
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про припинення права користування земельним~ 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок, 

надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права користування земельними 

ділянками юридичним і фізичним особам та внесення 
змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 14.01.2009 N!! 21 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, ст.7 Закону України 
,,про оренду землі", п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року N!!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 вУкраїні", а також враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 26.07.2007 N!! 394-24-05 «Про затвердження переліку юридичних та 
фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання земельних 

ділянок в оренду в м. Бровари від 16.07.2007 року» та пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування ~емельн~и ділянками та зарахувати іх 
до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ: 

1.1. Гаражному кооперативу N!! 3 площею 0,1250 га по вул.Осипова,77-а, 
згідно з листом від 19.01.2009 року N!! 2; 

1.2.0рендному підприємству "БроваР~РОМЖИТЛОбуд" площею 0,0307, га 
ПО бульв. Незалежності,14-в, згідно з листом ВІД 20.06.2008 року N!! 336; 

1.3. Приватному підприємству "Дельта-Бровари" . пло~ею 0,0118 га на 
перетині вул. Короленка та бульв. НезалеЖНОСТІ, ЗГІДНО з листом 

від 26.01.2009 року N!! 17. 
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складання 

по 

4. Продовжити терміни користування земельн, ... .& ... ~~~~,.у& 

перебувають в оренді: 
4.1.Малому підприємству "Аліса" площею 0,0037 га для обслуговування 

магазину-кулінарії - землі комерційного використання, по вул.Блока,2 терміном 

на 1 рік· 
4.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Білар" площею 

О 0936 га для обслуговування автостоянки комплексу громадського харчування 
-'зеМЛі комерційного використання, по вул. ДpaгO~~~Ba,2 терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельнО1 д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за ](204073380001 О від 26.02.2007р.; 



] 

4.3.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
imощею 0,2767 га для обслуговування виробничої бази та адміністративного 
будинку - землі промисловості, по вул. Металургів,4 терміном на 2 роки; 
. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за Н!! 484 від О 1.12.2003р.; 

4.4.Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 
«Київхліб» «Хлібокомбінат Н!! 1 О» площею 0,0025 га для обслуговування МАФ 
по реалізації хлібобулочних виробів - землі комерційного використання, по вул. 
Київській,294 терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за Н!! 6 від 23.05.2007р.; 

4.5.ФізичніЙ особі-підприємЦІО Корж Валентині Анатоліївні площею 
0,0275 га для обслуговування магазину-павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Бєлінського, 1, терміном на 2 роки; 

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

за Н!!04073380003 1 від 20.03.2007р.; 
4.6.ФізичніЙ особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу площею 

0,00703 га для обслуговування павільйоro' - землі комерційного використання, 
по вул. Кірова,36, терміном на 2 роки. Зi.u:ч..u. ~ 1=1.09.09 tJ~ Ilio- 69-0~ 1'1.1".1 

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

5.1.Приватному підприємству ,,яната" орієнтовною площею 0,0855 га для 
обслуговування нежитлового приміщення по вул. Гагаріна, 14.; 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Шеметенко Ірині Миколаївні орієнтовною 
площею 0,0048 га для реконструкції з розширенням квартири Н!й15 під 
стоматологічний кабінет з влаштуванням окремого входу в багатоквартирному 
житловому будинку по вул. Возз"єднання,7; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО "НВ" орієнтовною площею 
1,6372 га для обслуговування комплексу по вул.Металургів,19; 

5.4.Товариству з обмеженою відповідальнісТlО "АДЕПТ-МЕд" орієнтовною 
площею 0,0051 га для реконструкції з розширенням квартири Н!!81 під аптеку з 
влаштуванням окремого входу в багатоквартирному житловому будинку по 

вул. Короленка,68. 

6.Надати дозвіл на виготовле~ня проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із зміною ЦІЛьового призначення громадянину 
Тхорику Леоніду Йосиповичу площею 0,0236 га із земель житлової забудови 
на землі комерційного використання вул.Петровського,17. 



