
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про припинення права користування земельними І 
ділянками, надання в оренду земельних ділянок . ' 

надання ДОЗВОЛ1В 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 10.02.2009 Н!!99 щодо 
nplmllHeHНJI права користування земельними ділянками, надання в оренду 
земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
офорt.шенню права користування земельними ділянками юридичним і фізичним 
01:06ам ~ внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що 
JI03MiplI земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 
reнерanьним 'планом забудови м.Бровари, керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 83, 93, 
116. 120. 123, 124, 125, 126, 151 Земельного кодексу України, ст.7 Закону 
Украіни "Про оренду землі" п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни. п. 34 ст.26 ЗакоН; України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
~пaroУстрою територій, земельних відносин, архітектури, будіВНJщтва та 
,lІІВестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх 
до земель •• ' •• . ' вою' .пIСЬКОІ ради В зв'язку з доБРОВІЛЬНОЮ В1ДМО . 11' . ф'"'' площею 047 '. Товариству з обмеженою відповідалЬНІСТЮ " Ілаит 

І 18 ra по Вул.Красовського 18ма згідно з листом від 14.01.2009 року Н!! 14/01; 
1 2 n, ' , ОІ" ринок" площею 

0.0796' 'І-\ержавному підприємству "Броварськии оптовии . 
ГІпо вул. Київській 126 згідно з заяВОІО від 22.01.2008 року, 
1 3 В' " К оо оветпостач" площею 

0.0272 • • ІДКритому акціонерному товарис~у " ИІВЗО ХО 17' 

lгаПо вул. Мічуріна,9 згідно з листом ВІД 03.02.2009 року -, " 
.4 Заrcp' Броварський завод пластмас 

lIJJolЦelQ О О итому акціонерному товариствr " від 06.12.2007 року 
~01"1132' 758 га на території промвузnа, ЗГІДНО з ЛИСТОМ 

І I.S n ." о 0131 га по Об'їзній 
~i. з~;иватному підприємству "дОМІНант площею , 

1.6 О 3 листом від 26.01.2009 року Х!!.31;. KiT-інвест" площею 
0.0354 !'а' n Товариству 3 обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ." 20 02 2009 року Н!! 11; 

о Вул. Марії Лагунової, 18-б, згідно з листом ВІД . . 
._ .. _ ...... IJ1fJ7p. ІІІІ. NllJJ8.IDt1D 

•• т .ІіІІОІ_IІІІ'''''''''''' 
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ГулеВЦIО Олегу Олексі"овичу ПЛОЩClО 
ВЗДОВЖ парку "Перемога", згідно з ЛIfСТОМ від 
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~~ести . зміни ~~ дo:~~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КllївСЬКІИ реГІОН8JJЬНIИ фlЛll Державного підприємства "Центр державного 
земельнОГО кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
за Не040733800004 від 21.02.2007р.; 

3.2.БроварськіЙ раЙО~Н.іЙ спілці споживчих товариств площею 0,1028 га 
ДП. обслуговування адмІНІстративного будинку - землі комерційного 
ВIІКОРlfСтання, по вул. Київській, 1 39 терміном на 3 роки. 

~~ести . зміни ~~ дo:~~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КlІЇВСЬКlli реГІОНальНlИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Не04073 З 800074 від 03.07.2007р.; 

з.з. Броварській районній спілці споживчих товариств площею 2,1488 га 
ДJUI обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по 
вул. Красовського,22 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КlІївській регіОН8JJьній філії Державного підприємства "Центр державного 
зе.tenьного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
заN!!040733800075 від 03.07.2007р.; 

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

3.5. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
ІШощею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
зе.ші комерційного використання, по вул.Гагаріна,1 терміном на 1 рік; 

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

3.7. Фізичній особі-підприємцю КанавЦ10 АнаТОЛІЮ Савовичу площею 
0,0067 га ДJIJI обcnyrовуваНШІ павinьйону - землі комер~іЙНОГО в~ористання, 
по вул. Короленка в районі розміщення буд. ,N'!! б8 T~PMIHOM ~~ 1 рІК; 

3.8. Фізичній особі-підприємцю Мерезі АнаТ~ЛІ~ АнДРІ~ОВИЧУ nлоще~ 
0,0025 га для обслуговування кіоску в складі павІЛ~ИОНУ ?ЧlКУВання - зеМЛІ 
КОмерційного використання по вул.Київській в райОНІ РОЗМІщення буд.,N'!!224, 
t • , 
ерМІНОМ на 1 рік; . . 

3.9. Фізичній особі-підприємцю БарановсЬКОМУ Анатол~ ВІКТО~~ВИЧУ 
IIJIОЩеlO 0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ КОМ~РЦІИНОГО 
В~ористанНJI по вул Шевченка в районі розміщення буд .. ,N'!!27 теРМІНОМ на 1 
РІК; , • 

3 10 Ф" .. К лбасинсЬКОМУ Віталію Вікторовичу . . ІЗИЧНІЙ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ о .. .. 
nnощею О 00275 б ByaaHНJI кіоску - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 
ВМК ' га для о слуго . 

О~истання, по вул.Гагаріна,14 терміном на 1 рІК; О 003 І га для 
t 06CJl~ І.Фермерському господарству "жураву~:" пnоще~орис~ання по 

Вул.Мо вYDання.. кіоску _ з~млі комеРЦI ного в , 
ЛагунОВОІ,19 терміном на 1 рІК; 



3.12. Фізичній особі-підприємЦІО Іванченко Наталії Віталіївні площеlО 
0.0029 "': .. ДJUI об~угов!ва~ня Ki~cкy - землі комерційного використання, по 
ВУЛ. МаРІІ ЛаIf'НОВ?~ в раИО~1 ~ОЗМlщення буд. N!!7 терміном на 1 рік; 

3.13. ФІЗИЧНІИ особl-ПІДПРНЄМЦІО Котенку Володимиру Григоровичу 
nnощеl0 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВIІКОРИСтання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!! 2, терміном до 
26.08.2009 року; 

3.14.ФізичніЙ особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
nnощеlО 0,0022 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВJlКОРIIСТання, по вул. Київській в районі розміщення буд. N!! 168 терміном до 
26.08.2009 року; 

