
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г п~о припинення права користування земельними І 
ДІлянками, надання в оренду земельних ділянок . ' 

надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації 

по о~ормленню права користування земельними 
ДІЛЯНКами юридичним і фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.10.2008 Х!! 1180 щодо 
припинення 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, враховуючи те, що розміри земельних ділянок 

підтверджуються відповідними документами і генеральним планом забудови 
м.Бровари, керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року Н!!502 
"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які 
перебувають у власності громадян і юридичних осіб" п. 34 ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи Постанову 
Господарського суду від 18.10.2007р. по справі Н!! АI8/489-07, а також 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування зе~ельним~ ділянками та зарахувати 
їх до земель міської ради, в зв'язку з доБРОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ: 

1.1.Відкритому акціонерному товариству "Броварський . завод 
БУдівельних конструкцій" площею 0,0974 га по вул. Осипова,114, зпдно з 
листом від 25 09.2008 року Н!! 01/310; 

1.2. То~ариству з обмеженою відпові~альністю ,,кАТІКС" площею 
0,5000 га по вул. Кутузова,6, згідно з листом ВІД 15.09 .2008 ~oкy Н!! 5/09; " 

1.3.Закритому акціонерному товариству "Броварс~кии завод пластма~ , 
площею 0,2053 га на території Промвузла, ЗГІДНО з листом ВІД 

26.10.2007 року Н!! 020-1068; ... " 
14 Т У з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Шана-Транс площею 

О 0400
· . оварисЧктв ова 17 згідно З листом від 17 .Q7 .2{)07 року Х!! 14; 

, га по вул. ал , , ...... :; ') 



о 11 
", . 

о· .. . . 
• 0 

.. , . 
:: : ~ 

ОООВl0 

о' 



1.5. Дочірньому підприємст М 
. · ву" еблевик" товариства з обмеженою 

віДПОВlдал~НIСТЮ . ~pOBa~CЬKa меблева фабрика "Дружба" площею 3,5059 га 
по вул. 3ал~ЗНИЧНlи,5, ЗГІДНО З ЛИСТОМ від 17.07.2008 о . 

1 6 ВІДКРИТОМУ' Р ку, 
• ., W" "аКЦІонерному товариству "Постійно-діючий 

БУДІ~ельнии ПОІЗД Н!!2 пло~ею 0,4400 га по вул. Марії Лагунової в районі 
РОЗМІщення. буд .. Н!! 4-а, зr:дно З листом від 14.10.2008 року заН!! 940; 

. 1.7.B~Д~~TOMY" аКЦІонерному товариству "Постійно-діючий 
БУДІвem:нии ПОІЗД ~!!2 площею 0,7567 га на перетині вул. Марії Лагунової та 
вул. БелІНСЬКОГО, ЗГІДНО З листом від 14.10.2008 року за Н!! 940; 

І.8.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" площею 1 ,3600 га по вул. Василя Симоненка в районі 
розміщення басейну "Купава" , згідно з листом від 14.10.2008 року за Н!! 940; 

І.9.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" площею 0,7400 га на перетині вул.КиївськіЙ та 
вул. Короленка, згідно з листом від 14.10.2008 року за Н!! 940. 

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, н розміщене 

майно, що являється власністю юридичних та фізичн : aJJt. -.оЬ.O!J AJ~IIS'''-6i-OS; 
2.1.ЦентральніЙ Спілці споживчих товариств m ілка) "'. I~.I 

площею 7,1432 га, з них 2,3 717 ~a :: землі обм г." 'о ня -
інженерний коридор мереж КОМУНІкацIИ, ДЛЯ обс f> ва. о ~ ~y -
землі комерційного використання, по вул.Кутузова, н ~ І. в; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальніс cfi~~1 *. и~ дИНГ 
САМСОН" площею 0,6321 га, з них 0,2276 га aJFИЛl9Ф женог~ 

" .... а зеМЛІ використання - інженерний коридор мереж КОМУНІкацlИ т, г - . 
спільного користування (проїзд), для обслугов~ання комплексу - зеМЛІ 

промисловості, по вул.ЛісовіЙ,2 Tep~iHOM .на 5 P~KIВ; " 
2.3 Товариству з обмеженою ВІДПОВlдалЬНI~ТЮ ,,ІОвента~Груп ~~щею 

О 4958 ' б ... ~a складських ПРИМІщень - зеМЛІ комеРЦ1ИНОГО , га для о слуговувcиuи& . . . 
Б Хмельницького,l теРМІНОМ на 5 РОКІВ, 

використання, по вул.. . Д Аллі Володимирівні площею 
24 n атному ПІДПРИЄМЦЮ амер ... 
.. рив _ млі обмеженого використання - Інженернии 

0,0572 га, З них 0,022.1 га. W Зе Я обслуговУВання нежитлової будівлі - землі 
коридор мереж КОМУНІкацIИ, дл Оболонській 78 терміном на 5 років. 
комерційного використання, по вул. п~лу Павловичу площею 

2 5 Г ну Канади ФедоНЧУКУ . . 
. · ромадяни комплексу - зеМЛІ промисловоСТІ, на 

0,2053 га, для обслуговування qасти~ . 
території Промвузла TepMiH~M на 5 РОКІВ~овариству "Український науково-

2.6. Відкритому акцIОН«:'рНО~нститут сталевих конструкцій 
дослідний та проектНИИ 2 0436 .га З них 0,4014 га - землі 
· В " площею,' . '" Ім. .М.Шимаиовського. й коридор мереж КОМУНІкацIИ, для 
обмеженого використання - ІнженеРНИМЛІ' промисловості, ПО вул.ЛісовіЙ,4 .. бази .. зе 
обслуговування вироБНИЧ01 

терміном на 5 років; 



2.7. Громадянину Плаксі СергіlО Л 
пункту заправки автомобілів _ .укичу 0,2~.?7 га для обcnуговуванНJI 
вул. Чкалова,17 терміном на 5 років; зеМЛІ комеРЦIИНОГО використанНJI, по 

2.8. Товариству з обмежено . . . 