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

7.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
. орієнтовною площею 0,66 га для розміщення дитячого садка на території 4 
мікрорайону ІУ житлового району; 

7.2. Відділу капітального будівництва Брова . ької ради 
. ~~pa· ОРІЄНТОВНОЮ площеlО 1,08 га для будівництва багат aJТ~!IВ,ofl1 тлового 

будинку по вул. Черняховського в районі розміщення І:В ~!! О (J" * 
7.3. Приватному підприємцlO Головач Наді І о,· & o~~[II\\1 

пnощеlО 0,3816 га для розміщення виробничої баз ~ и.QtilWIЬ 
виробів по вул. Металургів. ~to--~ 'r(.цuЧ С\АА.& 1.' ~ ~ ....... O~_ 

8: Продовжити термін Д.ії дозволів на виготовлен '. FfcrJ~"-'-
щодо ВІдведення земельних ДІЛянок до 29.03.2009 року: 

8.l.Товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт-моторс" 
орієнтовної площею 3,251 О га для будівництва та обслуговування 
автосервісного центру по вул.Красовського в м.Бровари; 

8.2.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» орієнтовною площею 0,35 га під 
будівництво офісно-комерційного центру з надземно-підземними гаражами по 
вул .. Воїнів-Інтернаціоналістів в районі розміщення автогаражного кооперативу 
К!! 1. 

9. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
9.1.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
К!!040633800218 від 20.04.2006р., відносно приватного підприємства ,,Борис", 
слова " ... площею 0,0390 га ... " замінити словами " ... площею 0,0058 га ... ", в 
зв'язку з викупом частини земельної ділянки приватним підприємством 

"Борис"; 
9.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у книзі записів 

державної реєстрації договорів оренди землі викона~чого . . Броварської 
міської ради за N!! 442 від 31.07.2003р. та додаТКОВОI I~ '1~ 2007р. до 
договору оренди земельної ділянки від 31.07.20~Зр. -=14 о (Jc ільного 
підприємства у формі товариства з обмеженою ВІДП Ь f. Груп", 

" . -щ " слова " ... площею 2,5847 га... заМІ~И~ словвм.и ,. . .., в 
зв'язку з викупом частини земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ СП1ЛЬ формі 
товариства з обмеженою відповідальніС~~ '! Транс-Гр .... !.OU'-я:о:. ~.I1.L 

9.3.до договору оренди земелЬНОІ ДІЛянки, заре ИІВСЬК1И 

регіональній філії Державного п~Дп~иємств.~ "Центр де земел~~ого 
кадастру при Державному КОМІтетІ . УКРаіНИ по земельних ресурсах за 
Н!!040733800148 від 09.11.2007р., BIДНOC~O ГР?М8ДJIнки Мельник Ірини 
Борисівни, слова " ... площею 0,1500 га... замlНИТ~ ~ловами " ... площею 
00351 " зв'язку з викупом частини земельНОІ Д1ЛЯНКИ громадянкою , га ... , в 

Мельник Іриною Борисівною; 



5 

9.4. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
·регіональніЙ філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
:кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
·Н!!040533800018 від 27.04.2005р., відносно приватного підприємця Гапон 
. Євгенія Михайловича, слова " ... площею 0,3083 га ... " замінити словами 
" ... площеІО 0,0588 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
приватним підприємцем Гапон Євгенієм Михайловичем; 

9.5.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

. кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
Н!!040733 800 153 від 23.11.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "KiT-інвест", слова " ... площею 0,0764 га ... " замінити словами 
" ... nлощею 0,0354 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю "КіТ -інвест"; 

9.6.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Киівській 

регіональній філії Державного підприємства "Цс:нтр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

Н!!040833800032 від 23.05.2008р., відносно приватного підприємства "Дельта
Бровари", слова " ... площею 0,0200 га ... " замінити словами " ... nлощею 
0,0082 га ... ". 

1 О.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.І.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 «Про припинення права 

2.21. 

xmИl~Jtного 

~1І\.fЗS 
c;Dt]lftUIlН.ІСТЬ 
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. 3и..:Lu.L. ~ гe.[)~ о - - ) 11\, g~ 
10.5.ВІД 20.11.2008 року Н!! 928S49-05 6 ,пр ,. права 

. . о о * 
користування земельними ДІЛЯНКами ... » п. 2. .* ~.;" иства з 
обмежеНОIО відповідальністю "Інтерстиль" допов 1ІІ/ІІ(Jбз I~ о' 'о 