3.15. Фізичній особі-підприємцю Островській Наталії Валентинівні 
nnощею 0,0025 га ДЛЯ обслуговування кіоску в скпаді павinьйону очікування -
землі комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.N!21, терміном до 26.08.2009 року; 

3.16. Фізичній особі-підприємцю Багіровій Тетяні Олексіївні площею 
0.0055 га ДJUI обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка в районі розміщення буд. N!! 68 терміном 1 рік; 

3.17.ФізичніЙ особі-підприємцю Корнієнко Валентині Федорівні площеlО 
0.0015 га ДJUI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка,54 терміном 1 рік; 

3.18.фізичніЙ особі-підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0.0019 га ДJUI обспуговування кіоску - землі комерційного використання, п~ 
ВУЛ. Гагаріна та вул. Марії Лагунової терміном до 26.05.2009 року, при УМОВІ 
знесення металевої решітки; а , 

3.19.фізнчніЙ особі-підприємцю Котенку 8t»~tмJKPf 
Пnощею 0,0019 га для обслуговування K~ Iёto • ~e 
ВИКОРистання, по вул.КиївськіЙ В районі розм міном на 

. 1 рік; ~~ ~ 2'.O!J.D! /J~ IW2.SS-O!)", Ооі І 

3.20.Товариству з обмеженою відповідал~ !і . ~ площею 
0,0099 га для обслуговування павільйону - зеМnI к ІНН го ~ истання, по 
Вул tJ •• __. І w .~ 

. -цапова,4-а теРМІНОМ на 3 роки; . .. 
3.21.фізичніЙ особі-підприємцю Пасічник ВалеНТИНІ ІКТОРІВНІ площею 

0,0031 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
Вул. Марії Лагунової, 19 терміном на 1 рік. 

4. Надати дозвіл на складання технічної документації із з~млеустрою по 
ОФОР~енню права користування (договорів оренди) земельнИХ ДІЛJI~О~, на яких 
РО3t.tiщене майно що явnяєтьсявласнісТlО фізичних та юридичних ОГБСlб.у _ " 

4 1 т' . . ·стю Євро Фудс краІна . .. овариству з обмежеНОIО ВІДПОВІдалЬНІ " 
:РІЄІІТОВНОІО площеlО 2 49 га для обслуговування фабрики сухих ха~Ч20з~ИХ 

!1 POдyктjB 'АШНА БЛАНКА" по бульв. НезалеЖНОСТІ, , 
, з ТОРГОВОІО маркою "Г . Фі ма ,яжинка" 

ор· 4.2.Товариству з обмеженою відповідальНІСТЮ " р - б' . . 
IЄ!Ітовною бслугоВУВання неЖИТЛОВОІ УДІВЛІ по 

'Yn. Ч • площею 0,0632 га для о 
eJlюСК1на 2· , , 
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з обмежеНОJО відповідальністю "Автобансервіс" 
0,0904 га ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі ло 

4.3.Товариству 

орієНТОВНОIО пnощеlО 

аул. Чкалова, 1 5-а; 
4.4.Товариству з обмеженою відповідальнісТJО ,,Автобансервіс" 

орі~ВНОЮ площеl~ 0,0.~7З га для обслуговування комплексу автозаправної 
CТlНЦII по вул. КИІВСЬКlи,227; 

4.5.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Автобансервіс" 
оріЄНТОВНОЮ пnощеlО 0,0011 га дnя обслуговування будівлі автозаправної 
станціі по вул. Черняховського,11-6; 

4.6.Товариству з обмеженою відповідальн' 1 н' обансервіс" 
орієнтовною площеlО 0,0157 га для обслуn ~RНЯ о tf1!t торської 
автозаправної станціі з навісом по вул. Кірова,57. *" .,,-4r .~. ~ 

Q oQ 
5. Надати дозвіл на складання технічної до са ац м 010 по 

офор~шеННlО права користуванНЯ (договору о oJ) tЦjЛJJНКИ 

товариству з обмеженою відповідальністю "ЛАКІ" о ~OB • ЛqJ Q О 0,04 га 
ДJUlбудівництва бані-сауни-Хамам по вул. Блока,5. ~ ~~,aA о! AJ.."'072.S'-~"/~l 

б.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
зе)teJJьиоі ділянки приватному підприємцю Негоді Вадиму Вікторовичу 
орієнтовною площею 0,0071 га ДJIЯ проведення реконструкції з розширенням 
мaraзииу з влаштуванЮІм вхідної групи по бульв. Незалежності,7. 

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

. 7.1.Відцілу капітального будівництва Броварської міськоі ради 
орієнтовною площею О 1000га для будівництва та обслуговування 
каналізаційно-напірної сТШ:ції на території VI житлового району на Об'їзній 
ДОрозі до 26.02.2010 року; .. . .. 

. 7.2. Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

:РIЄJiТОВRОЮ площею 1,0000га для будівництва ~ обсnyro~ув~НSI ВУ;nY 
ОДОПровідвИХ споруд на території VI житлового ранону на Об lЗНIИ ДОРОЗІ ДО 

26.02.2010 року; .. . .. 
о' 7.3.Відділу капітального будівництва Броварсько! МІСЬК01 paд~ 
зР~~ТОВНОIО площею 0,30 га для розміщення дитячого садка на терИТОр1! 

UtpОРаііоиу IV житлового району до 26.02.2010 року; .. . .. 
о і 7.4.Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОl МІСЬКО1 paд~ 
SРlliЄJrroВIІОЮ ПЛощею 0,83 га для розміщення дитячого садка на теРИТОРl1 

ICp~Paiioнy 1V житлового району до 26.02.2010 року; .. . .. 
арі 7.S.Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и 
1ц ~ВІІОЮ ПЛощею 3 80 га .для розміщення комплексу загалЬНООСВІТНІХ 

I(jJl 3 б ~ , ... . .. IV житлового району до 
26.02 асеииом на терИТОрl1 5 МІІСрОРаиону 

. .2010 року' 
7 6 В' .' . Броварської міської ради 

0PЇЄln1 • • 1ДЦinY капітального БУДІвництва . .. . .. 
Opip~BHOIO площею 8 О га з них для будівництва газОРОЗПОз~ШЬ:ОІ СТ8НЦ11 

".&О8110 " • nyн,,"",](o ОР1ЄНТОВНОІО 10 площею 0,50 га, газОРОЗПОДШЬЧОГО ._ .. ,,-
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JPlошеlO 0,0021 га, газОРОЗПО~ільчого пункту Н!! 4 оріЄНТОВНОIО площеlО 0,009 
ra та проКJIВДКИ n вводу маГІСТРального газопроводу в м. Бровари терміном 
до 26.02.20 1 ~ p~кy;. . 