Фабрика "Дружба" Площею З 505 ю ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Брова~ська меблева 
. .. ' 9 га, з них 0,4460 га - зеМЛІ обмеженого 

використання - Інженернии коридор мереж кому· ... б 
w • НІкаЦІИ, для о слуговуванНJI 

мвинового комплексу - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ· З·· w 5 . 
5 

• , ПО вул. алIЗНИЧНІИ, теРМІНОМ 
на РОКІВ. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо BiДBeдeHНJI земельної ділянки 
в оренду та надати ... в op~~ земельну ділянку закритому акціонерному 
товариству "МеРКУРІИ-ТОРГ площею 0,0858 га, з них О 0401 га - землі 
обмеженого в~корист~ння - ін~~нерний коридор мереж к~мунікацій, для 
розшир~..ння ІСНУЮЧОІ теРИТОРll для обслуговуванНJI магазину- землі 
комеРЦIИНОГО використання, ПО вул.Шевченка,27 терміном на 5 років. 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок та змінити цільове призначення земельних 
ділянок: 

4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпорація "Місто" із земель сільськогосподарського призначенНJI на землі 
багатоповерхової житлової забудови площею 0,1208га, з них 0,0050 га -
землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор мереж комунікацій, 
ДJIJI будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Постиmева,6; 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпорація "Місто" із земель сільськогосподарського призначенНJI на землі 
багатоповерхової житлової забудови площею 0,0775га для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Постиmева,4. 

4.3. Громадянам Стасевич Ірині Вікторівні, Матвійчук Катерині 
Олександрівні площею 0,2800 га із земель транспорту на землі комерційного 
використання на розі вул. Щолківської та бульв. Незалежності для 
розміщення торгово-офісного центру. 

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

5.1. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ .. "Баз~с-Бу~онтаж .. 
площею 3 5200 га для будівництва багатокварТИРНОI T~ ІНДИВlдуалЬНОI 
бл .. ' б землі житлової забудови, на РОЗІ вул.В'ячеслава 

окованОI за удови - ... ІУ ... 
Чорновіла та вул.Василя Симоненка на теРИТОРll житлового раиону, 

терміном на 1 рік; . · · ди'" ктб" 5 2 Т з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ" заинпрое уд 
· · овариству б дівництва багатоквартирної житлової забудови з 

площею 6,1600 га для "t риміщеннями інфраструктури _ 
вбv емо розташованими п 
о1д?ваними :а окр . 4 мікрорайону ІУ житлового району, 

зеМЛІ ЖИТЛОВО1 забудови, В скпадІ 
терміном на 1 рік; 



5.3. Приватному підприємцю Го Н ... А·.. . 4 б . ловач адll наТОЛl1ВНІ площею 
0,048 га для УДІвни~тва T~ обслуговування автостоянки _ землі 
тpaHC~Op~, п~ вул.ЗалIЗ~ИЧНІЙ в районі розміщенни ВАТ "Управління 
механlзацl1 БУДІВельних роБІТ", терміном на 1 рік. 

5.4. Товариству з обмеженою відповідал~ністю Кристал" площею 
0,27~9 га для бу~івництва та обслуговування лабор;торного корпусу _ 
зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по ВУЛ.ГОРЬКОго,l, терміном на 1 рік; 

5.5.Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспект» площею 
0,8640 га для будівництва та обслуговування виробничої бази по 
виготовленню. метало-пластикових та алюмінієвих конструкцій - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.ЩолківськіЙ, терміном на 1 рік, 

5.6.Товариству з обмеженою відповідальністю "БРІГУС" площею 
0,3633 га для будівництва швейного комбінату з адміністративно-побутовим 
комплексом - землі промисловості, по вул.ЩолківськіЙ, терміном на 1 рік; 

5.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0043 га для обслуговуванни малої архітектурної форми ДJIJI збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використанни, по 
вул. Гагаріна в районі розміщенни буд. N!! 12 терміном на 1 рік; 

5.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0039 га для обслуговування малої архітектурної форми ДJIJI збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використанни, по 
вул.Короленка в районі розміщенни буд. N!!68 терміном на 1 рік; 

5.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0043 га ДЛЯ обслуговуванни малої архітектурної форми ДJIJI збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використaнНJI, по 
вул. Грушевського, 1 терміном на 1 рік;. . . 

5.10.Товариству з обмеженою ВІДПОВІД~ЬНІСТЮ <~yттa» ~~щею 
0,1437 га для обслуговуванНJI каф:терІЮ - ~еМЛІ комеРЦIИНОГО 
використання, по вул. Гагаріна, зона-5, p~OH-~4, Tep~IHOM на 2 ~оки; о. 

5.11. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ. <<АлIГО-Треид)~ 
площею О 1301 га для обслуговування нежитлового ПРИМlщеШIJI - зеМЛІ 

комерційно;о використання, по вул.Гагарі~а,21 терміном на 2 роки; 
5.12.Приватному підприємству «ВІЗИТ» площею . 0,1072 га ДJIJI 

б • б говування автостоянки - зеМЛІ транспорту, по 
УДІвництва та о спу . 
вул.Вокзальній,24, терміном на 1 рІК; .. . 

обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «КAМlPУС», 
5. 13.Товариству з. енни виробничої бази - землі промисловості, на 

площею 4,0000 га для РОЗ~І~ . ни заводу алюмінієвих будівельних 
території Промвузла в раиО~1 РОЗМlщен 

.о. • на 1 рІК· 
конструкц1И, теРМ1НОМ б ' женою відповідальністю «Mamyм-IHBeCT» 

5.14.Товариству з. о ме багатоквартирного житлового будинку _ 
площею 0,5000 га для БУДІвництва ї П черги кварталу Олімпійський, 
землі житлової забудови, на терИТОр1 
терміном на 1 рік; 



5.15.Товариству з обмежено . . . 
о о 190 га для Обслуговув ю ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Нива» площею , ання пав' .. . 
використання, по вул.Возз'єднанн 4 І~ЬИОНУ - зеМЛІ комерційного 

5 1 6 С .. Я, , теРМІНОМ на 1 рік· 
. · пеЦlалlзованій Монтажно-е . .. . .. ' . . . 

Державтоінспекції головного . кспnyатаЦІИНІИ ДІЛЬНИЦІ управлІННЯ 
площею 0,1362 га ДЛЯ Обслуго;упраВЛll~НJI МВС України В Київській області 

вання ІСНУЮЧИх споруд - зе.~~· ~iМi~~ 
призначення, по вул. Фрунзе, 2-а терміном на 2 . _ ~ It го 

5.17.Приватному підприємству «КАІ С Р~КИ'''':'';;' ~)f:Z іІ .! t~ -:.- и JI.] 

б · - еРВІС» пло ~O (J>' • 

УДІвиицтва виро~ни:о-скnадських приміщень - землі ., и ' І і ~ 
вул. Кутузова в раИОНІ запроектованого кладовища терм ~ l'. ' ~ 

. 5.18. Виробничо-комерційній фірмі "Кобо~" пл а 1 ~ ф 
БУДІвни~~а та Об~луговування станції технічного обслуго ~~ня.легІ«Я" 
автомоБІЛІВ - зеМЛІ транспорту по вул Чкалова' . 9 ~ , . , теРМІНОМ на L"'"flJ:e:z::' :;:::::; ..... 

5.19. Колективному підприємству «Гастроном Н!! 34» площею 
0,0271 .га ~ ?бслу~овування вбудованого приміщення перукарні та 
кафетеРІЮ з ЛІТНІМ маиданчиком - землі комерційного використання по 
бульв. Незалежності, 11 терміном на 2 роки; , 

5.20.Товариству з обмеженою відповідальністю комбінат 
«Броварибудвироби» площею 1,7626 га для обслуговуванВJ1:::::МSА 
комплексу - землі промисловості, по вул. Металургів, 4, TepWlE.· [0Jd:wtf8 

5.21.Товариству з обмеженою відповідальністю «1VJI'1.""r~~...--tЗр.I''';-!J!И-'!D~ 

ШІощею 0,6000 га для будівництва багатоквартирної 
землі житлової забудови, в 5 мікрорайоні IV житлового ~ 
2 роки; ~I.Ц.A.. ~ Z6.0l. 05 ,J~ (O&f- 5"~-0S: и. 4 2.~. ":11-

5.22. Товариству з обмеженою відповідальністю « ~ JOnVolL.JoolКl 
площею 0,1500 га ДЛЯ будівництва багатоквартирної ЖК[ • 

землі житлової забудови, в 5 мікрорайоні IV житлового району~=~ 
2 роки. 

5.23.Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрбудмапІ» площею 
0.5000 га для будівництва виробничо-складських приміщень - землі 
промисловості, по вул .. Красовськоro в районі заводу «ТоргмaпD) терміном 
ва 2 роки; 

5.24.Приватному підприємцю Головку Євгену Григоровичу площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Красовського в районі розміщення 
буд. Н!!2 терміном на 1 рік; . 

5.25.Приватному підприємцю IBaн~ЬKOМY МиКО~1 Григо~~вичу 
площею О 0022 для обслуговування юоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
використан~, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N!!168, терміном до 
16.01.2009 року; . 

5.26. Приватному підприємцЮ КулазІ ~eтp~ В~лоди~ровичу площе~ 
0,0021 га для обслуговування кіоску в складІ павшьиону .ОЧІКУВання. - зеМЛІ 
Комерційного використання, по вул.Красовськоro, 16 .теРМІНОМ на 1 рІК; 

5.27.Приватному підприємцю Щ~рбаку Станl~Лав~ ~оло~овичу 
ПЛощею 0,0021 га для обслуговування КІОСКУ в складІ павшьиону ОЧІКУВання 



- землі комерційного використання по ву КИ·І·всью·иW.94 . 
16.01.2009 року; ,л. теРМІНОМ до 

5.28.Приватному підприємц Ш . 
о 0019 га для обсл гов ван . ю _ MaT~ CTaHl~~aBY Івановичу площею 
'н у. У НЯ КІОСКУ зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання по 

бульв. езалеЖНОСТІ, 15 терміном на 1 рік· ' 
5.29. Товариству з обмежеНОIО'· .. .. ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "КиІвоблпреса" 

площею 0,0019 га для . обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.ГагаРІНа, 11 терміном на 1 рік; 

5.30.Товариству з обмеженою відповідальністю "Киівоблпреса" 
площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Кр~совського,27 терміном на 1 рік; 

5.31.Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Зайцевій Валентині Василівні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул. Димитрова,18 терміном на 1 рік; , 

5.32.Приватному підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 
0,0019 га ДЛЯ обслугову. вання кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Димитрова, 18 теРМІНОМ на 1 рік; 