П б · .- 'А ПО " опередити товариство з о меженою ВІДП m ьн ',І ~ иль" про 
необхідність укладення договору оренди землі те 'iнf) д ~ року"; 

10.6.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 ПО прип ня права . ~ ~ 
користування земельними ДІлянками ... » п. 2.14. 8с овариства з 

обмежеНОIО відповідальністю "Дека-Інвест" доповнити абзацом: 
"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Дека-Інвест" про 

необхідність укладення договору оренди землі терміном до 29.03.2009 року". 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного 
рішення, про необхідність укладення до 29.03.2009 року договорів оренди 
землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

12.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішення, про необхідність укладення до 29.03.2009 року договорів про внесення 
змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про припинення права користування землею. 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 5,6 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 29.04.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстанОВJПOючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

14.Попередити юридичні особи, зазначені в п.7 про необхідність 
виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками в термін до 29.01.2010 року. До освоєння земельних 
ділянок приступати після отримання правовстановлюючих документів на земmo 
та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 
використовувати за цільовим призначенням. 

15.Доручити виконуючому обов"язки міського г?лови С~ожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ оренди землі 

та додаткових угод. 

16. Договорами оренди земельних ділянок пере~ба:ити п~аво 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земеЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПІСЛЯ 

зміни грошової оцінки земель м.Бр~вари.. . 
у випадку відмови opeHдapl~ ЗМІН~ТИ орендну платr, ДОГОВІР оренди 

земельної ділянки може бути РОЗІРВании Броварською МІСЬКОЮ радою в 

односторонньому порядку. 
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17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 29 січня 2009 року 
К!! IР.!3,. §~ ... {)S" 



ПОДAlПlЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань . w 

розвитку та благоустроlO теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
началЬНJіка земельного відділу 

~ф~ 
:-М.ГудимеlllO 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНого відділу 

Начальник управління 
міСТОБУдуВання та аРхітектури _ 
Головний аРхітектор міста 

ГОЛОВа nОстійн .. 
РО3Вит-. та б 011(омісії з Питань 

--·· .. 3 лаroустро 
земельніІх Відн Ютериторій 
БУДіВНИцтва т ~син, аРхітеkТypи ' 

а ІНвестицій ' 

В.О.Андрєєв 

с :;zc ~.г.Лавер 

.~ Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнаТ1ОІС 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
u • • 

земельнии ВІДДІЛ 
. 

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

Від I'ІІРIО9 N!! --.,;.----
HaN!! за г ------

Виконуючому обов'язки 

--,l-JL-?~~~; ~" fi "міського голови - секретаРІО 
'tf СІ Броварської міської ради 

f:s-.fJI. oj 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської 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 
IОридичним і фізичним особам та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської 

міської ради; 
2. Про продаж земельних ділянок; 
з. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність; 
4. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення 

змін до договорів оренди земл~: 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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09 Виконуючому обов'язки міського 
~ , . (J/. . голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

IV J,/ 
".; 41(. р/. UOJ;. ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо припинення права користування земельними ділянками, 

нвдання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення 

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

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

1.1. Гаражному кооперативу N!! З площею 0,1250 га по 
вул.Осипова,77-а, згідно з листом від 19.01.2009 року N!! 2; 

1.2.0рендному підприємству "Броварипромжитлобуд" площею 0,ОЗ07 га 
по бульв. Незалежності, 14-в, згідно з листом від 20.06.2008 року N!! ЗЗ6; 

I.З. Приватному підприємству "Дельта-Бровари" площею 0,0118 га на 
перетині вул. Короленка та бульв. Незалежності, згідно з листом 
від 26.01.2009 року N!! 17. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю "Брігус" площею 0,1200 га, з них 
0,1158 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для розташування гостьової автостоянки - землі транспорту на 
розі по вул.Щолківської та Лісової терміном на 5 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 
майно, що являється власністю 10РИДИЧНИХ та фізичних осіб: 

З .1. Фізичній особі-підприємцzо Якимчук Ірині Володимирівні площею 
0,08З5 га, з них 0,ОЗ67 га - землі обмеженого використання - іюкенерlDlЙ 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування нежитлового приміщення
землі комерційного призначення, по бульв.Незалежності,14-в терміном на 