7.7.В1ДД1ЛУ каштanьного БУДІвництва Броварської міської ради 
opitHTOBHOIO площеlО 2,27 га для будівництва очисних споруд в районі 
розміщення міського кnадо.вища по вул. Кутузова до 26.02.2010 року; 

7.8.Приватному шдприємЦJО Вербицькому Ігорю Володимировичу 
оріЄНТОВНОІ0 площеl0 0,88 га для будівництва та обслуговування виробничої 
БВЗ11 по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Україна" до 
26.03.2009 року. 

В.Продовжити термін дії дозволів на виготовлення технічної 
документації по оформленню права постійного користування земельними 
дїnянками до 26.05.2009 року: 

В.l.Уnpавлїнюо освіти Броварської міської ради оріЄНТОВНОIО площею 
2,42 га ДJIJI обслуговування Броварської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів К!! 7 по вул. Гагаріна,2З-а; 

В.2. Уnpавлінюо освіти Броварської міської ради орієнтовною площеlО 
1,24 га для обcnyговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
N21 по вул. Київській,15З; 

В.3.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,62 га для обcnyговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
N2 2 по вул. EHгenьca,6; 

В.4.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площе~ 
1,87 га для обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеНІВ 
N! 3 по вул. Леніна,80; . 

8.S.Управлінню освіти Броварської міської ради ОРІЄНТОВНОІО площею 
2,3 га ДJIJl обcnyroвування Броварської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів 
N! 6 по вул.Герцена,З. 

9.Продовжити термін дії дозволу на складання те. . а .. ~Me~aцii по 
ОФОРМJlеиню договору оренди земельної ділянки, н ~з~ще м~ин~, Щ?, 

.18JUlєтьсв власніс'ПО юридичної особи, акціонер ~ афІНВІзата 
ОРіЄНТоВНОІО площею 1.57 га ДJUI обслуговуван nr ... ексу, по 
ВУП.ЗaniЗНИЧНіЙ,4 до 26.05.2009 року. ~IA.AA. 1:1 k 9 м.9. 

Q-..J' • 
щ 10. Відмовити у продовженні терміну корис ....... Т H .. QJ аШЯН~?Ю~ 
~O перебуває в оренді фізичній особі-підприємцю rr&1fwn леКСllВН~ 
,ощеlQ 0,0040 га ~ обслуговування магазину - ~OHY -. зеМЛІ 
60ltlерЦійноro використання по вул. М.ЛагуновОЇ в раЙОНІ РОЗМJ~ення 
Уд • .N!lS/S в' , шенням правил благоуСТРОІО теРИТОРll по 
заБезn ' зв язку з пору 

еченню Чистоти і порядку у м. Бровари. 
І 11 В· . . ко истування земелЬНОІО діЛЯНКОІО, 

що n . lДМОВити у продовжеННІ теРМІНУ. р В бйову Олександру 
1(0 ереБУває в оренді фізичній особі-ПIДПРИЄМц!О оро. . 
C'bJIfТИно' обслуговуванНJI КІОСКУ - зеМЛІ 

tot.lерц'й вичу площеІО 0,0019 га для ті в районі розміщення 
1 Ноro ВИКористання, по бульв.Незалежнос 
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, 
будJ(!!10, в зв язку. з порушенням правил блаГОУСТРОIО території по 
забезпечеННIО чистоти 1 порядку У м. Бровари. 

12.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
12.1.від 25.07.2008 po~ N!! 807-40-05 «Про припинення права 

користування земельними ДІЛянками ... » п. 3.5. відносно приватного 

підПРIІємства ,,яна та" слова " ... площею 0,0700 га ... " замінити словами " ... 
nnощеlО 0,0417 га ... " , відповідно до уточненого кадастрового плану· 

12.2. від 29.0 1.200~ року N!! 1023-55-05 «Про ПРИПИН~ННJI права 
JCОРltctyв8ННЯ земельними ДІЛянками ... » п. 9.2. відносно спільного підприємства 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Груп" слова 
" ... ПJlощею 0,0108 га ... " замінити словами " ... площею 0,2531 га ... "; 

12.3. від 20.11.2008 року N!! 928-49-05 «Про припинення права 
ХОРIIСТУВ8ННЯ земельними ділянками ... » п. 5.2. відносно приватного підприємця 
Самусь Людмили Володимирівни слова " ... окремого входу ... " замінити . " CJlовами " ... окремих ВХОДІВ ... ; 

12.4. від 16.10.2008 року N!! 898-47-05 «Про припинення права 
КОРllСТУВання земельними ділянками ... » п. 5.21. відносно товариства з 
обмежеНОIО відповідальністю "Містобуд-Бровари" слова " ... терміном на 2 роки" 
замінити словами " ... терміном ДО 20.11.2013 року"; 

i2.S. від 25.12.2008 року N!! 968-52-05 «П инення права 
користування земельними ділянками ... » в п. 1 5. ~ .jJ~!10 1\' вариства з 
обмеженою відповідальністю "Ольвія-С" слова " ... 1: ~. ,о 009 року" 
замінити словами " ... терміном до 26.05.2009 року". '" 1 ~1 ':IH'-~йf".ІD.4. 

ar ІІІ -f ІІІ 

. 13. Попередити юридичні та фізичні особ ~ з . 2 даного 
РІUlеlUUI, про необхідність укладення до 26.04. 
3eмni. У випадку не оформлення договорів ореНД,~~~Wl 

~ розгJUlДaти питання про припинення права користуван.if)F:_IіІІrsi" 

. 14.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначен! в п.з даного 
РІ~еlПUI, про необхідність укладення до 26.04.2009 року ДОГОВОРІВ про вн~сення 
ЗМІН ДО договорів оренди землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ про 
ВНесеННи змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
l1ро ПРИПИнення права користування землею. 