5.33.РелігіЙніЙ громаді Римсько-Католицької Церкви «Пресвятої Діви 
Марії Неустанної Допомоги» площею 0,7000 га для будівництва церкви з 
адміністративними будинками та господарськими спорудами - землі 
громадського призначення, по вул. Черняховського в районі розміщення кп 

«Бровари - Флора», терміном на 2 роки; 
5.34.Приватному підприємству «Дека-Інвест» площею 0,0381 га для 

будівництва та обслуговування магазину-кафе - землі комерційного 
призначення, по вул. Київській,282 терміном до 23.03.2011 року; 

5.35.Товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" 
площею 3,0000га для обслуговування складського комплексу - землі 
комерційного використання, по Об'їзній дорозі,8 терміном до 
16.12.2008 року; 

5.3б.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд N!!2" площею 1 ,4б17га для розміщення багатоквартирної 
житлової забудови- землі житлової забудови, на території 2-го мікрорайону 
IV житлового району по вул.КиївськіЙ терміном до 23.11.2018 року; 

5.37.Відкритому акціонерному товарис:ву ССПостійно-діюч~ 
будівельний поїзд N!!2" площею 1 ,5700га для РОЗМІщення багатокваРТИРНОI 
житлової забудови- землі ЖИТЛ?ВОї за~удови, на території І-го міКРОРаі!ОНУ 
IV житлового району в райОНІ РОЗМІщення бази виробничого управЛІННЯ 
Комунального господарства терміном до 23.11.2018 року. 

б. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок:. .. . .. 

б.I.Відділу капітального БУДІв~ицтва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ p~ 
орієнтовною площею 0,30 га для РОЗМІщення дитячого садка на терИТОрl1 

3 мікрорайону IV житлового райоНУ; 



6.2.Відділу капітального б . 
орієнтовНОЮ площею О 83 га УД1В~ицтва Броварської міської ради 
5 мікрорайону IV житло~ого рай~у~ОЗМlщенlUI дитячого садка на території 

6.З.Відділу капітального б . 
орієнтовною площею З 80 УДІв~ицтва Броварської міської ради 

. басеи .... но ,~a для РОЗМІщення комплексу загальноосвітн1Х· 
JПI(1Л з м на терит .. 5 . 6 4 В·· . Орl1 МІкрорайону IV житлового району; 

. . . IДДIЛУ каПІТального будівництва Броварської міської ради 
ОРІЄ~ОВНОЮ ~лощею 2,27 га для будівництва очисних споруд в районі 
РОЗМІщення МІСЬКОГО кладовища ПО вул. Кутузова. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
П? оформленню ?pa~a користування земельною ділянкою приватному 
mдпpиємЦІО .~ОЛJIДІ СВІтлані Олексіївні орієнтовною площею 0,00З4 га для 
P~KOHCТPYКЦll З р~зширенням квартири Н238 в багатоквартирному будинку 

ПІД магаз~н та офІС з влаштуванням окремого входу із вхідною групою по 
вул .. ГагаРІна,9. 

8. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою що відведення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Смарт-

" . " моторс ОРІЄНТОВНОЇ площею 3,2510 га для будівництва та обслуговування 
автосервісного центру по вул.Красовського В м.Бровари. 

9. Продовжити термін дії дозволів на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

9.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 8,0 га, з них для будівництва газорозподільчої станції 
орієнтовною площею 0,50 га, газорозподільчого пункту Н2 З орієнтовною 
площею 0,0021 га, газорозподільчого пункту Н2 4 орієнтовною площею 0,009 
га та прокладки П вводу магістрального газопроводу в м. Бровари терміном 

до 16.12.2008 року; 
9.2. Приватному підприємству «ВІДЕКС-М» орієнтовною площею 

0,0499 га для розміщення автоцентру з автомийкою та об'єктами додаткового 
сервісу автомобілів по бульв. Незалежності в районі розміщеННJI заводу 
«Стріла» терміном до 16.02.2009 року. 

10. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
10.1. до договору оренди земельн.ої ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного ПІД~иє~ства ,:.Центр державного 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних 
ресурсах" за N204073З80001З від 27.02.2007р., Bi~OCH~ приватного 
підприємства "Дека-Інвест", слова " ... площею 0,1249 га ... замlНИТ~. ~овами 

пл О 0381 га " в зв"язку З викупом частини земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 
"... ощею, ... , 
Приватним підприємством "Дека-Інвест"; ... 

10.2. до договору оренди земеЛЬН.ОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
У.... ...... І.и .... філії Державного ПІдприємства ,Дентр державного 
~ІВСЬКІИ репональн . . У .. 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ краІНИ по земельних 
ресурсах" за N204073З800144 від Зl.10.2007р., відносно товариства з 



обмеженою відповідальністю "Тафіт" слова площею 1 4000 " . 
О 18 

,,,... , га... замІНИТИ 
словами " ... площею , 41 га" в зв"DЗКУ 

• ••• , п. З викупом частини земельної 
ДlJIJlНКИ товариством з обмеженою відповідальністю "Тафіт"; 

10.З.до договору оренди зем ... .. ..... . ... . ... еЛЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ репоналЬНIИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
p~cypcax" за Н!! 0~0533800074 від 29.06.2005р., відносно приватного 
ПІДприємства "Дека-lнвест , слова " ... площею 0,1697 га ... " замінити словами 
" ... площею ~,0239 га ... ", в зв"язку З викупом частини земельної ділянки 
приватним ПІДПРИЄМСТВОМ "Дека-Інвест"; 

.. 1 ~~4.дo. ДOГOB~~y .ОР'енди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КиIВСЬЮИ репоналЬНlИ ф1Лll Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н!! 040733800094 від 26.07.2007р., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія ММК», слова " ... для будівництва та 
обслуговування авто центру та офісного центру ... " замінити словами 
" ... складського комплексу ... ". 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,5 
даного рішення, про необхідність укладення до 16.11.2008 року договорів 
оренди землі та додаткових угод. У випадку не оформлення договорів оренди 
землі та додаткових угод, міська рада буде розглядати питання про 

припинення права користування землею. 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 6,7,8 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформлеmпo права 
користування земельними ділянками в термін до 16.01.2009 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. 

