О 0020 га - землі обмеженого використaнНJI - Інженернии коридор мереж 
, •• • u • 

комунікацій, ДJIJI обслуговування КІоску в .складl павшьиону ОЧtкyВaннJI -
землі комерційного використаннв, на перeтmn вул. Осипова та вул. Папаніна 
терміном на 1 рік; 



~ 

3.2.Приватному підприємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
0,0020 ra, з них 0,00175 ~ - землі обмеженого викорис'ЛlНlUI - інженерниі 
ко~ИДор мереж K~МYHIKaц~~, для обслуговування кіоску в складі павільйону 
O~aннJI - зеМЛІ комеРЦlИНОГО використанни, по вул. Олімпійська в районі 
РОЗМІщення буд. Н!!9 терміном на 1 рік; 

3.3.Приватному підприємцю Іванченко Наталії Віталіївні площею 
0,0029. га .: землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
КОМУШКВЦІИ, ДJUI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, 
ПО вул. Марії Лагунової в районі розміщення буд. Н!!7 терміном до 
28.11.2008 року. 

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

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Базис-Будмонтаж" 
площею 3,5200 га для будівництва багатоквартирної та індивідуальної 
блокованої забудови - землі житлової забудови, на розі вул.В 'ячеслава 
Чорновіла та вул.Василя Симоненка на території ІУ житлового 

району,терміном на 2 роки; 
4.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,БМБ Компаунд" площею 

0,0352 га ДJUI обслуговування будівлі опорного пункту - землі промисловості, 
по провул. ТУПИЙ, 7 терміном на 2 роки; 

4.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дизайнпроектбуд" 
площею 6,1600 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови з 
вбудованими та окремо розташованими приміщеlШJIМИ інфраструктури - землі 
житлової забудови, в складі 4 мікрорайону ІУ житлового району терміном ва 
2 роки; 

4.4. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.Залізничній в районі розміщеНВJI ВАТ "Управління механізації 
будівельних робіт" терміном на 2 роки; 

4.5.ГромaдmинY Братченку Миколі Івановичу площею 0,1200 га для 
обслуговування столярвого цеху - землі промисловості, по вул.Киівській,221 

терміном на 2 роки; 

4.6.Приватному підприємцю Бічевому Ігорю Івановичу площею 0,0062 
га ДJIJI розmиpеиня та реконструкції каф.е-бару "Карат" - землі комерційного 
використання по вул.l<иpпоноса,3 терМ1НОМ на 1 рІК; 

4.7. То~ариству з обмеженою відповідальністю ,,кристал" площею 
0,2729 га для будівництва та обслуговування лабораторного корпусу - землі 
промисловості по вул.Горького,1 терміном на 2 роки; 

4.8. Тов~риству з обмеженою відповідальністю lПЦ «Захист» площею 
0,1971 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків - землі 
житлової забудови, на території П черги кварталу Олімпійський терміном на 
2 рОКИ,· 

4.9. Товариству з обмеженою відповідальністю Н1Ц «ЗахиСТ» загальною 
ІШощею 0,4961 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків -



землі житлової забудови, на території 11 черги кварталу Олімпійський 
терміном на 2 роки; 

4. 1 о.Товариству. з обмеженою відповідальністю <<АспеІ(Т) площею 
0,8640 га ДJIJI БУДІвництва та обслуговуванНJI виробничої бази по 
виroтовлеНlПO. метало-пластикових та алюмінієвих конструкцій - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.ЩолківськіЙ терміном на 2 роки; 

4.11.Приватному підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу площею 
0,0038 га ДJIJI обслуговуванНJI кіоску в складі павільйону очікувaнНJI - землі 
комерційного використання, по вул. ЧеРНЯХОВСЬКОГО,13 терміном на 1 рік; 

4.12.Приватному підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,0319 га ДJIJI обслуговування кіоску mиномонтажу - землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського (ЦЕЗ-l), зона-12, РRЙон-32 терміном на 
1 рік; 

4.13.Приватному підприємцю Арендар Анатолію Олексійовичу площею 
0,0025 га ДJIJI обслуговування павільйону - землі комерційного використaнНJI, 
по вул. Короленка,68 терміном на 1 рік; 

4.14. Приватному підприємцю Кymпіль Любові Михайлівні площею 
0,0046 га ДJIJI обслуговувaнНJI павільйону- землі комерційного використaнНJl, 
по вул. Олімпійській,6-а, зона 14, район 49 терміном на 1 рік; 

4.15.Приватному підприємцю ЛеЛJIКовій Наталії володимирівні площею 
1,0723 га ДJUI обслуговуванНJI свинарників- землі сільськогосподарського 
призначення, по вул. Андреєва,2 терміном на 2 роки; 

4.16.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,БРІГУС" площею 
0,3633 га ДJIJI будівництва швейного комбінату з адміністративно-побутовим 
комплексом - землі промисловості, по вул.ЩолківськіЙ терміном на 2 роки. 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельних ДЇЛJIИок, на 
JIКИX розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

5.1. Приватному підприємцю Дорош павлу Володимировичу 
орієнтовною площею 0,0358 га ДJIJI обслуговувaнНJI нежитлової будівлі по 

вул.Гагаріиа,16-а; .... , . 
~.2.закритому акціонерному товариству ,,меркур1И-ТОРг' О~ІЄНТОВНОЮ 

площею 0,0126 га ДJIJI обслуговування нежитлового ПРИМ1щеИНJI по 

вул.Короленка,55; 
5.3.ГромaдmинY Сергієнку Юрію .~?л~овичу оріЄНТ~вною площею 

0,1093 га ДЛJI обслуговування неЖИТЛОВОІ БУД1Ш!l по ~ул.Р~СТ1В,З; 
5.4.Товариству з обм~~~но~ ВІДПОВІДальНІСТЮ Броварське 

деревообробне підприємство ,,явІР ор~єнто~ною площею 0,3012 га ДJIJI 
обслуговування комплексу по вул.ЩОЛК1всьюи,~; . . . 