15. Поперепт.rrи lоридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 4,5 про 
Необ·· ~........ ... оформленню права 

ХІДНІСТЬ виготовлення відповідної документацll по 
ItОриctyввнНJI земельними ділянками в термін до 26.05.2009 року. До освоєння 
зеМельних . . отримання правовстановлюючих 
цo~ • дІЛЯнок приступати ПІСЛЯ . ок В натурі. Земельні 
ЦinJr еНТ18 на землю та встановлення меж земельних Д1ЛЯН 

НІСІ! 811КОРИCТQвувати за цільовим призначенням. 
16 n . п 6 про необхідність 

ВЬ,,"-_ • опередиТИ юридичні особи, зазначеНІ в . 
-""Ц)ВneННJI • ••• о оформлеННlО права користування 

зе"tenьн . ВІдповідної документаЦl1 п О До освоєння земельних 
ЦЇJbrHOI( ими дІЛЯнками в термін до 26.02.201 року. чих документів на землю 

nРIІСТУПати після отримання правовстановлюЮ 
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встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 
та • 
811КОРlістовувати за ЦІЛЬОВИМ призначенням. 

17.ДоРУЧИТИ ВИКОНУІОЧОМУ обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та додатковиХ угод. 

18. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 

Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після 
зміНІ! грошової оцінки земель м.Бровари. 

у ВИПадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної діnянки може бути розірваний БроваРСЬКОIО міською радою в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку. 

19. КОНtpОЛЬ за виконанням цього рішення покласти на заступника 

.Ііськоro ГОЛОВИ Андрєєва в.о. 

ВІІКОНУЮЧИЙ обов'язки місь 
гопови - секретар ради 

м.Бровари 

від 26 лютого 2009 року 
N2 _{()GР-5б'-О6" 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного вімілу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань ... 
РОЗВИТКУ та блаГОУСТРОI~ теРИТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
ВIfКОНYlоча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 

началЬНІіка земельного відділу <::=-~~18~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Начальник управліННJf 
міСТОбудуВання та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начальник управління еКономіки 

~----

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

І Л.Є.Рибaкoвl 

~ r' н.І.Саченхо 

Начат.ник зaram.ноro від.цiny ~ H.IIJIIIТIOК 

Голова ПОстійної КОМl.С ... 
ІІз питань розвитку та благоустро 

земельних ВіднОсин а ~ теРИТОРій, 
б . , РХ1теJttypи 
УД\ВНИЦтва та інвестицій ' 

~ С.В.IJjдцYб 



(U;И /lfJ#tv _ 
(W1;(l'~-I·-1 . 

~ ІІа tl! IV'І ,/,І.Ро 
01п І "ВІІКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
,,," ГОЛОВІІ - секретаРIО раДІ І 

1(· (Jt1. 09 Сапожку І.В. 

/І/!) 9 ПОДАІІНЯ 

(," 10 1/,2. UI()З, 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської радІ І 
П1ІТ8И1UI щодо припинення . права користування земельними діЛJШКDІН, 
НадаННІ В оренду земельних ДІЛЯНОК, надання дозволів на виготовлення 

технічної документації по оформленнlО права І(ористування земельними 
дiuнквми 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 добровіЛЬНОJО BiAMOBOIO: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Філайт" площеlО 
0,4718 ra по вул.Красовського,18-а, згідно з листом від 14.01.2009 РОІСУ Н!! 
14/01; 

1.2.Дочірньому підприємству ,,)Китло" орендного підприємства 
nБроварипромжитлобуд" площею 0,5316 га по вул. Черняховського,23-в, 
згідиозлистом від 22.01.2009 року H~ 13; 

1.3.Товариству з обмеженою відnовідальніСТІО вироБНИЧО-l(омерційна 
фірма "Ваикорс-Трейдінг" площею 0,0385 га в районі Промвузла, згідно з 
JlUСТОМ Від 30.01.2009 року Н!! 116; 

1.4.Державному підприємству "Броварський оптовий риноt(tt пJtощеlО 
0.0796 га П~ вул. Київській, 126, згідно з ЗWlвою від 22.:01.2008 року; " 

1.5.в1ДІСрИТОМУ акціонерному товариству "I(ИІвзооветпостач площеlO 
0,0272 га по вул. Мічуріна,9, згідно з листом від 03.02.2009 року Н!! 17; tI 

. l.6.Закритому акціонерному товариству "Броварськи~ заво~ ~ластмас 
lU[Ощею 0,0758 га ва території Промвузла, згідно з листом ВІД 06.1_._007 року 
N!Ol .. 1132· , 

, ~.7. Приватному підприємству "Домінант" площеlО 0,0131 га по 
об і'зllііі дорозі, згідно з листом від 26.01.2009 року Н!! 31; tt 

1 8 Т . . . ТІО KiT-інвест площеlО 
О '. овариству З обмеженою В1ДПОВIДальН1С ". ? ? 
,0354 га по вул М 'оо Л оо 18-6 ЗГ·1Дно з листом ВІД 20.0_._009 року 

}& 11. • ар!! аГУНОВОl, , 

2 З •• УСТРОІО щодо складання 
ІІА • атвердити технічну докумеНТВЦ110 ІЗ земле 
.,ulCyt.{eJf • ... JiСТУВIlННЯ земсльtlОlО 
дiJrsnsk ТІВ, ЩО посвідчують право ПОСТІИНОro кор діnЯНJtV Киі·ВСЬІ(ііі 
• 010 та над '" стування земельну .~ 

~bJcОБJlаСИїі ати в ПОСТІине кори .оо ветеринарної меДIЩIІІ'ІI по 
QDpoб8)t 1 державній спеціалізованій ла60раТОРJ~ га _ землі обмежеllОГО 
811JcoРJI ПТИЦІ ПJIощею 0,6437 га, з них 0,017. ·й для обcnуговуоаlJJ1Я 
icllyto CТaJiJfЯ - іюкенерний коридор мереж КОМУНІ каЦІ '-К i'JJC1jIC·it;2-:--;-