13.Доручити виконуючому Об~В"ЯЗ~ міського голови С~ожку I.~. 
бути представником Броварської МІСЬКОІ ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ 

оренди землі та додаткових угод. 

14. Договорами оренди земельних ділянок перед~а;ити ~aвo 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельНІ ДІЛЯНКИ ПІСЛЯ 

зміни грошової оцінки земель м.Бровари. . 
у випадку відмови орендарів змінити орендну пла~, ДОГОВІР оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською МІСЬКОЮ радою в 

односторонньому порядку. 

15. Внести зміни в договори оренди земельних. ділянок, укладених 
Б · Ю з юридичними та фІЗИЧНИМИ особами, 
роварською МІСЬКОЮ радо ..... . 30 09 2008 Ха 883-46-05 

відпові о о ішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД .: -" 
N ди д Р тивної грошової оцінки земель МІста Бровари . 

" ро затвердження норма 



16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

_ ... 
~.,..-. -. ." . . ,... "і' :--, " .". .. ,. -....; . . ,. . '.' 

, ,\ (J.' '.'10 
Виконуючий обов'язки.МісЬкогО~, o~ ~ ~y\ 

: , • ,-) *1 

голови - секретар ради! і ТІ t:" '( \' 

і' о ,_ ~ . 

м.Бровари 
від 16 жовтня 2008 року 
N!! lflR -Jt-1-- 0.:5" 

:\# ..... : .. ', \' 0,-
~'o (') І. .~ 

~ .:' : t f і . . . :.::. ... ~~; .. 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інв~стицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридИчного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник управління економіки 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних В1ДНосин, архітектури, 
БУДІВництва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

л.М.Шило 

С.В.ПідцуБНJ1lC 



fI/ ІІА о 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

lі8 ()J. IО'tC\ч~ 
ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо припинення 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 

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

1.I.Відкритому акціонерному товариству "Броварський завод 
будівельних конструкцій" площею 0,0974 га по вул. Осипова,114, згідно з 
листом від 25.09.2008 року Н!! 01/310; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "КАТІКС" площею 
0,5000 га по вул. Кутузова,6, згідно з листом від 15.09.2008 року Н!! 5/09; 

1.3.Закритому акціонерному товариству "Броварський завод пластмас" 
площею 0,2053 га на території Промвузла, згідно з листом від 
26.10.2007 року Н!! 020-1068; 

l.4.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,шана-Транс" площею 
0,0400 га по вул. Чкалова, 17, згідно з листом від 17.07.2007 року Н!! 14; 

1.5.Приватному підприємцю Шматку Станіславу Івановичу площею 
0,0034 га по вул. Димитрова,18, згідно з заявою від18.09.2008 року; 

1.6. Дочірньому підприємству "Меблевик" товариства з обмеженою 
відповідальністю Броварська меблева фабрика "Дружба" площею 3,5059 га по 
вул. Залізничній,5, згідно з листом від 17.07.2008 року; 

1.7.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Х!!2" пло~ею 0,4400 га ~o вул. Марії Лагунової в районі 
розміщення буд .. Н!! 4-а, ЗГІДНО з листом ВІД 14.10.2008 року заN!! 940; 

1.8.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий будівельний 
поїзд Х!!2" площею 0,7567' га. на перетині вул. Марії Лагунової та 
вул. Бєлінського, згідно з ~истом ВІД 14.10.2008 Рсоку З~U Н!! 9~0; __' U 

1.9.ВідкритоМУ акцІонерному товариству ПОСТІИНО-ДІЮ;ИИ. БУДІВ~ЛЬНИИ 
поїзд Х!!2" площею 1,3600 га по BY~· Василя Симоненка в раИОНІ РОЗМІщення 

б U Купава" згідно З листом ВІД 14.10.2008 року за Н!! 940; 
асеину" '. "П ·u • u 1 1 О Відкритому аКЦІонерному товариству ОСТІИНО-ДІЮЧИИ 

б . . ни· ... поїзд No2" площею 0,7400 га на перетині вул.КиївськіЙ та 
УДІВельн - . 2008 

К нка згідно з листом ВІД 14.10. року за Н!! 940. 
вул. ор оле , 



1. 

2. Затвер~ити технічну документацію із землеустрою щодо 
складання докумеНТІВ, що посвідчують право оренди на земельні діJUIНКИ та 
нада:и в ope~дy за рахунок земель міської ради земельні діJUIНКИ, на ЯКИХ 
РОЗМІщене маНН0, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

2.1.ЦентральніЙ Спілці споживчих товариств України (Укоопспілка) 
~лощею 7~1432 га, з них 2,3717 га - землі обмеженого використання -
Інже~ернии ~~ридор мереж комунікацій, для обслуговуванни комплексу
зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул.Кутузова,127 терміном на 5 років; 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансовий холдинг 
"САМСОН" площею 0,6321 га, з них 0,2276 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій та 0,0703 га - землі 
спільного користування (проїзд), ДЛJI обслуговуванни комплексу - землі 
промисловості, по вул.ЛісовіЙ,2 терміном на 5 років; 

2.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Ювента-Груп" площею 
0,4958 га для обслуговування складських приміщень - землі комерційного 
використання, по вул.Б.Хмельницького,l терміном на 5 років; 

2.4. Приватному підприємцю Дамер Аллі Володимирівні площею 
0,0572 га, з них 0,0221 га - землі обмеженого використанни - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговуванни нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул.ОболонськіЙ,78 терміном на 5 років. 

