
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
П~о 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 

І t 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.11.2008 Н!! 1231 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 та внесення змін до рішень 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, 
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 Зш<ону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Законом 
УКРаіни ,,про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрИЯННя будівництву" від 15.10.2008 року Н!! 509-VI, а також враховYlО:"И 
пропозиції постійної комісії з питань РОЗВИТІСУ та благоустрою теРИТОРІИ, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 N О КОр'истування земельними ділянками та зарахувати їх . рипинити прав. . . . 
до земель міської ради, в зв'язку З доБРОВI~ЬНО~ ВІДм~вою.. " 

1 1 Т обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ "Мlстобуд-Бровари 
.. овариству з .. ІУ ... 

ПЛОщею 0,1500 га на території 5 мікрораиону житлового раиону, ЗГІДНО з 

ЛИСТАМ від 12.10.2008 року Н!! 55; . . альніСТIО Тафіт" площею О 1841 га 
1 2 Т обмежеНОІ0 ВІДПОВІД" , 

ПО б .. овариству з. ... розміщення фабрики по виробництву харчових 
УЛьв.НезanеЖНОСТІ В ранОНІ r Бланка" згідно з листом від 

ПРОДУКТів торгівельної марки "алина , 

26.09.2008 року N!! 26/01; еНОIО відповідальнісТlО. ,;Будівenьна компанія 
Т 1.3.Товариству з обмеж л Київській 13'5- "Згідно з листом від 

'і ектон" площею 0,0165 га по ву . " 
4.11 .2008 року N!! 14/1; !АТ Jipo8po1t8"'''''''''''' aJD7p. ..... НI:ISIINtJt1D 





·. 1.4. ,~ідкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий будівельний 
ПОIЗД Н!!2 площею 0,8000 га по вул. Красовського,2-а, згідно з листом від 
18.11.2008 року за.N'!! 1105. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 

2.1.Приватному підприємцю Сілукову Віталію Олександровичу площею 
0.0499 га, з них 0,0109 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування пункту 
шиномонтажу - землі комерційного використання, на перетині вул.ЩолківськіЙ 
та бульв.Незалежності в районі розміщення ТОВ "Євро-Арт-Сервіс" терміном 
на 5 років; 

2.2.Приватному підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу площею 
0,0055 га під розширення території для будівництва та обслуговування магазину 
- землі комерційного використання, по вул. Кірова,Зб терміном на 5 років; 

2.З. Приватному підприємству «Афіна-Т» площею 0,2954 га, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення - рілля для будівництва та 
обслуговування ресторанно-готельного комплексу - землі комерційного 
використання, по вул. В"ячеслава Чорновіла терміном на 5 jJ.Q1i·.~ 

Затвердити розрахунок розміру втрат ~1~dI-~ 
б . ~,' о 

виро ництва, спричинених вилученням СІЛьсь ГОЄ]· ~ГclPSй;и 

приватному підприємству «Афіна-Т» в розмірі 1 О 64 Qb'DM.raQ"'Pдoll 
Договір оренди земельної ділянки l.~ac С:! іс ... -.a..lI __ JL....I 

сільськогосподарського виробництва; ~.w.u.. .'iJ ~! .. '~~ ~ 
2.4. Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІ • ,,~DDr(i 

площею 0,2600 га, з них 0,0120 га - землі обме О І VfIК 

угідь, 

втрат 

0.,3 

інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва 
автозаправної станції землі комерційного використання, на розі 
вул .. Металургів та бульв. Незалежності в районі розміщення автостоянки 
Київської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів терміном на 
5 років; 

2.5.Товариству з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" площею 
0,1499 га з них О 1025 га - землі обмеженого використання - інженерний , , ... . .. 
коридор мереж комунікацій, для роз~ирення. терИТОрl1 ІС~УЮЧОІ автостоянки -
землі транспорту, по вул. МеталУРГІв,2. теРМІНОМ на 5 рою~; 

2.б.Приватному підприємцю БІЛ~зерських АнДРІЮ Олександровичу 
ПЛощею 0,4500 га, за рахунок земель СІЛьськогосподарсь~оro приз~ачення -
Рілля, з них О 0450 га - землі обмеженого використання - Інженернии коридор 

мереж комуні~ацій, для будівництва та обслуговування ~ир?бничо-сКJIадської 
бази _ землі промисловості, по вул. Кутузова в рано _ оектованого 

кладовища терміном на 5 років. ~.~9r І" • 
. Затвердити розрахунок розміру втрат *c~ впt' ського 

Виробництва, спричинених вилученням . СІЛь 10. t1Б угідь, 
приватному підприємцю Білозерських Андр~ю as s ан у ~~ озмірі 
lб216,00гривень. ~fA.U- ~ 2 f.ll. 08 лJ:9"·~2-or. pI~ ': 

о.') 

9"" 



Договір оренди . 
укласти ПІСЛЯ сплати втрат 

іном на 

удресурси" 

землі 



кухні - землі комерційного використання, по в:ул.КиівськіЙ в районі 
розміщення авто гаражно~о кооперативу "Зоряний" терміном на 5 років; 

2.15.Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Янко Наталії Олексіївні площею О 0489 га 
ДПА будівництва та обслуговування торговельного комплексу":' землі 
комерційного використання, по вул. Димитрова в районі розміщення 
залізничної станції м.Бровари терміном на 5 років· 

2 16 П · '~p а 1 ~ . . риватному ПІДП~ИЄМЦIO Г ~ловач:у Олек дp~ о миsёл ... овичу 
площею 0,1500 га для РОЗМІщення офІСНОГО центр -* ~ . =н* ного 
використан~, по бульв. Незалежності на території '" B:Y~~ {j ер . ке на 
5 років· ~&ц.a.. ~., 25 ol.OJ /.1;І023- ';~-Of '" (O'l 1....1_ шцt ~ І 9J~q -11-0,-", 6.1 
'СІ І' , "'-r:л .., fI1 ' 

2.17. Товариству З обмеженою відповідальніс ЬВl -С"" щею 
10,0000 га, за рахунок земель сільськогосподарського I"ft\~~ 
них 1,4166 га - землі обмеженого використання - інжене р мереж 
комунікацій, для розміщення технопарку - землі комерційного використання, 
по вул. Перонній в районі міського кладовища терміном на 5 ...,~ ... &~. 

Затвердити розрах:унок розміру 

виробництва, спричинених вилученНJIМ 

з обмеженою відповідальністю "Ольвія-С" в розмірі fJjd~~ry.)I~,tt1''P}{*,!iW.\ 
Договір оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського виробництва; .3..а.с.:1с.и ~ 2J .•• ro..-o 

2.18.Приватном:у підприємцю Бабичу ~іі~~.сі-jП)ЦІu-,...АиИ;Кt»rаИIОВ.[ЧУ 
площею 0,2200 га, за рах:унок земель. сіЛ:ЬСJ~fО(3Іе~_I~.Q'l 
рілля, для розміщення ?іі_wвt:='i1rcо!~е~щіJКНI:>ГО 

використання, по в:ул. Чкалова в районі Гірне" терміном 
на 5 років. ~LU.L ~I 2~. 12.08 U!.!J' " .. · .. V .... .-.J fOll- б"S:О~ 10\. Юі 

. Затвердити j)'озрах:унок a ...... «Rfi:r-
виробництва, спричинених bU]~~IГС2!cw~даlРС]r,п[х :угідь, 
Приватном:у підприємцю Бабич:у в розмірі 
7 928,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділянки :укласти після сплати втрат 
Сільськогосподарського виробництва; . 

2.19. Приватному підприємству <dIелlка _ 10 0,5157 га, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначен ~fti~\: It~ 0,0129.га:: землі 
обмеженого використання - інженерн о ~ КОМУНІкацIИ, для 

& б ~. . ... 
будівництва та обслугов:ування вир~БНИ. 'о еМЛІ комеРЦIИНОГ~ 
Використання, на Об'їзній ДОРОЗІ в ~ І е ~ ЗС ТОВ "Ірина 
терміном на 5 років. ~ША ~ f З. 01. О) • ~ • '"' '-: 

Затвердити розрах:унок РОЗМІ ,:т о. 
Виробництва, спричинених вил:учення.. tmLatJ сподарських угідь, 
ПРиватному підприємств:у «Пелікан» в рОЗМІрІ 1 ,ОО ГP~BeHЬ. 