ЧИ)( споруд - землі громадського призначеННЯ'rо B~~t:~,,~\cr:.v.:..IJ~\' ~y 
........ ВХ!А;'~·іЙ fll О 
-......... '(h" O~ ,. 
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3. ~атвердити ~ехнічну документацію із землеУСТРОIО щодо СКJIадання 
докумеНТІВ, що ПОСВІДчу10Т~ пра~о оренди на земельні ділянки та надати В 
opellДY за рахунок земель. МІСЬКОІ ради земельні ділянки, на яких розміщене 
мвАно, шо ~ВЛЯ~ЬСJl вn~c~lcTIO юридич~их та фізичних осіб: 

3.1.ФІЗИЧНІИ особl-П1~?РИЄМЦIО ЗІнченку Миколі Андрійовичу площею 
0.0015 га дnя реКОНСТРУКЦll з розширенням вбудованого приміщення під офіс 
з вnawтyвaH~~ окремого входу в багатоквартирному житловому будинку _ 
зе"пі комеРЦIИНОГО використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ.7-а терміном на 5 
років; 

3.2.Громадинці Зінченко Валентині Борисівні площею 0,0056 га для 
реконструкції з розширенням вбудованого приміщення під офіс з 
вnаштуванНJIМ окремого входу в багатоквартирному житловому будинку _ 
юші комерційного використання, по вул.Енгельса,1 О терміном на 5 років; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальніСТIО "Іксіон груп" площею 
0.0796 га ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного 
ВIІКОРllстанНJI, по вул.КиївськіЙ, 126 терміном на 5 років; 

3.4.Товариству з обмеженою відповідальніСТIО "АДЕІП-МЕД" площею 
0.0041 га ДJIJI реконструкції з розширенням квартири Н!!81 під аптеку з 
ВIIamтyвaнНJIM окремого входу в багатоквартирному житловому будинку -
зеші комерційного використання, по вул. Короленка,68 терміном на 5 років; 

З.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ,,Афаліна" 
пnощею 0,0272 га для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул. Мічуріна,9 терміном на 5 років; 
. З.6. Товариству з обмеженою відповідальністю Броварське д~ревообробне 
ПlДllpиємство ,,явір" площею 0,3012 ra, з них 0,1427 га - зеМЛІ обмеженого 
Вихористання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговув~ння 
ХОМппексу - землі промисловості, по вул.ЩолківськіЙ,2 терміном на 5 РОКІВ; 

З.7.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,вторма-сплав" площею 
0.0758 га дnи обслуговування двох залізничних гілок - землі промисловості, на 
території Промвузпа терміном на 5 років' 

З 8 . '. ми оо' площею · .ФlзичніЙ особі-підприємцю Шеметенко ІРИНІ колаlВНI . 
0.0048 ra для реконструкції з розширенням квартири Н!! 115 ПІд 
СТоматопогічний кабінет з влamтуванням окремоГО входу в багатоквартирному 
::?вому будинку _ землі комерційного використання, по вул. 

єднання,7 терміном на 5 років. 

ne 4. ПРодовжити терміни користування земельнИМИ дїЛJJНКами, що 
]JeБувають в . 

4 1 Т ореНД1: .' Maмn1М-IнBecn) площеlО 
0500 . . овариству з обмежеНОJО віДПОВІдалЬНІСТЮ « u. AAJ ••• • • о ra житлового будинку - зеМЛІ 
~nJ)ОВ оо дJIя будівництва багатоквартирного о' ... ький терміном до 
01.03 20011 забудови, на території 11 черги кварталу Л1МПІИС , 

. Оро 
вне ку. .. ілянки зареєстрованого у 

ltni'CLICiIi сти. зміни до договору оренди зеМС:ЛЬНОІ Д Центр державного 
~lenLllo реГlональній філії Державного Пlд~и~мс;а аrни по земельних 
~a)t'~ кадастру при Державному КОМІтетІ кр 

заН20407ЗЗ800004 від 21.02.2007р.; 
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4.2.БроварсьК1И раИОН~I~ СП1ЛЦI СПОЖИВЧИХ товариств площеІО 0,1028 
ДNЯ обслуговування адМІНІстративного будинку - зеМЛІ' коме ' .. 

JI К .. '" 1 39 . РЦІИНОГО 
'OPIICТВННJI. ПО вул. И1ВСЬКІИ, термІНОМ на З роки 
.,"~. . 

внести. ЗМІНИ ~o дo~~~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
1СаlївськіR репональНlЙ фlЛll Державного підприємства "Центр державного 
зе.leJlы�оro кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурСах" за H!!04073.:800~74 ~i~ 03:07:2007р.; 

4.3. БроваРСЬКIИ раИО~НІИ СПІЛЦІ СПОЖивчих товариств площеІО 2,1488 
ra ДnЯ обслуговування м~инового комплексу - землі промисловості, по 
&уn. Красовського,22 теРМІНОМ на 3 роки. 

~нести. зміни ~~ дo~~~opy оренди зем:пьної ділянки, зареєстрованого у 
ICJtїВСЬКІЙ реГІОНальНlИ фІЛl1 Державного ПІдприємства "Центр державного 
зеМeJlЬНОГО кадастру при Державному комітеті У країни по земenьних 
ресурсах" за N!!04073380007S від 03.07.2007р.; 

4.4.ФізичніЙ особі-підприємЦІО Щербаку Станіславу Володимировичу 
JШощеlО 0,0021 га для обслуговуванни кіоску в складі павinьйону очікування -
землі комерційного використанни, по вул. КиївськіЙ.94 терміном на 1 рік; 

4.5. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
JШощеІО 0,0020 га для обслуговуванни кіоску в складі павільйону очікування 
-земnі комерційного використвнни, по вул.Гагаріна,l терміном на 1 рік; 

4.6. Фізичній особі-підприємцю Шматку Станіславу Івановичу площею 
0,0034 га ДJIJI обслуговуванни кіоску - землі комерційного використання, по 
&ул. Димитрова,18 терміном на 1 рік; 

4.7. Фізичній особі-підприємцю Канавцю Анатолію Савовичу площею 
~0067 га ДJIJI обслуговування павinьйону - землі комерційного використання, 
ПО вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 68 терміном на 1 рік; 

4.8. Фізичній особі-підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площе~ 
0,0025 га ДJIJI обcnyrовування кіоску в складі павinьйону очікуванни - зеМЛІ 
kOм,ціііиого використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщенни буд.N!!224, 
~1110M на 1 рік; . . 