5.5.Приватному підприємцю якимчук ІРИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ 
площею 0,0835 га для обслуговування нежитловоro ПРИМ1ЩеИНJI по 

бульв.Незалежності,14-В; 
5.6.ГромaдmинY Михайлову Олександру Михайловичу орієнтовною 

площею 0,1850 га для обслуговування комплексу по вул.Шолом -
Алейхема,96-98; 



4 
. 5.7.Приватному підприємцю Дамер Аллі ВОЛОДИМИрівні 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0572 га для обслуговуванВJI нежитлової будівлі по 
вул. Оболонській,78; 

. 5.8. Закритому акціонерному товариству "Бромет-металекс" 
ОРІЄНТОВНОЮ ~ощею 0,2559 га для обслуговуванВJI залізничного тупику по 
вул.Металурnв,4. 

б.Надати дозвіл на складa&ВJI технічної документації по оформлеВ1ПО 
права користувавВJI земельними ділянками: 

б.l.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,42 га для обслуговуванВJI Броварської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів N!! 7 по вул. Гагаріна,2З-а; 

б.2. Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,24 га для обслуговуванВJI Броварської загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш 
ступенів N!! 1 по вул. Київській, 15З; 

б.З.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,б2 га для обслуговувa&ВJI Броварської загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш 
ступенів N!! 2 по вул. Енгельса,б; 

б.4.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,87 га для обслуговуваНВJI Броварської загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш 
ступенів N!! З по вул. Леніна,80; 

б.5.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,З га ДJIJI обслуговувaНВJI Броварської загальноосвітньої ШКОЛИ І-Ш ступенів 
Н!! б по вул.Герцена,З. 

7. Продовжити термін дії дозволів на виготовлеНВJI проектів 
землеустрою щодо відведеНВJIземельних ділянок до 28.11.2008 року: 

7.1. Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" орієнтовною 
площею 0,0950 га ДJIJI розmиpеНIDI існуючої території ДJIJI обслуговування 
магазину по вул.Шевченка,27; 

7.2.Товариству з обмеженою відповідальністю <<ХісторЬ> орієнтовною 
площею 0,37 га ДJIJI розміщеИИJI багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Симоненка ва території 4-го мікрорайону IV житлового району. 

8. Продовжити термін дії дозволу на СКJIадaниJI технічної документації 
по оформлеmпo договору оренди земельної ділянки, на JПdй розміщене майво, 
що JIВJIJIється власністю юридичної особи до 28.11.2008 року товариству з 
обмеженою відповідальністю "Ювента-Груп" орієнтовною площею 0,5 га ДJIJI 
обслуговувaНВJI складських приміщень по вул.Б.Хмельницького,l. 

9. Ввести зміни до рішеВВJI Броварської міської ради: 

9.1. від 25.07.08 Н!! 807-40-05 "Про припинеИИJI права користувaннJI 
земельними ДЇJIJJИКами, HaдaНIDI в оренду земельних ділянок ... " в п. З.5. 
відносно приватного підприємства "ЯНАТА" після слів " ... площею 0,0700 
ra. .. " читати " ... ,з них 0,0026 га - землі обмеженого використa&ВJI -. ."." ІНЖенерний коридор мереЖІ водопостачaниJl ... , дат по тексту, в зв язку з 
наивнїстю обмежень; 
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9.2. від. 25.07.08 Н!! 807-40-05 "Про припинеННJI права користув8ННJI 
з~мельними ДUUIНками, надання в оренду земельних діЛJiИОК ... " в п.5.5. 
В1ДИосно товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ,,Бондарев", 
слова "Товариству з обмеженою Вl'ДПОВl'далЬНI'стю" . . ... замІНИТИ словами 
"Закритому акцІонерному товариству". 

1 О. Внести зміни до договору оренди земельної дimппm 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного ПіДПРИЄМСТВ~ 
"Центр державного земельного кадастру при Держкомземі Украіни по 
земельним p~cypcaм" за Н!! 040733800070 від 22.06.2007р., відносно 
приватного ПІдприємства «Реабілітаційно-оздоровчий центр <dТТ А», слова 
" ... площею 0,2200 га ... " замінити словами " ... площею 0,0528 га ... ", в ЗВ"JlЗІСу З 
викупом частини земельної ділянки приватним підприємством 
<<Реабілітаційно-оздоровчий центр «ІТТА». 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 
даного рішеННJI, про необхідність укладеННJI до 28.09.2008 року договорів 
оренди землі. У випадку не оформлеННJI договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

12.Доручити виконуючому обов"JlЗКИ міського голови Сапожку І.В. 
бyrи представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 

землі та додаткових угод. 

13. Договорами оренди земельних діЛJIНОК 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 ДіШІНКИ може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

14. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5,6 про 
необхідність виготовлеННJI відповідної документації по оформленшо права 
користування земельними ділянками ~ термін до 28.11.2008 року. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати теля отримання правовстановлюючих 

документів на зеМJПO та встановле~ меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні дimппcи використовувати за ЦІЛЬовим призпачеННJIМ. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
пачanьRИКa земельного відділу Л.М.Гудименко 
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