'~'ДOГOBip оренди земельної ділянки :укласти П1СЛЯ сплати втрат 

сШьськогосподарського виробництва; 
2 20 Т v з обмежеНОIО відповідальністю «ІРИНІ!» площею 0,0700 га, . . овариств.1 ... 

з них 0,0058 га _ землі обмеженого використанНJI - Інженернии коридор мереж 



комуні~~цій, ДЛЯ розширення Tep~Topiї автозаправної станції - землі 
комерЦIИНОГО використанн~, по вул. Кlрова,57 терміном на 5 , 

2.21. Приватному ПІДПРИЄМЦю Головач Надії Пt1lJwвlf,а / 
0,3400 ra, з них 0,28.99 ~a - землі обмеженого вико ~ . ий 
KOP~OP Mepe~ .. КОМУНІкаЦІЙ, для будівництва та обслуг ~ іі~'QИlкm 
зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання, по вул.Осип~ в ііІ ' tоз ІР ня 
автогаражного кооперативу N!!З терміном на 5 років' . ~ f9. J!~ ~ ".(я; и.tО.1 

2 22 Т б " '. f\..,J.o.. ~. t~"'-"-Qa" .. {І . · овариству з о меженою В1ДПОВІДальНlС'Ііо -торг ~Й ентр ," 
"Оризон" площеJО 0,00 І З га, з них 0,0007 га - землі обмеж ~ стан ня 
- інженерний ІСОрИДОр мереж комунікацій, для розміщення топочної до 
магазину "Оризон" - землі комерційного використання, по вул. Київській,294 
терміном на 5 років; 

2.2З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Містобуд-Бровари" 
площею 0,1500 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови -
землі житлової забудови, в 5 мікрорайоні ІУ житлового району терміном на 
Sроюв; 

2.24. Приватному підприємству "Броварижитлобуд" площею 0,0497 га, з 
них 0,0466 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та обслуговування торгово-офісного центру -
землі комерційного використання, на перетині вулиць Шолом-Алейхема та 
Грушевського терміном на 1 О років; 

2.25.Приватному підприємству "Броварижитлобуд" площею 0,0418 ra, з 
них 0,0400 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва та обслуговування торгово-офісного центру -
землі комерційного використання, на перетині вулиць Шолом-Алейхема та 
Грушевського терміном на 1 О років; 

2.26.Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІСТОРІ» площею 
0,3700 га для розміщення багатоквартирного житловог?. будинку - з:млі 
ЖИТЛової забудови, по вул. Василя Си~оненка на терИТОрll і ~ р І аиону 
IV ЖИТлового району терміном на 1 О РОКІв; .. \) f It ., 

2.27.Товариству з обмеженою відповідальністю ~[jIQЩ\' 
0,5352 ra, з них О 0774 га - землі обмеженого ВИКОрl~~2ИfIiJI 
КОридор мере)к к~мунікацій, для розміщен~. багаТОIК1llba:ll1m :фrtіОtи ~nl)lJj:1tO 
будиику _ землі житлової забудови, на терИТОрll П черги т 
терміном на 10 . 'L,.J,.. І 'tм-6 1." ,Г,()Іt./оРJlі ''і.11 ~JJ . IOI}>j - fl-«;tIf.'t 

роюв. ;- м.u.c.o 'ШJUk U JY в.,. ~ 

3. Затвердити технічну документацію із землеус'!1'О~ адання 
ДОКУМеНТів, ЩО посвідчують право оренди на ~еМ~ЛЬНl ДІЛЯНКИ та над~ти в 
оренду за рахунок земель міської ради земел~Н1 ДІЛJlН~, ~ It Мlщене 
майно, що ЯВJIJIється власністІО юридичнИ?' та ~lЗlIЧН~ ос .• 'О.;. О 1 о., 

З.l. Товариству з обмеженою ВІДПОВ1ДanЬНІСТ 'Ir, • 61 ею 
0,5415 ra, з них О lЗ64 га - землі обмеженого B~K 11 ,,] і . 
КОРИДор мереж ко~нікацій, для обсл~говування M~~H к ,с:-а 1 
nPОМислов' Чкалова З теРМІНом на 5 POКIB.~ О І'Р- ~ os;~. 13.' 

ОСТІ, по вул. , , М" '" r:a 
3.2. Приватному підприЄМц!О Харлим ихаилу іИО~~ ще~ 

О,023з ra, з них 0,0076 га - землі обмеженого ВИКОРIfСТ ~нернии 



KOPlfДOP Mepe~ комунікацій, ДЛЯ обслуговування нежитлового приміщення
землі комеРЦIИНОГО використання, по бульв. Незалежності,17 терміном на 
3 роки; 

з.з. Приватному Пі~приємцю Коляді Світлані Олексіівні площею 
0,0034 га ~Я реКОНСТРУКЦll з р~зwиренням квартири Н!!38 в багатоквартирному 
будиику ПІД магазин та O~IC :- землі комерційного використання, з 
Вn8штуванНJlМ окремого входу ІЗ ВХІДНОЮ групою по вул .. Гагаріна,9 терміном на 
2 роки. 

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

4.1.Приватному виробничо-комерційному підприємству «Наталка» 
площею 0,0238 га ДЛЯ обслуговування павільйону та літнього майданчика -
землі комерційного використання, по вул. Короленка,54 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
З81(2040533800177 від 13.10.2005р.; 

4.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Делан&» площею 
0,0430 га для обслуговування частини майнового комплеІ(СУ - складу сировини 

- землі промисловості, в районі Промвузла терміном на 2 роки. 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN!О40533800050 від 08.06.2005р.; 

4.3.Філії <<Відділення Промінвестбанку в м. Бровари Київської області» 
площею 0,0636 га для обслуговування існуючої споруди - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежності, 14-а, терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
ВИКонкомі Броварської міської ради за Н!!224 від 17.0 1.2002р.; 

4.4.УкраїнськіЙ Православній Церкві парафії св. Іоанна Богослова 
Київської Єпархії площею 0,5000 га для обслуговування церковного компл~кс~ 
- землі громадського призначення, п? вул. Ч~РНJIXовськог~ в раИОНІ 
розміщення розважального комплексу «ТеРМІНал» ~P~IHOM на 5 РОКІв. 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

КиїВСЬкій регіональній філії Державног~ п!дпри~ства "Центр державног?, 
земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах 

за,N'2040733800058 від 06.06.2007р.; .' '" 
4.5.Товариству з обмежено!О віДПОВІдалЬНІСТЮ «Глобал 17 РІМ Істеитс» 

IIJIОщею 0,1128 га для влаштування проїзду aBTOTp~c?oPТY .та. ~POXOДY 
ПРацівників _ землі транспорту, по бу~~в. Н~залеЖНОСТІ МІЖ ПОЛІКЛІНІКОЮ та 
КазеННИм заводом порошкової металурГll теРМІном .. на.2 роки. 

Внести зміни до договору оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КиїВСЬКій' ... філії Державного ПІдприємства "Центр державного 

реГІоналЬНIИ . . У .. " 
земельного кадастру при Державному кОМІтетІ краІНИ ПО земельних ресурсах 

за Н2040733800006 від 22.02.2007р.; 



. 4.6.Приватно~ підприємцю Катруші Григорію Петровичу площею 
O,437~ • га для БУДІв~~цтва ~exy по виготовленню металопластикових і 
anЮМІНl~ВИХ КОНСТРУКЦІИ - зеМЛІ промисловості, по вул .. Щолківській терміном 
HaS роюв. 

в~:сти ~міни д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівсьюи репоналЬНlИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельногО кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Ng040733800024 від 05.03.2007р.; 

4.7.Приватному підприємцю Пилипчуку Василю Григоровичу площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування магазину продовольчих товарів
землі комерційного використання, на перетині вул.. Блока та вул. Марії 
Лагунової терміном на 2 роки. 