4.9. Фізичній особі-підприємцю Барановському Анатол!ю ВІКТО~~ВИЧУ 
IJJJОЩеlО 0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ КОМ~РЦІИНОГО 
:UРИCТВIuuI, по вул.Шевченка в районі розміщення буд .. N!!27 теРМІНОМ на 1 

4 10 Ф' . . . ... н ї Олексіївні площею ORn40' • ІЗИЧНІЙ особі-піДПРИЄМЦIО РІГІНІИ аТМІ . '" 
,VU га ... зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
""о ДпJI обслуговув8ННИ магазину - пав1ЛЬИ~НУ - . б N!! 1 5/5 
'fh.t.t~ИСТанНJI, по вул. М.Лагунової в раЙОНІ РОЗМlщенни уд . 
•• 1' 1110М На 1 ік' 

4.11 ф.р '.оо •• uv Віталію Вікторовичу 
lIJIolЦelO О ІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Коnбаси~сько ••• .1 і комерційного 
811tr1\oo ,00275 га для обслуговування КІОСКУ - земл 
""'РИСТаlll1J1 • • 1 ік' 

4.12 ф! по вуn.ГагаРІна,14 теРМІНОМ на р. . Михайлівні площеlО 
0,0029 ra' ІЗИЧніА особі-підприємЦІО Зу~ець ОЛ~~І ого використанни, по 
6yJlLa.!i ДnJI ОбслуговуванНJI кіоску - земЛІ комерЦ1ИН 

4 езanе)IQfо . 7' • 
о .13. ф' ~TI, термІНОМ на 1 рІК; ні михайлівні площею :19 га lUrJr !ЗИЧНІЙ особі-підприємЦІО зубець On~.. о використанНJI, по 

n. tarap' Обcnуговуванни кіоску - землі комеРЦlИНО~ . . 
~ IlІа 8 районі розміщення буд. Н!! 29 терміном на РІК, 
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4.14.Фермерськ~му господарствr "Журавуwка" D.:l0щею ОО8ооз r ~.:t:I:i: 
.':"nVrOBvBaIIНJI юоску зеМЛІ комерційного 
IJU'oiIJ· - 'J ВIIКОРПст:::.=ж D;! 
1І.М.лaryнової, ~ ~ тepMi~o~ на 1 рік; 

tf 4.15. ФіЗllЧНll1 особl-ПІДПРИ~МЦЮ Іванч~нко Ната.lїї 8іТ2..1Us.~ ц .. :~~a;-" 
0,0029 ra ДJIJI об~!гов~ва~ня KI~CКY - зеМЛІ комерційного вшroРі[СL":"=-' c.~ 
В)'JI.МарііЛа!у"ОВ.~1 в раИ~НI.РОЗМlщеННJI буд. Н27 Tep~liHO~1 на 1 pi.~ 

4.16. ФI3IiЧНIIf осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ KOTeH~-Y 80ЛО.1lI~ШРУ ГРШ"Оp:tSd.~ .. '
nnощею 0,0020 га для обслуговуванНJI 1\10СА1' - зе~Llі lro,,[~цi;;-~ro 
81IКОРІIСТ8ИНJI, по вул.Гагаріна в районі розміщенНJI буз..:\! !. тep,,~o}[ Е:! L 
ік: р • ..... б" І 4.17.ФI3IIЧНllі осо І-ПІДПРИЄМЦЮ ваюlЦЬКОМУ ~IIIКОзі ГрШ'Оp:t~~..-
JUlощею 0,0022 га ДЛJl обслуговуваННJI кіОСА}' - зе~Llї lro,,(~rтТF=Q~ 
BIIICOPIICТ8ННJI, ПО вул. Київській в районі розміщенНJI буд, м 168 ~}ri:,~м 
ва 6 .lіСJЩів; 

4.18. ФіЗlfЧНій особі-підприємцю ОетрОВСЬАііі Ната:lії 82..1~Et.;'-~V:= 
мощею 0,0025 га для обслуговування кіоску в СЮJаді павільііо~' o~;:;::=z 
- зе.ші комерційного використаННJI, по бульв.Незалежності іі p-d!~== 
розміщеНВJI буд.N!!21, терміном на 6 міСJlців; 

4.19. ФЇЗIfЧНЇЙ особі-підприємцю Баriровій TeТJIНЇ Олексіів::і п:!о~ею
O.OOSS ra ДJIJI обслуговування павільйону - зеl\ші KOMepцiїmoro ВUКOРZ~t..,=ж 
повуп.'Коропенка в районі розміщення буд. Н2 68 TepMiHO~1 1 рЇА; 

4.20.ФїзичніЙ особі-підприємцю Корнієнко 8а!Іенmиi Фe.:tор;:;:: 
DJlощею 0,0015 га ДJIJI обслуговуванНJI Kioch.}' - зе~lлі h.'O).!ерnjГr-:о~ 

ВIUCoРИC'l'aННJl, ПО вул. Короленка,54 терміном 1 рік; 
4.21.фізичніЙ особі-підприємцю Бугері Андрію ВЇh.-roро~- ІІ:ІОЩ~ 

0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерціїПІОГО вшroРПСТ2=ж rro 
&уп. Гагаріна та вул. Марії Лaryнової терміном на 1 pih.-; 

4.22.фізичній особі-підприємцю KOтeHh."Y Володmwp?' Гршо~:ш~1'" 
площею 0,0019 га для обслуговуваННJI кioch."Y - зе~IЛI ко}[ер:шшоro 
~иCТВIIнJI, по вул.Київській В районі розltUщеННJI будеМ 168 -repшно:u є! 