5 років; 
З.2.ФізичніЙ особі-підприємцю БолДИРєву Костянтину Олексійовичу 

площею 0,0056 га для обслуговування ~ежитлово! .. будівлі (магазин-павільйон 
дрібнороздрібної торгівлі) - З~МЛІ комеРЦlИНОГО використання, по 

вул.Короленка,52 терміном на 5 РОКІв; . '" . .о.. 
З.З.ФізичніЙ особі-підпрИЄМЦЮ С1МанОВСЬКІИ ОлеUJ QлеКСІ1ВН1 площею 

0,01З9 га, з них О,ООЗЗ га - землі обмеженого 'D·TOP~1!f 
"'НИЙ J'i .::а ..~ .. {)І f!. ,. 
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коридор ме~еж комунікацій, для реконструкції квартири Н!!66 під 
ма;азин - офІС непродовольчих товарів з влаwтyванням окремого входу із 
BX1Д~OIO групою. - землі комерційного призначення, по вул.Гагаріна,11 
теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

3.4. Товариству з обмеженоlO відповідальністю "Базтехсервіс" площею 
0,9146 га, з них 0,0260 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування комплексу - землі 
промисловості, по вул.Красовського, 18 терміном на 5 років. 

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

4.1.ФізичніЙ особі-підприємцю Щербаку Станіславу Володимировичу 
площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павinьйону очікування -
землі комерційного використання, по вул. КиівськіЙ.94 терміном на 1 рік; 

4.2. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павinьйону очікування 
- землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,1 терміном на 1 рік; 

4.3. Фізичній особі-підприємцю Шматку Станіславу Івановичу площею 
0,0034 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Димитрова, 18 терміном на 1 рік; 

4.4. Фізичній особі-підприємцю Канавцю Анатолію Савовичу площею 
0,0067 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 68 терміном на 1 рік; 

4.5. Фізичній особі-підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площею 
0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Київській В районі розміщення буд.N!!224, 
терміном на 1 рік; 

4.6. Фізичній особі-підприємцю Барановському Анатолію Вікторовичу 
площею 0,0019 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Шевченка в районі розміщення буд .. N!!27 терміном на 1 
рік; 

4.7. Фізичній особі-підприємцю Рігіній Наталії Олексіївні площею 
0,0040 га для обслуговування магазину - павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. М.Лагунової в районі розміщення буд. Н!!15/5 

терміном на 1 рік; . . . 
4.8. Фізичній особі-підприємцю Колбасинському ВІталІЮ ВІКТоровичу 

площею 0,00275 га для оБСлуго~ування кi~cкy - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна,14 теРМІНОМ на 1 РІК.. .... 

4.9. Фізичній особі-підприємцю Зуб~ць Оле.~1 МихВИЛІВНl площею 
0,0029 га для обслуговування кіоску :- зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

бульв. Незалежності,7 терміном на 1 рІК; .... . 
4.10. Фізичній особі-підприємцю Зуб~ць ОЛ~~1 МихВИЛІВНl площею 

0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ ком.еРЦIИНОГО ~икористання, по 

вул. Гагаріна в районі розміщення буд. Н!! 29 TepMl~,OM на 1 РІК; 
4.11.Фермерському господарству ."Журавуш~~ площею 0,0031 га для 

обслуговування кіоску - зе~Лl комеРЦIИНОГО використання, по 

вул.М.Лагунової, 19 терміном на 1 рІК; 
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4. 12.Малому підприємству "Апіса" площею 0,0037 га ДЛJI 

обслуговування магазину-кулінарії - землі комерційного використанНJI, по 
вул.Блока,2 терміном на 1 рік; 

4.13. Фізичній особі-підприємцю Іванченко Наталії Віталіївні площею 
0,0029 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Марії Лагунової в районі розміщення буд. N'l7 терміном на 1 рік; 

4.14. Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
площеlО 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N'l 2, терміном на 1 
рік; 

4.15.ФізичніЙ особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
площею 0,0022 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Київській в районі розміщення буд. N'l 168 терміном 1 
рік; 

4.16. Фізичній особі-підприємцю Островській Наталії Валентинівні 
площею 0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павinьйону очікуванНJI 

- землі комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі 
розміщенНJI буд.N'l21, терміном на 1 рік; 