Внести зміни 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 Ng040б33800056 від 1 б.О2.200бр.; 

4.8. Приватному підприємцю Леляковій Наталії Володимирівні площею 
1,0723 га для обслуговування свинарників - землі сільськогосподарського 
призначення, по вул. Андрєєва,2 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради за Н!!525 від 19.0З.2004р.; 

4.9.Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 
0,0023 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по бульв. Незалежності,7 терміном на З місяці; 

4.10.Приватному підприємцю Писаренку Олександру Михайловичу 
lUIощею 0,0020 га для обслуговування кіоску по бульв. Незалежності в районі 
розміщення буд.15-а терміном на 1 рік; 

4.11.Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 
0,0037 га для обслуговування кіоску - землі І<омерційного використання, по 
вул. Черняховського,15 терміном на 1 рік; .. 

4.12.Приватному підприємцю Оглєз~єву Володимиру Михаилови~ 
IUIОщею 0,0021 га для обслуговування КІОСКУ по .peMOH~ в~yтrя -: зеМЛІ 
Комерційного використання, по бульв.НезалеЖНОСТІ в ранОНІ РОЗМІщення 

буд .. N!!10-б, терміном на 1 рік. 
4.1З.Приватному підприємцю Зайцеву .Сергію ?~ександровичу площею 

0,0025 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул.Короленка,54 терміном на 1 рік; ., . 
414 П у підприємцю Зайцевій ВалентиНІ ВасиЛІВНІ площею . . риватном . .... . 

0,0027 га для обслуговування кіоску в c~aдl павIЛЬИО~ ОЧІКУВ~НЯ - зеМЛІ 
1(Омерц1ИН'" aнuu по вул. ГaraРІна,27-29 теРМІНОМ на 1 рІК; 

ого використ .пп, .... о . В .. 
4 15 П підnnиємцю ТР1НЄЄDІИ леНІ асиЛІВНІ площею '. риватному ,··r •• .. 

о 0085 б uU павільйоиу - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, , га для о слуговуван.пn ., 
по бу'~ Н . раи"ОНІ' розміщення буд . .N'!!4-а теРМІНОМ на 1 рІК; 

"~aB. езалеЖНОСТІ в 



4.16. Зовнішньоекономічній промислово-інвестиційній фірмі "Поларіс 
ЛТ/r' площею 0,0019 га для обсл!говуваоння кіоску - землі комерційного 
ВІІКОРИСтання, по бульв.l~езалеЖНОСТІ,6 теРМІНОМ на 1 рік; 

4.17.Приватному ПІДПРИЄМЦІ~ Гоменюк Тетяні Вікторівні площеlО 
0,0052 га ~o ... Об~~гов~ва~ня П~В1Льйону - землі комерційного використання, 
ПО вуn.ОЛІМПІИСЬКІИ в раИО~1 РОЗМІщення БУДоN!!6/1 терміном на 1 рік; 

4.18.Прива:ному ПІДПРИЄМЦЮ Головач Надії Анатоліївні площеlО 
0,0484 га ДnЯ. БУДІв~ ... ицтва T~ ~бслуго~ування автостоянки - землі транспорту, 
по вуn.ЗалlЗНИЧНlИ в раиоНl РОЗМІщення ВАТ «Управління механізації 
будівельних робіт» терміном на 2 рокио 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
заN20406ЗЗ800401 від 0601102006ро; 

4.190Приватному підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу, 
площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

ВІІIСОРИСТання, ПО бульво Незалежності, 15 терміном на 1 рік; 
4.200Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімп» площею 

0,0251 га для обслуговування частини майнового комплексу - землі транспорту, 
ПО вул. Кутузова,127 терміном на 2 рокио 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN2040733800019 від 0100302007ро; 

4.210Товариству з обмеженою відповідальністю «Ні кра» площею 
0,0421 га для обслуговування майнового комплексу - землі комерційного 
використання, по ВУЛоДимитрова,28 терміном на 2 роки о 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN2040633800393 від 3001002006ро 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оФОрмленню права користування зем~ьними дi.~HKaм~: Ооо,. 

5.1.Приватному підприємцю СІ~~ОВСЬЮИ ОлеНІ ОлеК~l1ВН1 OPIЄHTOBHO~ 
ПЛОщею 0,0139 га для рекоНСТРУКЦl1 квартири Н!!66 о П1~ магазин - офІС 
непродовольчих товарів з влаштуванням окремого входу а І групою по 

"-,~p ". ВУЛооГагаріна,ll. -, оо Q , * 
502.Приватному підприємцю Самусь ооо СІ 

оріЄНТОВНОІО площею О 0059 га для реКОНСТРУКЦll :_ з:шk,QdiJdня}~ 
Н! 'о ню ВjlЬшWJi\lidI~rJї:і 9242 в багатоквартирному будинку ПІД перукар ~ 
входу із вхідною групою по вул .. ЧерНJIXовського,~3-б ц.u.; ~~ 

5.3.Приватному підприємцю БаТJОК ТеТЯНІ ВО I~ шт)ff 
площею 0,0042 га ДЛЯ реконструкції з розширен~м к о ІІІ 
kpаси окремого входу ІЗ BXJДHOIO 

З влаштуванням 

Вуло.ОлімпіЙськіЙ,6-а; 

по 



S.4.Приватному підприємцю Харлим Михайлу Олексійовичу орієнтовною 
nnо~еlО 0,006.га для реконструкції з роз~иренням вбудовано-прибудованих 
прИМІщень СОЦІально-торгового центру та П1двальних приміщень під кафетерій 
з ВЛВІПТУванням. окремого входу та літнього майданчику по 
бульв.НезалеЖНОСТІ, 17. 

6. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
офор!,шенню ~paBa користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розм~щене M~HO, щО явл~ється власністю, приватному підприємцю Даценку 
Серпю СтанІславовичу ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0322 га для обслуговування 
незавершеного будівництвом об"єкту по вул. Короленка,60/1. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права власності земельної ділянки Броварському гаражному кооперативу 
.. mвдеННИЙ" орієнтовною площею 2,7 га для обслуговування колективних 
гаражів по вул. Чкалова, 13-а. 

8.Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок із зміною цільового призначення: 

8.1.Громадянину Листопаду Петру Івановичу площею 2,1995 га із земель 
ДJUI вед~ння фермерського господарства на землі промисловості для 
будівництва заводу по виробництву будівельних м айоні Об'їзної 
дороги; * " .:. о r " ., 

8.2.Громадянину Котелевцю Юрію Олекс ij. * 0,0750 га із 
земель житлової забудови на землі комерційног а..... И r 8\ удівництва 
офісного центру по вул. Київській,88-а; ..1ц.:1NLL ., '-/-~ • '~.~ 
. 8.З.Товариству з обмеженою відповідальніс \Т іт ..., 1,2159 га 
13 земель промисловості на землі комерційного вик :wння fIl 
обслуговування торгово-розважального та офісн центру по 
БУЛЬв.Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву харчових 
ПРОдуКТів торгівельної марки "Галина Бланка". 

9. Продовжити термін діі дозволів на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок до 20.01.2009 року: 

9.l.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварсь~й 
ДОМОбудівний комбінат <<Меркурій» оріЄНТОВНОIО площею 0,З5 га П1д 
будівництво офісно-комерційного цeH~y з ~адземно-підземними гаражами по 
вул .. Воїнів-Інтернаціоналістів в райоВ1 РОЗМІщення автогаражного кооперативу 
Н! 1; 

. 9.2.Приватному підприємцю Вербицькому ІГОРІО Володимиров~ 
орієнтовною площею 0,88 га для будівництва та обслугов~в~ вироБНИЧОl 
бази по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Украlна . 

1 О В ·ни до договорів оренди земельних ділянок: . нести ЗМІ .. . Ки" .... 
10.1. до договору оренди земеЛЬНОl дІЛЯНКИ, зареєстрованого у lВСЬЮИ 

реГіональній філіі Державного підприємства "Центр державного земельного 



кадастРУ при Дep~aBHOMY комітеті У країни по земельних ресурсах" за 
J(!040633800423 ВІД 04. 12.2006р., відносно приватного підприємця 
ДашиНіма~вої" Лар~си Володимирівни слова " ... для обслуговування 
СВlfна~НИКIВ... замІНИТИ словами " ... для обслуговування комплексу ... ", 
відпОВІДНО до Витягу З реєстру прав власності на нерухоме майно Н!! 20886747 
від 12.11.2008 року та N!! 20882341 від 11.11.2008 року; 

10.2. 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!040733800019 від 01.03.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Олімп", слова " ... площею 0,5054 га ... " замінити словами 
..... площеJО 0,0251 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю "Олімп"; 

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 
040633800393 від 30.10.2006р., відносно товариства з обмеженою 

відповідальністю "Нікра", слова " ... площею 0,2475 га ... " замінити словами 
" ... площею 0,0421 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю "Нікра"; 

1 О.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Дочірньому Броварському міському земельно-кадастровому бюро за Н!! 582 від 
13.07.2004р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-авто", 
слова " ... площею 0,314 7 га ... " замінити словами " ... площею 0,0892 га ... ", в 
зв'изку З викупом частини земельної ділянки товариством з обмеженою 
відповідальністю "Союз-авто"; 

10.5. 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!040733800165 від 11.12.2007р., відносно приватного підприємства 
,Домінант", слова " ... площею 0,3446 га ... " замінити словами " ... площею 
0~0131 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки приватним 
ПІДПРиємством "Домінант". 