4.2з.Товариству з обмеженою відповідальністю (~БСo:пor _:IlД" 
1IJJ0Щею 0,0099 га для обслуговуванНJI павільііону - зе~1JI КQуерП1ШіОro 
ВItkop:стаиь, по вул. Чкалова,4-а терміном на З рОЮI; О __ _ _ 
""о .24.фізИЧНіЙ особі-підприємцю Болдирєву KoCТJIIIТIIII}' lI~КС:ШО~ 
'1/. lЦею О • - - r оЧJК\-ваВ1lЯ -
3eQ' ,0023 га ДпJI обслуговування кіОСКУ в складІ павLlJы�оIІ) - .. 

І ~мер~йного використанНJI, по вул.Короленка,S2 Tep~IЇНO~ ~=аі'Вяі 
1IIJ0щ .2S.ФІзичніЙ особі-підприємцю Проскурко В~ен:?ПІ1 - - ~R&Jt-
3eiJJJ' еІО 0,0023 га ДпJI обслуговуванНJI кіоску в складі павшы�о~~ o~ 1 • 

І КОмер . ін Н ості 7 тер:\пво~ ва РІА; 
4.26 ~I o~ використанНJI, по бульв .... езалежи " К~С1Х11IПИОВ~-

1ІІІ0ЩеJQ 'оф1ЗИЧНІИ особі-підприємцю ВороБИОВ~ Олександр, - 1\О:\(ерпіііиОІО 
'lIJcoP11 ,0019 га для обслуговування . юосК?' - зе~..ІО!l О тер~оя 
ІІа 1 Pik~IIJI, По бульв.Незалежності в райОНІ РОЗМlщеННJI ry. , 
01 4.27 ф' • І Ю ПetpоВПЧ)' п.tIОШе1О 
,SOO ra . 1ЗИЧНІЙ особі-підприємцю Вакуленку гор • травСПОрІ}-7 по 

"N. '1eplfsotAna Обслуговування автомобільної стоJППCII :- зе~: ? poКJI-
~ 08СЬКОro в районі розміщення теплиць TepltllBO~1 -



s 
Внести зміни до договору оренди земельної ДІ'м 

К .. '" . нки, 
зареєстрованого у И1ВСЬКІИ реГІОнальній філії Державного підприємства 
"Центр держаВНОГО,~емenьного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних p~cypc~ за ~!!0~0400700066 від 08.09.2004р.; 

4.28.ФlЗИЧНIИ особl-П1ДПРИ~МЦ10 Пасічник Валентині Вікторівні площеlО 
0.0031 га ДЛЯ обслуговування КІОСКУ - землі комерційного використання по 
вул. Марії Лагунової.19 терміном на 1 рік. ' 

S. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельних ділянок, на 
JlКlIХ розміщене моАно, що являється власністю фізичних та юридичних осіб: 

S.I.ФізичніЙ особі-підприємцю Новицькому Василю Івановичу 
орієнтовною площею 0,1856 га для обслуговування гаражів-боксів по 
вул. Грушевського,2-б; 

S.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро Фудс ГБ Україна" 
орієнтовною площею 2,49 га для обслуговування фабрики сухих харчових 
продуктів з торговою маркОІО ,,г АШНА БЛАНКА" по бульв. Незалежності,23; 

5.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма ,Jlжинка" 
орієнтовною площею 0,0632 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вуn. Чemoскіна,2; 

S.4.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Автобансервіс" 
орієнтовною площею 0,0904 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вуn. Чкалова, 15-а; 

S.S.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" 
орієнтовною nлощеl0 0,0073 га для обслуговування комплексу автозаправної 
стаиціі по вул. Київській,227; 

. S.6.Товариству з обмеженою відповідальніСТЮ. ,~Автобансервіс'.: 
ОРІЄНТОВНОІО площею 0,0011 га для обслуговування БУДІВЛІ автозаправнОІ 
станції по вул. Черняховського,11-б; 

. S.7.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" 
ОР1ЄНТОВНОІО площею 0,0157 га для обслуговування операторської 
авТозаправної станціі з навісом по вул. Кірова,57. 

б ••• '" • устрою по . Надати дозвіл на складання теХНІЧНОІ документаЦll ІЗ земле оо • 

~~OPМJIeHHIo права користування (договору ope~~) ~емелЬНОІ ДІЛЯНКИ 
~.L.rовариству з обмехсенОІО відповідальністю "ЛАКІ ОРІЄНТОВНОЮ площеlО 
,04 га для будівництва бані-сауни-Хамам по вул. Блока,5; 

7. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеу~ою по 
ОФорt.tп земельною ДІЛЯНКОJО 
Б еиию права постійного користування . . г . 
ОPnlицьІСОМУ мі 8Йонно авліННJО водного господарства ІмеНІ .. арК?'ш~ 

~.A. ОРіЄИТОВНОJ:;'nлощею 6.r;~ га для обслуговування неЖИТЛОВОІ БУДІВЛІ 
ОВУЗІВ'" .. . OIH�b-ІнтернаціоналIСТlв,6; 

8 Н ння проекry землеуСТРОIО щодо 
8Щ8е.q . адати дозвіл на виготовле . ємЦlО Негоді Вадиму 
8іk'rореиlU! земельної ділянки приватному ПJДПРИ едення реконструкції з 

ОВlfчу орієнтовною nлощеlО 0,0071 га для пров 



розширенням 

Незвnежності, 7. 
магазину 

б 

з влаштуванням вхідної групи по бульв. 