2.5.ГромaдJlНИНУ Канади Федончуку Павлу Павловичу площею 0,2053 
га, для обслуговування частини комплексу - землі промисловості, на 
території Промвузла терміном на 5 років; 

2.6. Відкритому акціонерному товариству "Український науково
дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій 
ім. В.М.Шимановського" площею 2,0436 га, з них 0,4014 га - землі 
обмеженого використанни - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
обслуговування виробничої бази - землі промисловості, по вул.mсовіЙ,4 

терміном на 5 років; 
2.7. Громадянину Плаксі Сергію Лукичу 0,2097 га ДJIJI обслуговування 

пункту заправки автомобілів - землі комерційного використанни, по 
вул. Чкалова, 17 терміном на 5 років; 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварська меблева 
фабрика "Дружба" площею 3,5059 га, з них 0,44~0 ~~ - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мереж КОМУНІкацIИ, ДJIJI обслуговування 
майнового комплексу - землі промисловості, по вул. 3алізничній,5 терміном 

на 5 років. 

з. Затвердити проект землеустрою щод.о відведенни земельної. ділянки в 
оренду та надати в оренду земельну ДІЛЯНКУ закритому aКЦIOHepHO~ 

v Меркурій-торг" площею 0,0858 га, з них 0,0401 га - зеМЛІ 
товариств", " .... . . ... 
б використання - Інженернии коридор мереж КОМУНІкацIИ, ДJIJI 

о меженого ... б . 
розширення існуючОЇ теРИТОРІІ шдля о СЛУГ27 овув.ання мsагаз~ну- зеМЛІ 

.... використання по вул. евченка, теРМІНОМ на РОКІв. 
комеРЦIИНОГО ' 

4 Н оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
· адати .дпрВ иємЦЮ Кулику Валерію Вікторовичу площею 0,0034 га для 

приватному nI 



обслуговування кіоску _ з'3 
'" 

Ди еМЛl комеРЦIИНОГО 
вул. митрова, 18 терміном на 1 рік. 

використання, по 

5. Зат~ердити проекти землеустрою щодо зміни цільового призначенlUI 
земельних ДІЛЯНОК та змінити цільове призначення земельних ділянок: 

5. ~ .Тов~риству З обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-бvдівна 
корпорацUI "М "'. rI' lC~O ІЗ земель СІльськогосподарського призначення на землі 
багатоповеРХОВОI житлової забудови площею О 1208га з них О 0050 га - землі 
бмеже . ", о . ного використання - Інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
БУДІвництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Постишева,6; 

s.~. ~ОВ~РИ~,т~у З обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівна 
корпораЦІЯ МІСТО ІЗ земель сільськогосподарського призначення на землі 
багатоповерхової житлової забудови площею 0,0775га для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Постишева,4. 

5.3. Громадянам Стасевич Ірині Вікторівні, Матвійчук Катерині 
Олександрівні площею 0,2800 га із земель транспорту на землі комерційного 
використання на розі вул. Щолківської та бульв. Незалежності для розміщення 
торгово-офісного центру. 

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

6.1. 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 на2 роки; 

6.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "ДизaйRпроектбуд" 
площею 6,1600 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови з 
вбудованими та окремо розташованими приміщеннями інфраструктури - землі 
житлової забудови, в складі 4 мікрорайону ІУ житлового району терміном на 

2 роки; 1'"' Н '" Ан .... о 0484 6.3. Приватному підприємцю J. оловач 8Дll аТОЛllВН~ площею , 
га для будівництва та об~лугов~ання автостоянки - зе~1 транспо~, П~ 
вул.ЗалізничніЙ в райОНІ РОЗМlщеНWJ ВАТ "УправлІННЯ мехашзацll 
будівельних робіт" терміном на 2 роки; . ., " 

6.4. Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Кристал площею 
0,2729 га для будівництва та обслуго~уванНJI лабораторного корпусу - землі 
промисловості, по вул.Горького,l теРМІН?М на. 2 po~; 

6.S.Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Аспе~) площею 
0,8640 га для будівництва та обслугов~~ня виробничо! .. бази по 
виготовленню метало-пластикових та алюМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІИ землі 
промисловості, по вул.ЩолківськіЙ Tep~iHO~ на 2 ~оки; " 

б.б.Товариству з обмеже..ною ВІДПО~lдальНІС~ ."БРІГУС площею 
0,3633 га для будівництва шве~ого комБІнату ~ адм~~стра:ивно-побутовим 

зеМЛІ' прОМИСЛОВОСТІ, ПО вул.Щолювсьюи теРМІНОМ на 2 роки; 
комплексом -



4 
б. 7. Товариству з обмежено 

,.Т,.... • ю відповідальністю 
(UU1IВМІськвторресурси» площею О 0043 б .. 
а хіте ної Ф ~ га для ослуговування малО1 
р ~ орми ДЛЯ збору ВІдходів вторинної сировини - землі 
комеРЦlИНОГО використання по Г·...·· 

б ~,.o 12· . ' вул. агаРІна в раИОНІ РОЗМІщення 
УД. "'~ теРМІНОМ на 1 рІК; 