II.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
11.1.від 18.09.2008 року Н!! 872-45-05 «Пр? припинення права 

Користування земельними ділянками ... » в п. 1.2. ВІДНОСНО товариства з 
обмеженою відповідальністю «Бровтек» слова «... площею 0,6312 га ... » 
замінити словами « ... площею 0,6321 га ... »; 

11.2.від 28.08.200~ року Н!! 834-42-05 <dIpo. припинення права 
Користування земельними ділянками ... » відмінити п.3.3. ВІДНОСНО товариства з 

обмеженою відповідальністю "Алі го-Трейд"; 
11.3. від 16.l0.2008 року Н!! 898-47-05 «Про припинення права 

К~РИстування земельними ділянками ... » п. 5.17. відносно приватного 
ПІДПРиємства «КАІ-Сервіс» доповнити абзацами: 



"в~ .. ести ~міни д~ дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КllївСЬКІИ репоналЬНIИ фlЛl1 Державного підприємства "Центр державного 
земельноГО кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
за N!040833 8000 19 від О 1.02.2008р. 

Попередити приватне підприємство "КАІ -Сервіс" про необхідність 
укладення договору про внесення змін до договору оренди землі терміном до 
20.12.2008 року"; 

11.4. від 24.05.2007 року Н!! 334-21-05 "Про погодження місць 
розташування земельних ділянок ... " 0.1.11. відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ресторан "ОРХІДЕЯ" скасувати, відповідно до Постанови 
Господарського суду Киівськоі області від 10.09.07р. справа Н!! А9/191-07 та 
Ухвали Киівського апеляційного адміністративного суду від 09.10.08р. справа 
Nи22-а-7095/08 Н!! А9/191-07; 

11.5. від 24.05.2007 року Н!! 335-21-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п.б.l1. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Ресторан "ОРХІДЕЯ" скасувати, відповідно до 
Постанови Господарського суду Киівської області від 10.09.07р. справа 
Ни А9/191-07 та Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 

09.l0.08p. справаN!! 22-а-7095/08 Н!! А9/191-07; 
11.б.від 28.08.2008 року Н!! 834-42-05 <d1po припинення права 

користування земельними ділянками ... » відмінити п.3.1. відносно приватного 
підприємства "Броварижитлобуд"; 

11.7.від 28.08.2008 року Н!! 834-42-05 «Про припинення права 
КОристування земельними ділянками ... » відмінити п.3.2. відносно приватного 

підприємства "Броварижитлобуд"; 
11.8.від 18.09.2008 року Н!! 872-45-05 «Про припинення права 

КОРИстування земельними ділянками ... » відмінити п.2.1. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "ХІСТОРІ"; 

11.9.від 18.09.2008 року Н!! 872-45-05 «Про припинення права 
I(ОРИСтування земельними ділянками ... » відмінити п.2.2. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "ХІ СТОРІ" . 

. 12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.~,З даного 
РІшеННя, про необхідність укладення до 20.l2.2008 po~ Д~ГOBOPIB оренди 
земnі. у випадку не оформлення договорів оренди зеМЛІ, МІська рада буде 
РОзг.nядати питання про припинення права користування землею. 

lЗ.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначен! в п.4 даного 
рішеиu.. б·· ть укладення до 20 12.2008 року ДОГОВОРІВ про внесення 

"&ПА, про нео Х1ДНІС· . 
змін до . и землі У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ про 

ДОГОВОРІВ оренд . . 
Внесениn . ·в оренди землі МІська рада буде розглядати питання 

ПА ЗМІН до ДОГОВОРІ ' 
ПРО ПРипинення права користування землею. 

14 П дичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 5,6,7,8 про . опередити юри ... Ф 
неОБХідність виготовлення відповідної ДO~MeHTaцl1 по о ормлденню права 
I(ОРИстування земельними ділянками в термІН до 20.02.2009 року. о освоєння 
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зе.teJIЬНИХ ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встан~влення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
діляНКИ використовувати за ЦІЛьовим призначенням. 

15.Доручити ВИКОнуІочому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та додаткових угод. 

16. 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 БроваРСЬКОIО міською радOlО в 
односторонньому порядку. 

17. Внести зміни в усі діючі договори оренди земельних ділянок, 
YКJIaдeHi Броварською міською радою з юридичними та фізичними особами, 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 30.09.2008 Н!! 883-46-05 
,,про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Бровари". 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

М.Бровари 

від 2.] листопада 2008 року 
Н2 _~" !t:$l{)S 



ПОДАННЯ: 

з~мельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРид~ого відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

, , 

Начальник управління еКономіки 

Начальник загального відділу 

Голова ПОстійної КОМІ' '" 
С1IЗ питань розвитку та благоус 

земельних . ТРОIQ теРиторій 
. ВІДНОсин, аРХЇте ' 

БУДІВНИцтва та інвестицій Кt'ypи, ІЬ/ 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.СаченКО 

Н.І.ГнаТЮК 

П· «""БР'JC С.В. I~ 



oq,,/(' o~ 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарІО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

1/ /,231 ~ 
f,'J О6. ((. Ц;О8 

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 та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради: 

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

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Містобуд-Бровари" 
площею 0,1500 га на території 5 мікрорайону ІУ житлового району, згідно з 
листом від 12.10.2008 року Н!! 55; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт" площеІО 0,1841 
га по бульв.Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву 
харчових продуктів торгівельної марки "Галина Бланка", згідно з листом від 
26.09.2008 року Н!! 26/01; 

I.З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 
"Тектон" площею 0,0165 га по вул. Київській,lЗ5, згідно з листом від 
14.11.2008 року Н!! 14/1; 

1.4. Відкритому акціонерному товариству "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" площею 0,8000 га по вул. Красовського,2-а, згідно з 
ЛИстом від 18.11.2008 року за Н!! 1105. 

2. Затвердити проекти землеустроЮ щодо ~ідвеf.tення земельн~. ділянок 
в оренду та надати в оренду за рахунок земель МІСЬКОІ ради земельНІ дшянки: 

2.1.Приватному піДПРИЄМЦІО Сіпукову Віталію Олександрови~ площе~ 
0,0499 .. га, з них 0,0109 га - землі обмеженого використання - Інженернии 
КОРидор мереж комунікацій, ДЛЯ будівництва та обслуговування ПУН~ 
IUlfномонтажу _ землі комерціЙ.НОГО.. в.икори~ання, на переТИНІ 
Вул.ЩолківськіЙ та бульв.НезалеЖНОСТІ в раиоНl РОЗМІщення ТОВ "Євро-Арт-
Сервіс" терміном на 5 років; ... 

2 2 П . ИЄМЦІО Фесику МИКОЛІ Миколаиовичу площею 
О 0055 · . p~BaTHOМY ПІДПР території для будівництва та обслуговування 
, га ПІД розширення к· 36 . 5 

Магаз . ... використання по вул. IрОВа, теРМІНОМ на 
ИНУ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО ' 

РОхів· , і з . ству «Афіна-Т» площею 0,2954 га, за рахунок 
. . Приватному ПІДПРИЄМ _ ріпnя для будівництва та 

зеМель . СЬУІ'ого призначення 
б СІльськогосподар n комплексу - землі комерційного 

О СJIyrовування ресторанно-готельного . 5· _. 
ви q новіла TepMIHQJI на ~ pGКIB. 1 
'ІКОРИСТвння, по вул. В"ячеслава ор І 6!O~-':C~ "'.і-~o 

8;(! Д"'UJ~ ".1 .... l) 
n ~ .\ 'І. f 



Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва,. спричинених . вилученням сільськогосподарських угідь, 
приватному .ПІДПРИЄМСТВУ «Афlна-Т» в розмірі 1 О 645,00 гривень. 