4.17. Фізичній особі-підприємцю Багіровій Тетяні Олексіївні площею 
0,0055 га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка в районі розміщення буд. N'l 68 терміном 1 рік; 

4. 18.ФізичніЙ особі-підприємцю Корнієнко Валентині Федорівні 
площею 0,0015 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Короленка,54 терміном 1 рік; 

4.19.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Біпар" площею 
0,0936 га для обслуговування автостоянки комплексу громадського 

харчування - землі комерційного використанНJI, по вул. Драгоманова,2 

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'l040733800010 від 26.02.2007р.; 

4.20.Товариству з обмеженою відповідальністю "Спецтехмонтаж" 
площею 0,2767 га для обслуговування вироб~ої бази ~ адміністративного 
будинку - землі промисловості, по вул. Металурп~,4. теРМІНОМ на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земenЬНОl дІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за N'l 484 від О 1.12.2003р.; 

4.21.ФізичніЙ особі-підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
О 0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
в;л. Гагаріна та вул. Марії Лагунової Tep~iHOM на 1 рік; . 

4.22.Дочірньому підприємству ВІДКРИТОГО акЦІОнерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N'll О» площею 0,0025 га для обслуговування МАФ 
по реалізації хлібобул~чних виробів .- землі комерційного використання, по 
вул. Київській,294 терМІНОМ на 2 роки, 
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Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н2 6 від 23.05.2007р.; 

4.23.фізичніЙ особі-підприємцю Корж Валентині Анатоліївні площею 
0,0275 га для обслуговування магазину-павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Бєлінського, 1 , 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 Украіни по земельних 

ресурсах" за Н204073380003 1 від 20.03.2007р.; 
4.24.фізичніЙ особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу площею 

0,00703 га ДЛЯ обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Кірова,36, терміном на 2 роки. 

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

5.1.Приватному підприємству ,)Іната" орієнтовною площею 0,0855 га для 
обслуговування нежитлового приміщення по вул. Гагаріна, 14.; 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Шеметенко Ірині Миколаївні орієнтовною 
площею 0,0048 га ДЛЯ реконструкції з розширенням квартири Н2115 під 
стоматологічний кабінет з влаштуванням окремого входу в багатоквартирному 
житловому будинку по вул. Возз"єднання,7; 

5.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "НВ" орієнтовною площею 
1,6372 га для обслуговування комплексу по вул.Металургів,19; 

5.4.Товариству з обмеженою відповідальніс'ПО ,,АДЕПТ-МЕД" 
орієнтовною площею 0,0051 га для реконструкції з розширенням квартири 
Н28І під аптеку з влаштуванням окремого входу в багатоквартирному 
житловому будинку по вул. Короленка,68. 

6.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення громадянину 
Тхорику Леоніду Йосиповичу площею 0,0236 га із земель житлової 
забудови на землі комерційного використання вул.Петровського, 17. 

7.Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок відділу капітального будівництва Броварської 

міської ради: . 
7.1. Орієнтовною площею 0,66 ~ для РОЗМІщення дитячого садка на 

території 4 мікрорайону ІУ житлового ранону. . 
7.2.0рієнтовною площею 1,08 га для будш~~а б~токвартирного 

житлового будинку по вул. Черняховського в раною РОЗМІщення будинку 

Н219. 

8. продовжити термін дії дозв~лів на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних дІЛЯНОК до 29.03.2009 року: 
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8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт-моторс" 

орієнтовної площею 3,251 О га ДJUI будівництва та обсnyrовуванWI 
автосервісного центру по вул.Красовського в м.Бровари; 

8.~.тов~риству. З обмеженою відповідальністю «Броварський 
домоБУДIВНИИ комБІнат «Меркурій» орієнтовною площею 0,35 га під 
будівництво офісно-комерційного центру з надземно-підземними гаражами по 
вул.. Воїнів-Інтернаціоналістів в районі розміщенWI автогаражного 
кооперативу N2 1. 

9.Відмовити У наданні дозволу на виготовленWI проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки приватному підприємцю Головач Надії 
Анатоліївні орієнтовною площею 0,З816 га для розміщенWI виробничої бази 
по виробництву гіпсових виробів по вул. Металургів. 