б.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
п~още~ 0,0039 га ~я обслуговування малої архітектурної форми для збору 
ВІДХОДІВ вторинно~ с~рови~и - землі комерційного використання, по 
вул.Короленка в раИОНІ РОЗМІщення буд. Не68 терміном на 1 рік; 

б.9.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
п~още~ 0,0043 га ~я обслуговування малої архітектурної форми для збору 
ВІДХОДІВ ВТОРИННОІ сир~вини - землі комерційного використання, по 
вул. ГрушеВСЬКОГО,1 теРМІНОМ на 1 рік; 

б.ІО.Товариству з обмеженою відповідальністю «Гутта» площею 
0,1437 га для ~бслуговування кафетерію - землі комерційного використання, 
по вул. ГагаРІна, зона-5, район-24, терміном на 2 роки; 

б.ll.Товариству з обмеженою відповідальністю «Аліго-Трейд» 
площею 0,1301 га для обслуговування нежитлового приміщення - землі 
комерційного використання, по вул.Гагаріна,21 терміном на 2 роки; 

б.12.Приватному підприємству «ВізиТ» площею 0,1072 га для 
будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вул.ВокзальніЙ,24 терміном на 2 роки; 

б.І3.Товариству з обмеженою відповідальністю «КAМlPУС», площею 
4,0000 га для розміщення виробничої бази - землі промисловості, на території 
Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельних конструкцій 

терміном на 2 роки; 
б.І4.Товариству з обмеженою відповідальністю (сМагнум-Інвест» 

площею 0,5000 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку -
землі житлової забудови, на території П черги кварталу Олімпійський 
терміном на 2 роки; 

б.15.Товариству з обмеженою відповідальністю (<Нива» площею 
0,0190 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул.Возз'єднання,4, терміном на 2 роки; 

б.lб. Спеціалізованій монтажно-експлуатаційній дільниці управління 
Державтоінспекції головного управління МВС України в Київській області 
площею О 13б2 га для обслуговування існуючих споруд - землі громадського 
призначен~, по вул. Фрунзе, 2-а терміном на 2 роки; 

б.17.Приватному підприємству (~-CepBic» пл~щею 2,0921 г~ для 
будівництва виробничо-складських ПРИМІщень - земл~ промисловосТІ, по 

вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища теРМІНОМ на 2 роки; 
б.18. Виробничо-комерційній фірмі "Кобол" площею 0,1080 га для 

будівництва та обслуговування станції технічного о~слуговування легкових 
автомобілів - землі транспорту, по вул.Чкалова, теРМІНОМ на 2 роки; 

б.19. КолективНОМУ підприємству (<Гастроном Не 34» площею 0,0271 га 
для обслуговування вбудов~~го приміщення перукарні та кафетерію з Лі~іМ 
майданчиком - землі комеРЦlИНОГО використанни, по бульв. НезалеЖНОСТІ,I! 

терміном на 2 роки; 



6.20. Товариству з обмеженою;)· . . 
б ВІДПОВІдалЬНІСТЮ комбl·на:т 

«Бровари удвироби» ПЛощею 1 7626 га б .. 
плекс. ,ДЛЯ ослуговування маинового 

ком у - зеМЛІ промисловості, по вул. Металургів, 4, терміном на 2 роки; 
6.21.Товариству з обмеженою відповідальністю «Містобуд-Бровари» 

площею .~,6000 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі 
ЖИТЛОВОІ забудови, в 5 мікрорайоні IV житлового району терміном на 2 роки; 

6.22. Товариству з. обмеженою відповідальніСТ10 «Містобуд-Бровари» 
площею .~, 1500 га ДЛЯ БУ~lвництва багатоквартирної житлової забудови - землі 
ЖИТЛОВОІ забудови, в 5 МІкрорайоні IV житлового району терміном на 2 роки. 

6.2З.Товариству. з обмеженою відповідальністю «Укрбудмаш» площею 
0.5000 га ~я БУДІвництва виробничо-складських приміщень - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул .. Красовського в районі заводу «Торгмаш» терміном на 
2 роки; 

6.24.Приватному підприємцю Головку Євгену Григоровичу площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Красовського в районі розміщення буд. 
Н!!2 терміном на 1 рік; 

6.25.Приватному підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
площею 0,0022 для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N!!168, терміном до 

16.01.2009 року; 
6.26. Приватному підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 

0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Красовського,16 терміном на 1 рік; 

6.27.Приватному підприємцю Щербаку Станіславу Володимировичу 
площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по вул. КиївськіЙ.94 терміном до 16.01.2009 
року; 

6.28.Приватному підприємцю Шматку Станіславу Івановичу площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності, 15 терміном на 1 рік; 

6.29. Товариству з обмеженою відповідальністю "Киівоблпреса" 
площею 0,0019 га для оБСлуговrвання Ki~cкy - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна, 11 теРМІНОМ на 1 рІК; 

6.зО.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,київоблпреса" 
площею 0,0019 га для обслуговуван~ кіоску :- землі комерційного 
використання по вул.Красовського,27 теРМІНОМ на 1 рІК; 

6.З l.п~иватному піДПРИ~ 3айце~ій Bane~i Василівні площею 
0,0019 га для обслyroв~ання юос~ - зеМЛІ комеРЦlИНОro використання, по 

вул. Димитрова,18 теРМІНОМ на 1 рІК; .. 
6.З2.Приватному підпри~мцю КулиК?' Валер~ ВІКТОРОВИЧУ площею 

О 0019 га для обслуговування юоску - зеМЛІ комеРЦIИНОro використання, по 

в;л. Димитрова,18 терміном на ~ "ріК; . .. 
6.ЗЗ.ГРОМ8ДJIнці СазОНОВІИ Лю~ИЛl IBaн~~HI площею 0,0866 га для 