ДОГОВІР оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сіnьськогосподарського виробництва; 

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпромтехенерго" 
пnощеІО 0,2600 га, з них 0,0120 га - землі обмеженого використання _ 
інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛЯ будівництва та обслуговування 
автозаправної станції - землі комерційного використання, на розі 
вул .. Металургів та бульв. Незалежності в районі розміщення автостоянки 
Київської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів терміном 
HaS років; 

2.5.Товариству з обмеженою відповідальністю "Бровсервіс" площею 
0,1499 га, з них 0,1025 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для розширення території іСну10ЧОЇ автостоянки 
- землі транспорту, по вул. Металургів,2 терміном на 5 років; 

2.6.Приватному підприємцю Білозерських Андрію Олександровичу 
площею 0,4500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення -
рілля, з них 0,0450 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування виробничо
складської бази - землі промисловості, по вул. Кутузова в районі 
запРоектованого кладовища терміном на 5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених вилученням .сільськогосподарських УГіJ:tь: 
приватному підприємцю Білозерських АНДРІЮ Олександровичу в рОЗМІрІ 

16216,00 гривень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сШьськогосподарського виробництва; 
2.7.Приватному підприємцю Лесику Василю Дмитрови~ площею 

0,0443 ra, з них 0,0311 га - землі обмеженого використання - Інженер~ 
КОРИДор мереж комунікацій, для будівництва та обслугов?ання ~:aнцl1 
технічного обслуговування легковогО автотранспорту - зеМЛІ ~омеР~IИНОГО 
вИkОР . Металургів та бульв. НезалеЖНОСТІ термІНОМ на 

истання, на РОЗІ вул. 
5 Років. 

2.8: Приватному підприємству "Бровекс" площею ~,0499 га, з них 
О 0083 га _ . б еного використання - інженернии коридор мереж 
, зеМЛІ о меж агазину БУДІВельних 
КОМУНікацій Я б дівництва та обслуговування м ... . 
Ма • • ' РІ! у ... ко истання, по бульв.НезалежноСТІ в ранОНІ 

те~lалІВ - зеМЛІ комеРЦlИНОГО B~. Р .. . ки автомобілістів терміном на 
РОЗМІщення автостоянки ВсеукраlНСЬКОI спІЛ 
5 РОків· б " , відповідальністю "Бровари удресурси 

2.9.Товариству з обмежеНОIО млі обмеженого використання -
~ощеlO 0,0499 га, з них 0,0107. га и- зе будівництва та обслуговування 
lUkенерИИй коридор мереж K~~HIKaЦl , ~комерціЙНОГО використання, по 
Магазlnnl б . еРlалlВ - зеМЛІ .. ... 6 --ааJ УДІвельних м .. ат . . аВТОСТОЯНКИ ВсеукраlНСЬКОl СПІЛки 
УJ!Ьв.Незалежності в раИОНІ РОЗМІщення 
аВТОМОбілістів терміном на 5 років; 
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2.1 О.Приватном~ підприємству "Бровтехсервіс" площею 0,0499 га, з 
ВlіХ 0,0116 га - зеМЛІ обмеженого використання- інженерний коридор м 

..о. б . ереж 
ко~IК~IИ, д.1!я уд~~ництва та обслуговування магазину будівельних 
матеРІалІВ - зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання, по бульв.Незалежності в районі 
розмі~енЮІ автостоянки Всеукраїнської спілки автомобілістів терміном на 
5 роКІВ; 

2.11. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО "Апі го-Трейд" 
площею 0,0499 га, з них 0,0367 га - землі обмеженого використання _ 
інженерний .коридор мереж комунікацій, для розширення території під 
реКОНСТРУКЦІЮ з розширенням нежитлової будівлі під торгово-офісний центр 

- землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,21 терміном на 5 років; 
2.12.Товариству з обмеженою відповідальністю "Інтерстиnь" площеlО 

0.3000 га, з них 0,1836 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва торгово-офісного комплексу -
землі комерційного використання, на перетині вулиць Металургів та Київської 
в районі розміщенНJI гаражного кооперативу "Лісний" терміном на 5 років; 

2.13.Приватному підприємцю Шабельнику Миколі Івановичу площею 
0.0300 га для розміщення станції технічного обслуговування автомобілів -
землі комерційного використання, по вул.Димитрова в районі житлового 
будинку N!! 39 терміном на 5 років; 

2.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дека-Інвест" 
площею 0,0499 га, з них 0,0122 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва кафе східної кухні -
землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення авто 
гаражного кооперативу "Зоряний" терміном на 5 років; 

2.15.Приватному підприємцю Янко Наталії Олексіївні. площею ~~0489 
га для будівництва торговельного ко~плекс~ - земЛІ. коме~ЦIИНОГ~ 
Використання, по вул. ДИмитрова в райОНІ РОЗМІщення залlЗНИЧНОІ станЦll 

м.Бровари терміном на 5 років; 
2.16.Приватному підприємЦlО Головачу Олександру .Микол~~вичу 

ПЛощею 0,1500 га для розміщення офісного цe~y - зеМЛІ коме~ЦlИНОГО 
ВикориCТ8ННJI, по бульв. Незалежності на терИТОрll Промвузла теРМІНОМ на 
5 років. 

2.17.Товариству з обмеженою відпо~ідальністю «Продагросервіс)) 
IIJIОщею О 1342 О 1044 га - земЛІ обмеженого використання -
. , га, з них , .. й розширення торгово-
ІlІЖенерний коридор мереж КОМУН1каЦ1, для . 
РОзважального комплексу _ землі комерційного ~икористання, на переТИНІ 
Вуп. Київської та вул Металургів терміном на 5 POKIB~ ф. С 

2.18. Товарис~у з обмеженоЮ відповідалЬНІСТЮ ~ ІНОМ-.)) площе~ 
О 1880 . обмеженого використання - Інженернии 
k~ри,цорГа, з НИХ О, 11 ~ 7 ~ w - ::~ПрlоЗМіщення сервісного центру по установці 
'l'a мереж КОМУНІкацIИ, 1-'1І'-- б ня для автомобілів - землі 
ком Об~говуванню газобanОННОГОб оь:ад~:алежності,47 в охоронній зоні 

еРЦІИНого використання, по ул . 
АГні<с терміном на 5 років; .. anЬНІ·СТЮ Ольвія-С" площеlО 

2 19 б Ю ВІДПОВІД " 10 ОО • • Товариству з о Me~eHO с о арськогО призначення- рілля, з 
І{а:. 100 га, за рахунок земель СІЛЬСЬКОГО п :Ння- інженерниЙ коридор мереж 

"І4\. .41 бб га _ землі обмеженого використ 
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ко~f)'НlкаЦIИ, ДJUI РОЗМІщення 

ВlfКОРИСТання, по вул. Перонній 
технопарку - землі комерційного 

• 
в районі міського кладовища терміном на 5 

рОКІВ. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
Вlfробництва, спричинен~х ~илуче~ням сільськогосподарських угідь, 
товариству З обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Ольвія-С" В розмірі 3БО 358,00 
rpивень. 

Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сільськогосподарського виробництва; 

2.20.Приватному підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу 
площею 0,2200 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення _ 
рімя, для розміщення торгово-виробничої бази - землі комерційного 
використання, по вул. Чкалова в районі розміщення ТОВ "ФГ Гірне" терміном 
на5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництвІ, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
приватному підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу в розмірі 

7 928,00 гривень. 
Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 

сільськогосподарського виробництва; 
2.21. Приватному підприємству «Пелікан» площею 0,5157 га, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення - рілля, з них 0,0129 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
будівництва та обслуговування виробничо-складської бази землі 
комерційного використання, на Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ 
,Jрина" терміном на 5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
ВИРОбництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 
ПРиватному підприємству «Пелікан» в розмірі 18 649,00 гривень. 
. Договір оренди земельної ділянки укласти ПІСЛЯ сплати втрат 
С1JlЬськогосподарськоrо виробництва; 

2.22.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ip~a» площею 0,0700 
ra, 3 них 0,0058 га _ землі обмеженого ВИКОр'~стання - lнж~нерни~ .. коридо~ 
мереж комунікацій, для розширення теРИТОРll авт?заправНОl ~a~Цl1 - зеМЛІ 
КОмерційного використання, по вул. Кірова,57 TepMl~?M на 5 p~.~B~ 

2 23 П . иємцю Головач Надll АнаТОЛllВНl площею · . риватному ПІДПР . .. 
0,3400 га, з них 0,2899 га _ землі обмеженого використання - Інженернии 
КОРидор . ... будівництва та обслуговування автостоянки 

мереж КОМУНІкаЦІИ, для О айоні розміщення 
- землі комерційного використання, по вул. ~ипова в р 
аВТоraражного кооперативу N!!3 терміном на 5 poК1~; .. 