9. ПРОДОВ)J(И~И термін дії дозволів на виготовлення проектів 
зеМJlеУСТРОIО щодо ВІдведення земельних ділянок: 

9.1.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
opiЄH~OBH.~O пл?щеІ~ О, 1 ~~Oгa для • будівництва та обслуговування 
каН8JllзаЦlино-наПIРНОI стаНЦI1 на теРИТОРІЇ УІ житлового району на Об'їзній 
дорозі до 26.02.2010 року; 

9.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
оріЄНТОВНОІО площеJO 1,0000га для будівництва та обслуговування вузлу 
водопровідних споруд на території УІ житлового району на Об'їзній дорозі до 
26.02.2010 року; 

9.3.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
оріЄНТОВНОIО nлощеlО 0,30 га для розміщення дитячого садка на території 3 
мікрорайону IV житлового району до 26.02.2010 року; 

9.4.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
оріЄНТОВНОІО площеІО 0,83 га для розміщення дитячого садка на території 5 
мікрорайону IV житлового району до 26.02.2010 року; 

9.5.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 3,80 га для розміщення комплексу загальноосвітніх шкіл 
з басейном на території 5 мікрорайону IV житлового району до 26.02.2010 
року; 

9.6.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 8,0 га, з них для будівництва газорозподinьчої станції 
орієнтовною площеІО 0,50 га, газорозподільчого пункту N!! 3 орієнтовною 
площею 0,0021 га, газорозподільчого пункту N!! 4 орієнтовною площею 0,009 
ra та прокладки П вводу магістрального газопроводу в м. Бровари терміном до 
26.02.201 О РОКУ· 

І •• • .. 
. 9.7.Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ~aд~ 

ОРІЄ~ТОВНОЮ nлощеІО 2,27 га для будівництва очисних споруд в раИОНІ 
РОЗМІщення міського кладовища по вул. Кутузова до 26.02.2010 року; 

. 9.8.Приватному підприємцю Вербицькому Ігорю Володимирович~ 
ОРІЄНтовною площеІО 0,88 га для будівництва та обслуговування ВИ~~б~ИЧОl 
бази по вул.Кутузова в районі розміщення ТОВ "Леман-Украlна до 
26.12.2009 року. 

10 N . ... ЛІ' В на виготовлення технічної · РоДовжити теРМІН Дll дозво 
.цОInfi·еи '" ... ого користування земельними 

• "J"I таЦІІ по оформлеННJО права ПОСТІИН 

lUJIяllkами до 26.05.2009 potnl: . 
1 О 1 .'.1 ••••• ади ОРІЄНТОВНОІО площеІО 24 .. Управлінню освіти БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р . .. 

І 2 га nnn б Б ської спеціалізованої зaгanЬНООСВІТНЬОІ 
~K ~- О слуговування ровар 

опн І-ІП ступенів Ха 7 по вул. Гагаріна,2з-а; . 
124 10.2. Управлін~о освіти Броварської міської ради ор~єнто~ною площІеІЮІІ І га .. загалЬНООСВІТНЬОl школи -
СТуn' дJJя обслуговування БроваРСЬКОI 

еlllВ Х!! 1 ПО вул. Київсьюй,153; 



7 

10.3.УправліННIО освіти Броварської міської ради оріЄНТОВНОIО 
1IJI0щеlO 2,62 га ДЛЯ обслуговування Броварської загальноосвітньої школи 1-
ІІІ ступенів N!! 2 по вул. Енгельса,6; 

10.4.УправліННIО освіти Броварської міської ради оріЄНТОВНОIО площеlО 
1,87 га 1JIUI обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів N!! З по вул. Леніна,80; 

10.5.Управлінню освіти Броварської міської ради оріЄНТОВНОIО площеlО 
2,3 ra ДJIJI обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
N! 6 по вул.Герцена,З. 

II.ПроДовжити термін дії дозволу на складання технічної документаціі 
по оформленню договору оренди земельної ділянки, на якій розміщене майно, 
що ЯВЛЯЄТЬСЯ власніСТ10 юридичної особи, акціонерному товариству 
"Фінвізата" орієнтовною площею 1.57 га для обслуговування маіінового 
комплексу по вул.ЗanізничніЙ,4 до 26.05.2009 року. 

12.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
12.1.від 25.07.2008 року Х!! 807-40-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » п. 3.5. відносно приватного 
підприємства ,,яната" слова " ... площею 0,0700 га ... " замінити словами " ... 
площею 0,0417 га ... " ,відповідно до уточненого кадастрового плану; 

12.2. від 29.01.2009 року Х!! 1023-55-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 9.2. відносно спільного 
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Груп" 
CJlова " ... площею 0,0108 га ... " замінити словами " ... площею 0,253 І га ... "; 

12.3. від 20.11.2008 року Х!! 928-49-05 «Про припинення права 
КОРистування земельними ділянками ... » п. 5.2. відносно приватного 
пiдnриЄМЦJI Самусь Людмили Володимирівни слова " ... окремого входу ... " 
заміuy~ . " ппти словами " ... окремих ВХОДІВ ... ; 

12.4. від 16.10.2008 року Х!! 898-47-05 «Про припинення права 
КОРИстування земельними ділянками ... » п. 5.21. відносно тов~риства з 
обмеженою відповідanьніСТ10 "Містобуд-Бровари" слова " ... теРМІНОМ на 2 
Роки" замінити словами " ... терміном до 20.11.2013 року". 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2:3 
даного рішенНJI, про необхідність укладення до 26.04.2009 p~кy .дОГОВОРІВ 
Оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди земЛІ, МІська рада 
БУде РОЗГJJJlДати питання про припинення права користування землею. 

. 14.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 ~aнoгo 
p11UeHIUJ, про необхідність укладення до 26.04.2009 року ДОГОВОРІВ п~о 
BlleceHIUJ змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлеННJI ДОГОВОРІВ 
Про ВВ • • • • ька рада бvде розглядати n qeCeHНJI ЗМІН до ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ, МІС .І' 
lttaнlUJ про припинення права користування землею. 

IS n . ф' . оби зазначені в п.п. 5,6,7 про 
11 .' опередити юридичНІ та lЗИЧНl ос , 
еОБХ1ДИість . . .. окументації по оформленню права 

kopltctyв виготовлеННJI ВІДПОВІДНОI д. 26 05 2009 року. До освоєння 
земenьн ВИИЯ ~емельними ділянками ~ теРМІН до . . п авовстановлюючих 

их Д1JU[HOK приступати ПІСЛЯ отримання р 
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документів на зеМЛIО та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

16.Попередити lоридичні особи, зазначені в п.8 про необхідність 
Вllroтовnення відповідної документації по оформленню права користування 
земельнимИ ділянками в термін до 26.02.2010 року. До освоєння земельних 
діляНок приступати після отримання правовстаНОВnIОIОЧИХ документів на 
зеМЛІ0 та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 
ВlІкористовувати за цільовим призначенням. 

17.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бyтr{ представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 
земnі та додаткових угод. 

18. 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 діJIJlНКИ 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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