обслуговування гуртожитку - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул. Красовськоro,21 терміном на 2 роки; 



б.34.РелігіЙніЙ о 
. громаді Римсько-Католицької Церкви 

(dI~есвятої ДІВИ Марії Неустанної Допомоги» площею О 7000 га ""СІ' 
БУДІвництва церкви з . . ,,.,..-

. аДМІНІстративними будинками та господарськими 
спор~дами - зеМЛІ громадського призначення, по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі 
РОЗМlщенНJI кп «Бровари - Флора» терміном на 2 роки· 

. б.35.Приватному підприємству «Дека-Інвест)) 'площею 0,0381 га ДJIJI 
БУДІвництва та обслуговування магазину-кафе - землі комерційного 
призначення, по вул. Київській,282 терміном до 23.03.2011 року; 

б.3б.Товариству з обмеженою відповідальністю "Омега-Інвест" площею 
3,ООООга для обслуговування складського комплексу - землі комерційного 
використання~ по Об'їзній дорозі,8 терміном до 16.02.2009 року; 

б.37.ВІДКРИТОМУ акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" площею 1 ,4617га для розміщення багатоквартирної 
житлової забудови- землі житлової забудови, на території 2-го мікрорайону IV 
житлового району по вул.КиївськіЙ терміном до 23.11.2018 року; 

6.38.Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" площею 1 ,5700га ДJIJI розміщення багатоквартирної 
житлової забудови- землі житлової забудови, на території І-го мікрорайону IV 
житлового району в районі розміщення бази виробничого управління 
комунального господарства терміном до 23.11.2018 року. 

7. Надати дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 

ділянок: 
7.1.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

орієнтовною площею 0,30 га для розміщення дитячого садка на території 3 
мікрорайону IV житлового району; 

7.2.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,83 га для розміщення дитячого садка на території 5 
мікрорайону IV житлового району; 

7.3.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 3,80 га ДЛЯ розміщення комплексу загальноосвітніх ппdл 
з басейном на території 5 мікрорайону IV житлового району; 

7.4.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 2,27 га для будівництва очисних споруд в районі 
розміщення міського кладовища по вул. Кутузова. 

8.Надати дозвіл на складання технічної докумен,,:ації із землеустрою по 
оформленню права Kop~CТYBaн~. зем~льною ДІЛЯНКОЮ приватному 
підприємцю Коляді СвітлаНІ ОлеКСІІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0034 га ~ 
реконструкції з розширенням квартири Н!!38 в багато~арти~ному будинку ПІД 
магазин та офіс з влаmтуванням окремого входу ІЗ ВХ1ДНОЮ групою по 

вул .. Гагаріна,9. 

9. Продовжити термін дії доз~.о~ на виг?то.влеННJI. проекту 
землеустрою щодо відведення земеЛ~НОІ ДІЛЯНКИ ВІДДілу капІТального 

будівництва Броварської MiCЬK~Ї ради Ор'IЄНТО~НОЮ площею 8,0 га, з них для 
будівництва газорозподіЛЬЧОI станЦll ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,50 га, 



• 7 
газорозпод!льчого пункту N!! 3 орієнтовною площею О 0021 га 
газОРОЗПО~IЛЬЧОГО пункту N!! 4 орієнтовною площею 0,009 га та п~оКJIадки ri 
вводу магІСТРального газопроводу в м. Бровари до 16.02.2009 року: 

10. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
.. 1.~.1. ~o дoг~~op~ .~ренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

КИІВСЬКІИ реГІоналЬНlИ фІЛll Державного підприємства "Центр державного 
земельн~~о кадастру при Державному комітеті України по земельних 
p~cypcax за N!! 040733800013 від 27.02.2007р., відносно приватного 
ПІДприємства "Дека-Інвест", слова " ... площею О, 1249 га ... " замінити словами 
" ... площею ~,oз 81 га ... ", в зв"язку З викупом частини земельної ділянки 
приватним ПІДПРИЄМСТВОМ "Дека-Інвест"; 

1 0.2. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за N!! 040733800144 від 31.10.2007р., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Тафіт", слова " ... площею 1,4000 га ... " замінити 
словами " ... площею 0,1841 га ... ", в зв"язку з викупом частини земельної 
ділянки товариством з обмеженою відповідальністю "Тафіт"; 

10.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 
N!! 040533800074 від 29.06.2005р., відносно приватного підприємства "Дека
Інвест", слова " ... площею 0,1697 га ... " замінити словами " ... площею 0,0239 
га ... ", в зв"ЯЗКУ З викупом частини земельної ділянки приватним 
підприємством "Дека-Інвест"; 

1 0.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!! 040733800094 від 26.07.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю <<Компанія ММК», слова "... для будівництва та 
обслуговування авто центру та офісного центру ... " замінити словами " ... 

" складського комплексу... . 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,4 
даного рішення, про необхідність укладення д~ 16.11.2008 p~кy .Договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ, МІська рада 

буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

12. Попередити lоридичні та фіз~і особи, зазначені в п.п. 7,8 про 
необхідність виготовлення відповідної дo~eнтaцiї по оформленню права 
користування земельними ділянками ~ теРМІН до 16.01.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати ПІСЛЯ отримання правовстановлюючих 

документів на зеМЛЮ та встановлен? меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за ЦІЛьовим призначенням. 



о 

ІЗ.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку 
І.В. бути ~едставником Броварської міської ради при укладенні договорів 
оренди зеМЛІ та додаткових угод. 

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. 

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