2 24 Т б відповідальНІСТЮ техио-тОРГОВИИ центр 
Ор • • овариству з о меженоЮ О 0007 га - землі обмеженого 

" Изон" О 0013 га з них , В_о площею, , ме еж комунікацій, для розміщення 
TOno::~~aнНJI - інженеорний ~ОРИДзО:млі :Омерційного використання, по вул. 
І<и" 1 до магазину" ризон -

18СЬкій,294 терміном на 5 років; . . ьністю Містобуд-Бровари" 
ППо 2.2s.Товариству з обмеженою ВlfОВIД:аРТИРНОі ~тловоі забудови -

lЦelO 0,1500 га для будівництва агатО . 



землі житлової забудови, в 5 мікрорайоні ІУ 
'ном на 5 років' житлового району 

терМІ , 
2.26. ПриватноМ?' підприємству "Броварижитлобуд" площею 0,0497 га, з 

НltХ 0,~46~ ~a - зеМЛІ ~бмеженого використання - інженерний коридор мереж 
КОМУИІКВЦІИ,.~ БУД1Вництва та обслуговування торгово-офісного центру
землі комеРЦlИНОГО використання, на перетині вулиць Шолом-Алейхема та 
Грушевського терміном на 1 О років; 

2.27.Приватном.у підприємству "Броварижитлобуд" площею 0,0418 га, з 
них 0,~40~ ~a - зеМЛІ ~бмеженого використання - інженерний коридор мереж 
КО~НІкацlИ, . ~я БУДІвництва та обслуговування торгово-офісного центру _ 
зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання, на перетині вулиць Шолом-Алейхема та 
Грушевського терміном на 1 О років; 

2.28.Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІ СТОРІ» площею 
0,3700 га для розміщення багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, по вул. Василя Симоненка на території 4-го мікрорайону 
IV житлового району терміном на 1 О років; 

2.29.Товариству з обмеженою відповідальністю "ХІСТОРІ" площею 
0,5З52 га, з них 0,0774 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереж комунікацій, для розміщення багатоквартирного житлового 

будинку - землі житлової забудови, на території 11 черги кварталу 
ОлімпЩський терміном на 1 О років. 

З. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
Документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на яких розміщене 
майво, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

З.!. Товариству з обмеженою відповідальністю "CapaTeK~" площе~ 
0,5415 га, з них 0,1364 га - землі обмеженого використання - Інженер~ 
КОридор мереж комунікацій, для обслуговування M~HOBOГO комплексу - зеМЛІ 
DpОмисловості по вул. Чкалова,3, терміном на 5 роюв; 

З.2. При~атному підприємцю Харлим Михайлу ОлексіЙОВи:>' площе~ 
0,02ЗЗ га, з них 0,0076 га - землі обмеженого використання - І~енернии 
КОРИДор мереж комунікацій для обслуговування нежитлово~о ПРИМlI~~ення-
3е '. ' б НезалежносТІ 17 теРМІНОМ на МЛІ комерцІЙНОГО використання, по ульв. , 
3 роки; . . о .00· площею 

З.3. Приватному підприємцю Коляді СВІтлаНІ nеКСl1ВНІ ~r.38 
00034 ... з розширенням квартири J,!! в , га для реКОНСТРУКЦІІ .. .. 
багато . магазин та офіс - зеМЛІ комеРЦIИНОro 

квартирному будинку ПІД .' ю по 
8ИІсористання, з влamтyванням окремого входу ІЗ ВХ1дною грУП0 
8уЗІ •• ГагаРіна,9 терміном на 2 роки. 

. ня земельними ділянками, що 
4. Продовжити теРМІНИ користуван 

перебуваю . 
ТЬ в ореНДІ: ... м підприємству <<Наталка» 

ь.. 4.1.Приватному виробничо-комерЦ1~НОи ... оУну та літнього майданчика-
''''&ОІЦеlO О 0238 БСЛУГОВУВання паВІЛЬ . 1 . 
зеМJI' , га для о короленка 54 теРМІНОМ на РІК. 

І Комерційного використання, по вул. ' 



. 
Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельно· І· . 

К ·· . .. . ДІЛЯНКИ, 
зареєстрованого у ИІВСЬКІИ реГІОнальній філії Державного підприємства 
"Центр державного ,~емельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельнИХ ресурсах заN!!О405ЗЗ800177 від lЗ.IО.2005р.; 

4020Товариству з обмеженою відповідальністю «Делана» площею 
0,0430 га для о обслуговуван~я ча:ти~и майнового комплексу - складу 
сировини - земл! ПРОМИСЛОВОСТІ, в раИОНІ Промвузла терміном на 2 рОКИо 

Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Кlfївській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних 
ресурсах" за N!!040533800050 від 08.06.2005р.; 

4030філії «Відділення Промінвестбанку в м. Бровари Київської області» 
ПJlощею 0,0636 га для обслуговування існуючої споруди - землі комерційного 
ВlfКОРИСТання, по бульв. Незалежності, 14-а, терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
ВIІконкомі Броварської міської ради за Н!!224 від 17.0 1.2002р.; 

4.4.УкраінськіЙ Православній Церкві парафії св. Іоанна Богослова 
Київської Єпархії площею 0,5000 га для обслуговування церковного 
комплексу - землі громадського призначення, по вул. Черняховського в 
районі розміщення розважального комплексу «Термінал» терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за N!!040733800058 від 06.06.2007р.; 
405.Дочірньому підприємству «Житло» орендного підприємства 

«Броварипромжитлобуд» площею 0,5316 га для обслуговування жи~лового 
будинку - землі житлової забудови, по вул. Черняховського,23-в термІНОМ на 
1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
ВИІсонкомі Броварської міської ради за Н!!514 від 26.02.2004р.; . . 

406.Приватному підприємцю Дашинімаєвій Ларисі ВОЛОДИМИРІВН~ 
ПJIОщею 1 1705 га для обслуговування комплексу -:- зеМЛІ 
Сільськоrосп~дарського призначення, по вул. Андрєєва,2 теРМІНОМ на 2 
РОКИо 

'0 . ареєстрованого у Внести зміни до договору оренди земельно І дшянки, з 
kиїВській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

. . У оо по земельних земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ КРаІНИ 

Ресурсах" за Н!!040633800423 від 04.1.2.200.6р.;. «Глобал 17 Ріел Істейтс» 
4.70Товариству з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ та проходу 

I1JIОщеlO О 1128 га для влаштування проїзду aBTOТP~C~OPТY. о. 
працівникі~ _ землі транспорту, по бульв. Не~алеЖНОСТІ МІЖ ПОЛІКЛІНІКОЮ та 
Казе .. гії терМІНОМ на 2 роки. 

ННим заводом ПОРОШКОВОІ метanyp .0 ілянки зареєстрованого у 
Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ Д 'ц е жавного 

1<иївсыd.. . .. ф. о.. Державного підприємства " ентр Д Р 
зе реГІоналЬНІИ ШІІ мітеті УкраїНИ по земельних 
t.fельного кадастру при Державному ко 

ресурсах" за Н2040733800006 від 22.02.2007ро; 



7 

4.8.Приватномr підприємцю Катруші Григорію Петровичу П:nощею 
0.4374 . га для БУДІвни~тва цеху. по виготовленню металопластикових і 
amоміНIЄВИХ КОН~ТРУКЦІИ - зеМЛІ промисловості. по вул.. ЩолківськіЯ 
терміНОМ на 5 РО.КІВ. 