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

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N20406З3800218 від 20.04.2006р., відносно приватного підприємства ,,Борис", 
слова " ... площею 0,ОЗ90 га ... " замінити словами " ... площею 0,0058 га ... ", в 
зв'язку з викупом частини земельної ділянки приватним підприємством 

"Борис"; 
1 0.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у книзі 

записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради за N2 442 від З 1.07 .200Зр. та додаткової угоди від 
10.1 О 2007р. до договору оренди земельної ділянки від З 1.07 .200Зр. N2 442, 
відносно спільного підприємства у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю "Транс-Груп", слова " ... площею 2,5847 га ... " замінити 
словами " ... площею 0,0108 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної 
ділянки спільним підприємством У формі товариства з обмеженою 

відповідальністю "Транс-Груп"; 
10.З.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
Н204073З 800 148 від 09.11.2007р., відносно громадянки Мельник Ірини 
Борисівни, слова " ... площею 0,1500 га ... " замі~ ~овами " ... площею 
0,0351 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельН01 дІЛЯНКИ громадянкою 

Мельник Іриною Борисівною; 
10.4. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного п!д~иємств~ "Центр державного земепь~ого 
кадастру при Державному KOMITeT~ УкраІНИ по земель~их ресурсах за 
Н2040533800018 від 27.04.2005р., ВІДНОСНО приватног?, п~иємЦJI Гапон 
Євгенія Михайловича, слова " ... площею 0,3083 га... замІНИТИ словами 
" ... площею 0,0588 га ... ", в зв'язку. з викуп~м частини земельної ділянки 
приватним підпрИємЦем Гапон ЄвгеН1єм .. ~овичем; .. . .. 

10.5.до договору оренди зеt:tеЛЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у КиlВСЬКIИ 
регіональній філії Державного mдприємства "Центр державного земельного 
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кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
Н2040733800153 від 23.11.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "KiT-інвест", слова " ... площею 0,0764 га ... " замінити словами 
" ... площею 0,0354 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмежеНОIО відповідальністю "КіТ -інвест"; 

1 0.6.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
Н2040833800032 від 23.05.2008р., відносно приватного підприємства "Дельта
Бровари", слова " ... площею 0,0200 га ... " замінити словами " ... площею 
0,0082 га ... ". 

II.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
11.I.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » п. 2.21. відносно приватного 
підприємця Головач Надії Анатоліївни доповнити абзацом: 

"Попередити приватного підприємця Головач Надію Анатоліївну про 
необхідність укладення договору оренди землі терміном до 29.03.2009 року"; 

11.2.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 <<Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 2.16. відносно приватного 
підприємця Головача Олександра Миколайовича доповнити абзацом: 

"Попередити приватного підприємця Головач Олександра Миколайовича 
про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 

29.03.2009 року"; 
11.3.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 <<Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » п. 2.3. відносно приватного 
підприємства "Афіна-Т" доповнити абзацом: 

"Попередити приватного підприємства "Афіна-Т' про необхідність 
укладення договору оренди землі терміном до 29.03.2009 року"; 

11.4.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 <<Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 2.18. відносно приватного 
підприємця Бабича Олександра Миколайовича доповнити абзацом: 

"Попередити приватного підприємця Бабича Олександра ~олайовича 
про необхідність укладення договору оренди зеМЛІ теРМІНОМ до 

29.03.2009 року". 

12. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 
даного рішення, про необхідність укладення д? 29.03.2009 p~кy .Договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ, МІська рада 

буде розглядати питання про припинення права користування землею. 

І3.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 ~aнoгo 
рішення, про необхідність укладен~ до 29.03.2009 року ДОГОВОРІВ ~o 
внесення змін до договорів оре~и зеМЛІ. У ви~~ не оформлеШІЯ ДОГОВОрІВ 
про внесення змін до ДогОВОРІВ оренди зеМЛІ, МІська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 
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14. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 5,6 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користуванЮІ земельними ділянками в термін до 29.04.2009 року. До ОСВОЄНЮl 
земельних ділянок приступати після отриманЮl правовстанОВJПOючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

15.Попередити юридичні особи, зазначені в п.7 про необхідність 
виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками в термін до 29.01.2010 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. 

16.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сanожку І.В. 
бути представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 
землі та додаткових угод. 

17. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після 
зміни rpomoBoї 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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