в~~сти ~МІНИ д? ... дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КиїВСЬКІИ реГІоналЬНIИ фlЛll Державного підприємства "Центр державного 
земельногО кадастру при Державному комітеті у країни по земельних 
ресурсах" за Ng0407ЗЗ800024 від 05.0З.2007р.; 

4.9.Приват~ому підприємцю Пилипчуку Василю Григоровичу площею 
0.0600 га для БУДІвництва та обслуговування магазину продовольчих товарів
землі комерційного використання, на перетині вул.. Блока та вул. Марії 
Лагунової терміном на 2 роки. 

Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Ng0406ЗЗ800056 від 16.02.2006р.; 

4.10. Приватному підприємцю ЛеляковіЯ Наталії Володимирівні площею 
1.0723 га для обслуговування свинарників - землі сільськогосподарського 
призначення, по вул. Андрєєва,2 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за Ng525 від 19.0З.2004р.; 
4.11.Приватному підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 

0,0023 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по бульв. Незалежності,7 терміном на З місяці; 

4.12.Приватному підприємцю Писаренку Олександру Мих~о~~ 
площею 0,0020 га для обслуговування кіоску по бульв. НезалеЖНОСТІ в ранОНІ 
розміщення буд. 15-а терміном на 1 рік; ... . 

4.1З.Приватному підприємцю Проскурко ВалеНТИНІ МиколаlВН1 площею 
0.0037 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вуп. Черняховського, 15 терміном на 1 рік; ... 

4.14.Приватному підприємцю Оглєзнєву Володимиру Михаилови~ 
ПnОщеІО 0,0021 га для обслуговування кіоску по 'ремон,? ~yтrя -: зеМЛІ 
Комерційного використання, по бульв. НезалеЖНОСТІ в ранОНІ РОЗМІщення 
буД •• Н!!1 О-б терміном на 1 рік. 

4 ' . ... С· Q:nександровичу площею .15.Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Заицеву еРГІЮ 
0,0025 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

ВУП.l(оролеика,54 терміном на 1 рік; .... . Василівні площею 
4.16. Приватному підприємцю ЗаицеВІЙ ВалеНТИНІ . . 

0,0027 га для обс гов вания кіоску в складі павільйону ОЧІКУВ~ - зеМЛІ 
I!oмepцjйиоro ВИК:И~. по вул. гагар!иа,2?:29 о~:IИ:r:Jв:к, ПJlощеІО 
~О8s4~7~~=~~аи~~~Ш:Р~= ~~~~:~~~~ 

бульв. Незалежності в райОНІ РОЗМlщенНJI бу~. - а .~.... фірмі Поларіс 
4 18 З· . .... ОМИСЛОВО-ІнвеСТИЦI1'lНIИ " 

Jl'rТl1.. • ОВНlшньоеКОНОМIЧНIИ пр • ку _ землі комерційного 
в '"' ПЛощею 0,0019 га для оБСЛУГОВУВ~НЯ юос .. 
lUtориставвя, по бульв.Незалежиості,6 терМІНОМ на 1 РІК, 



u 

4.19.Приватному підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні П 
0,0052 га ~ .... обс~!гову~ан~я па~ільйону - землі комерційного викори:'::: 
по вуn.ОЛІМПІИСЬКІИ в раНО.НІ РОЗМІщення буд.Ng6/1 терміном на 1 рік; 

4.20.Прива~ному ПІДПРИЄМЦЮ Головач Надії Анатоліївні площею 
0,0484 га ~ БУДІв~~цтва T~ о~слуго~ування автостоянки - землі транспорту, 
по вул.3алІЗН~ЧНІИ в . раИОНІ РОЗМІщення ВАТ « У правління механізації 
будівельних роБІТ» теРМІНОМ на 2 роки. 

в~:сти ~міни Д~ ... дo~o~.?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИЇВСЬКІИ реГlOналЬНІИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни ПО земельних 
ресурсах" за .N"g040633 800401 від 06.11.2006р.; 

4.21.Приватному підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу, 
площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВИІСористання, по бульв. Незалежності,15 терміном на 1 рік; 

4.22.Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімп» площею 
0,0251 га для обслуговування частини майнового комплексу - землі 
транспорту, по вул. Кутузова, 127 терміном на 2 роки. 

Внести зміни 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"g04073З800019 від 01.03.2007р.; 
'4.23.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ні кра» площею 

0,0421 га для обслуговування майнового комплексу - землі комерційного 
ВИІСористання, по вул.Димитрова,28 терміном на 2 роки. 

Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за Ng040633800393 від 30.1 0.2006р. 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оФОРмленню права користування земельними діЛЯНК~И: . '" . 

5.1.Приватному підприємцю Сімановсьюй ОлеНІ ~леКСІІВНІ 
оріЄНТовною площею О 0139 га для реконструкції квартири Н!!66 ~IД м~газин 
.. офіс непродовольчЮ: товарів з влаштуванням окремого входу ІЗ ВХ1Дною 
ГРУПою по вул .. Гагаріна, 11. . ' . 

5 2 n . приємцю Самусь ЛюДМИЛІ ВОЛОДИМИРІВНІ . " риватному ПІД ... 
ОРІЄНТовною площею О 0059 га для рекоНСТРУКЦll З розширенням квартири 
Нй42 в багатоквартирн~му будинку під перукарню з влаштуванням окремого 
Входу із вхідною групою ПО вул .. Черняховського,23-б; .., 

5 ЗП' ю Батюк Тетяні ВолоДИМИРІВНІ ОРІЄНТОВНОЮ 
. . риватному ПІДПРИЄМЦ Ко64 під салон 

IJJIОЩею 0,0042 га для реконструкції з розширен~м ква~тири -
lСраси з окремого входу ІЗ вХ1ДНОЮ грУПОIО по 
В влаштуванням 
УJI •• Оnімпі" .... 6 

исьюи, -а; . В Вікторовичу орієнтовною 
lIJt 5.4.Приватному підприємЦlО НеГОДІ адиму агазину з влаштуванням 
~Щею 0,0071 га для реконструкції з розширенням м 

BXlД1toї ГРУПИ по бульв.Незалежності,7; 



S.S.Приватному підприємцю Харлим Михаи"лу Ол 'й 
О О еКСІ овичу 

оріЄНТОВНОЮ площею ,06 га для реконструкції з розширенulІУМ вбу 
•• пп довано-

прибудоваи~ ПРИМІЩ~~Ь СОЦІально-торгового центру та підвальних 
приміщень ПІД кафетеРІИ з влаштуванням окремого входу та літнього 
маitдaНЧІіКУ ПО бульв.Незалежності, 17. 

6. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформлеННІО права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю, приватному підприємцю Даценку 
СергіlO Станіславовичу орієнтовною площею 0,ОЗ22 га для обслуговування 
незавершеного будівництвом об"єкту по вул. Короленка,60/1. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права власності земельної ділянки Броварському гаражному кооперативу 
JIiвденний" орієнтовною площею 2,7 га для обслуговування колективних 
гаражів по вул.Чкалова, 1 З-а. 

8.Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок із зміною цільового призначення: 

8.І.Громадянину Листопаду Петру Івановичу площею 2,1995 га із земель 
ДJU1 BeдeННJI фермерського господарства на землі промисловості для 
будівництва заводу по виробництву будівельних матеріалів в районі Об'їзної 
дороги; 

8.2.Громадянину Котелевцю Юрію Олександровичу площею 0,0750 га із 
земель житлової забудови на землі комерційного використання для 
будівництва офісного центру по вул. Київській,88-а; 

8.З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт" площею 
1,2159 га із земель промисловості на землі комерційного ви~ористання для 
будіВИlЩтва та обслуговування торгово~розважального та ОфIСНО-ГОТельного 
центру по бульв.Незалежності в районі розміщення ф~БРИКИ по виробництву 
харчових продуктів торгівельної марки "Галина Бланка . 

9 N РМl'н дії дозволів на виготовлення проектів . родовжити те 009 . 
зеМЛеустрою щодо відведення земельнИХ діЛ:ЧНОК ~o 20.~1.2 року. .. 

9 1 Т обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Броварськии 
· . овариству з О З5 . 

ДОМОбудівний комбінат «Меркурій» орієнтовною .площею , га ПІД 
будів '" нтру З надзеМНО-Пlдземними гаражами по 

1UЩтво оФісно-комеРЦIИНОГО це ай' зміщення автогаражного 
ВУл.. ВОїнів-ІнтернаціоналістіВ в Р ОНІ ро 
koоперативу 1(0 l' . 

9 - '. Бе БИЦЬКОМУ Ігорю Володимировичу 
орі· .2.Приватному П1ДПРИЄМ~ . :ицтва та обслуговУВання виробничої 
6 ЄИ'roвною площею 0,88 га для .УДІВ ТОВ ,леман-Україна". 
&ЗІ! по вул.Кутузова в районі РОЗМІщення , 

. енди земельнИХ ділянок: 
10. Внести зміни до ДогОВОРІВ ор .. ділянки зареєстрованого у 
1 О 1 енДИ земелЬНОl , 1Ut.. ." до договору ор підприємства "Центр державного 

зе~8СЬХ1Й регіональній філії ДержавноГО комітеті України по земельних 
елЬНоro кадастру при Державному 
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ресурсах" за N!!О4~6ЗЗ80~42З від 04.12.2006р., відносно приватного 
підприємця ДаmиНІмаЄВОІ Лариси Володимирівни слова " ... для 
оБСЛУГОВУВ~НЯ . свин~рників ... " замінити словами " ... для обслуговування 
комплексу ..., ВІДП~ВІДНО до Витягу З реєстру прав власності на нерухоме 
майно Н!! 20886747 ВІД 12. І І .2008 року та H~ 2088234 І від І 1.11.2008 року; 

1.~.2. ~o дoг~~op~ .. ?ренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівсьюи репоналЬНІИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N!!040733800019 від 01.03.2007р., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Олімп", слова " ... площею 0,5054 га ... " замінити 
CJlовами " ... площею 0,0251 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної 
ділянки товариством з обмеженою відповідальністю "Олімп"; 

ІО.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 040633800393 від 30.10.2006р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Нікра" , слова " ... площею 0,2475 га ... " замінити словами 
" ... площею 0,0421 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю ,,нікра"; 

10.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Дочірньому Броварському міському земельно-кадастровому бюро за H~ 582 від 
lз.оі.2004р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-авто", 
мова " ... площею 0,3 14 7 га ... " замінити словами " ... площею 0,0892 га ... ", в 
зв'язку з викупом частини земельної ділянки товариством з обмеженою 
відповідальністю "Союз-авто"; 

10.5. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У~аіНИ по земельних 
ресуРсах" за H~040733800165 від 1I.l2.2007p., BI~OCH? приватного 
підnpиємства "Домінант", слова " ... площею 0,3446 га... замІНИТИ .. с~овами 
" ... nлощею 0,0131 га ... ", в зв'язку з викупом частини земеЛЬН01 дІЛЯНКИ 
ПРиватним підприємством "Домінант". 

.. 'ськоі ради· II.Внести зміни до рішень БроваРСЬКОI МІ • 
• ](0 872-45-05 «Про припинення права 

11.1.ВІД 18.09.2008 року - 1 2 ідносно товариства з 
КОристування земельними ділянками ... » в п. .' в О 6312 га » 
оБ... ... '''~ровтею'' слова « ... площею І ••• 
&чеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ <ш ' 

замінити словами площеІО О 6321 га ... »; . «... '](0 834-42-05 «Про припинення права 
11.2.ВІД 28.08.2008 року - . . ти n 3 3 відносно товариства 

КОРистування земельними діЛЯНКами ... » ВІДМІНИ ... 

з ОБмеженою в~дповідальністю "AniГ~:P:::]7_05 «Про припинення права 
11.3. ВІД 16.10.2008 ~oкy - п 5.17. відносно приватного 

КОристування земельними ДІЛЯНКами ... » . 
n· бзацами· lДПриємства <<КАІ-Сервіс» доповнити а ельн~і ділянки зареєстрованого у 

k
.. "Внести зміни до договору оренди зем . приємства ,:Центр державного 
иIВс·... ... ф' ... Де,nжавноГО ПІД 

ьk1и реГІоналЬНIИ ІЛll r 



земельнОГО кадастру при Державному комітеті України по 
ресурсах" за Не040833800019 Bi~ 01.02.2008р. земельних 

Попередити приватне ПІДПРИЄМСТВо "КАІ-Сервіс" про необхідність 
укладення договору про внесення змін до договору оренди землі терміном до 
20.12.2008 року"; 

11.4. від 24.05.200.1 року" Не 334-21-05 "Про погодження місць 
розташува~ земельних ДІЛянок... п.l.l1. відносно товариства з обмежеНОIО 
відповідалЬНІСТЮ "Ресторан "ОРХІДЕЯ" скасувати, відповідно до Постанови 
Господарського суду Київської області від 10.09.07р. справа Не А9/191-07 та 
УхаВJ1и Київського апеляційного адміністративного суду від 09.10.08р. справа 
N! 22-а-7095/08 Н!! А9/191-07; 

11.5. від 24.05.2007 року Не 335-21-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п.6.11. відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Ресторан "ОРХІДЕЯ" скасувати, відповідно до 
Постанови Господарського суду Київської області від 10.09.07р. справа 
НІ! А9/191-07 та Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 

09.10.08р. справа Н!! 22-а-7095/08 Не А9/191-07; 
11.6.від 28.08.2008 року Не 834-42-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » відмінити П.3.1. відносно приватного 
підприємства "Броварижитлобуд"; 

11.7.від 28.08.2008 року Не 834-42-05 «Про припинення права 
корисТування земельними ділянками ... » відмінити п.З.2. відносно приватного 
підприємства "Броварижитлобуд"; 

11.8.від 18.09.2008 року Не 872-45-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » відмінити п.2.1. відносно товариства 

з обмеженою відповідальністю "XlСТОРГ'; 
11.9.від 18.09.2008 року Не 872-45-05 <<llpo припинення права 

користування земельними ділянками ... » відмінити п.2.2. відносно товариства 
з обмеженою відповідальністю ,,ХІ СТОРІ" . 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2~З 
даного рішення, про необхідність укладення до 20.12.2008 p~кy .ДОГОВОРІВ 
оренди землі У випадку не оформлення договорів оренди зеМЛІ, МІська рада 
БУде розгляд~ти питання про припинення права користування землею. 

. фізичні особи що зазначені в п.4 даного 
. lЗ.Попередити ЮРИДИЧНІ та 20 1'22008 року договорів про 

РllI1еННя, про необхідність укладен~ до ., не офо млення договорів 
ВнесеННя змін до договорів оре~ди зеМЛІ. У ви~а.:.~ька paд~ буде розглядати 
про Внесення змін до ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ, 
ПIrraння про припинення права користування землею. 

. ф' ні особи зазначені в п.п. 5,6,7,8 про 
не .14 .. Попередити юрИДИ~НІ та. ІЗ~ о ме;таціі' по оформленню права 
ІСо ОБХ1ДНІСТЬ виготовлення. ВІДПОВІДНОІ Д M~ дО 20.02.2009 року. До освоєння 
ристування земельними ДІЛЯНКами ~ тер имання правовстановлюючих 

зеt.tельRИX . пати ПІСЛЯ отр . 
А ДІЛЯнок присту меж земельних ділянок в натурІ. 
З okyмeHтiB на землю та встановлен~ овиМ призначенням. 
еt.tельні ділянки використовувати за ЦІЛЬ 
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І5.ДоРУЧИТИ виконуючо~ ~БОВ"~ЗКИ міського голови Сапожку 
І.В. бути п~едставником БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради при укладенні договорів 
оренди зеМЛІ та додаткових угод. 

І б. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після 
зміни rpошової оцінки земель м.Бровари. 

у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

17. Внести зміни в усі діючі договори оренди земельних ділянок, 
укладені Броварською міською радою з юридичними та фізичними особами, 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 30.09.2008 .N'!! 883-46-05 
,,про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Бровари". 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРІІ, вул. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від об· (І. МОі Н!! 1,/;)0 
НаН!! за 

----:::--~-

0;.//,0; 

Виконуючому обо~ 'язки 
міського голови - секретаРІО 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

~емельний відділ місь ої ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради 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 особами та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради; 

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

3. Про передачу земельних ділянок громадянам у власН1СТЬ, надання в 
оренду та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

ВИkОRyюча обов' язки начальника 
земельного відділу - головний 
СПец' • 

lВJIicT земельного відділу 
В.І.Кудіна 

-
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