
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гnpo затвердження технічної документації із землеустр~, 
надання в постійне користування земельних ділянок, 
. продовження термінів користування земельними 

ДІЛЯНКами, надання дозволів на виготовлення технічної 

документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

РозгJUJНУВШИ подання земельного відділу від 10.04.2009р. N! 886 щодо 
затвердження технічної документації із землеустрою, надання в постійне 
користування земельних ділянок, продовження термінів користування 
земельними діJUJНКами, надання дозволів на виготовлеНЮІ 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, 42, 83, 92, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 
Земельного кодексу України, ст.7 Закону України ,,про оренду землі", п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, , п. 34 ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2002 року N!502 "Про затверджеНЮІ Порядку 
зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадин і ... . w·· . . .. 
юридичних осіб", а також враховуючи ПРОПОЗИЦll ПОСТ1ИНО1 KOMlcn з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо с~~авня 
документів що посвідчують право постійного користування зе~~:~~1 Д~ 
та HaдaT~ в постійне користування земельну ділянку ~елlГ1ИН~ громад1 
Украінської Греко-Католицької Церква трьохсвятителЬСЬКО1 пара~l1 площе~ 
О,О800га з них О,О234га - землі обмеженого використання - 1нженер~ 

, .. •• v ДJIJI будівництва та обслуговування церкви-каПЛИЦІ 
1(ОРИД~Р мереж КОМУНІкацIИ, по бульв.Незалежності в районі пішохідного 
- зеМЛІ громадського призначення 
бульвару. 
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2. Продовжи-х:и терміни користування земельними ділянками, що 
переБУВаІОТЬ в ореНДІ: 

2.1.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю "Метал-Япи" площею 
0,609~гa ~ обслуго~ування виробничого комплексу - землі промисловості, по 
вуn.ЛіСОВlи,6-б, теРМІНОМ на , бііR'-:--'"'' . 

о '" -rr:c' І І, ..... 
. Внести ЗМІНИ дО дО ~O !fi{i ;J ельної ділянки, зареєстрованого у 

ДОЧІРНЬОМУ Броварськ?м ~(j Jчr.v13 е о-кадастровому бюро за Н!!572 
від 29.06.2004 Ро; -L q~ о ~-P}'ly() .!~ 9- 1t- 0(" ІА. I~ L 

2 Ф. О... БО"' I~~".H По' 2.. ІЗИЧНІИ осо 1- Є t.I!!,.UJa D му Миколі Григоровичу площею 
0,0038га ДЛЯ обслуговува ,"а' ьіо - 82 лі комерційного використання, по 
вул.ЧерНJIXо~ько~,lЗ-б ~ . '-~:t~' 

2.3. ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДП" ойні Олексію Авакумовичу площею 
0,0030га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна, в районі розміщення буд.N!! 14 терміном на 1 рік; 

2.5. Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
площею 0,0020га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по ВУЛоВоззєднанНЯ,9 терміном на 1 рік; 

2.6. Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 
0,0057га, з них 0,00З6га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування кіоску в складі павільйону 
очікування - землі комерційного використання, по вул.Шевченка,27 терміном 

на 1 рік; 
2.7. Фізичній особі-підприємцю Бесараба ВОЛОДИМИРУ Миколайовичу 

площею 0,0035га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського, в районі розміщення буд.N!!15 терміном 

на 1 рік; . .. . 
2.8. Фізичній особі-підприємцю Маринич ОксанІ ~олаlВН1 площе~ 

О 0047га для обслуговування кіоску в складі павільйону очucyвання - зеМЛІ 
к~мерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!!65 
терміном на 1 рік; . мп .. . 

2.9.ФізичніЙ особі-підприємцю Проскурк? В~еН:ИНІ . ола1ВН1 пл~= 
О,0023га для обслуговування кіоску в складІ пав~иону ~ЧІКУВання -

.... бульв НезалеЖНОСТІ 7 теРМІНОМ до 16.07.2009 
lСомерцшного використання, по· , 

року; . .... ., и 3 бець Олені Михайлівні площею 
2.1 О.ФІЗИЧНІИ особl-ШДПР.ЄМЦЮ У • мерційного використaнвJl, по 

О,0019га для обслуговування юоску - зеМЛІ ~o 1 рl'УІ' . .... . ня бvд ... ro29 термІНОМ а. 
вул,ГагаРІна в ранОНІ РОЗМlщен ./ І .. ,,:.. 

, иємцю Герасимову Миколі Іллічу на 
3, Надати дозвіл приватному ПІДПР О 0100 для обслуговувaнвJI 

і ділянки площею, , 
пер~дачу в суборенду земельнО фізичній особі-підпрИємЦЮ Лук'яненко 
павшьйону по вул.Красовсько~0,2~.,. ого n изначення, 
Васиmo Володимировичу, без ЗМІ~И 11 Ц1ЛЬОВ гера~имова Миколу Ілліча про 

Попередити приватного П1ДПРиЄМЦJI 'l ncrD1tV що передається в 
за земельну Д J~AAA'./ , 

RеОбхідність встановлеННЯ плати 
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суборенд!.' .не вищ~ від орендної плати, що передбачена договором оренди 
земелЬНОІ д~нки ВІД 20.02.2007 року Н!!040733800003 та Договором Н!!І про 
внесенWI ЗМІН дО договору оренди земельної діЛJlНКИ від 02.02.2009року . 

. 4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо визначеННJI 
ФУНКЦІОНального викорИстаННJI земельної діЛJlНКИ приватному підприємству 
«Теплоенергоспецбуд» площею 0,3S00ra, ДЛJl розміщеНШІ об'єктів та споруд 
транспортного призначеННJI - землі транспорту, по вул.Кірова в районі 
розміщення будинку Н!!96. 

Внести зміни до відповідних пунктів договору оренди земельної дinянки, 
зареєс'ІрОВаного у Київській регіональній філії Державного підприємства 
"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" від 16.07.2007 р. Н!! 040733800082, слова " ... ДJUI 
будівництва та обслуговуваННJI виробничого комплексу землі 

. промисловості ... » замінити словами " ... ДЛJl розміщеННJI об'єктів та споруд 
транспортного призначення - землі транспорту", а також внести зміни до 
розділів об»єкт оренди та орендна плата згідно довідки відділу Держкомзему у 
місті Броварах та довідки виконкому Броварської міської ради про визначеННJI 
орендної плати за земельну ділянку. 

5. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договор!в оренди) земель~ д~, на 
яких розміщене майно, що являється влаСНІСТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАВАР" ~ріЄНТОВНОЮ 
площею 0,2226га для обслуговування базового складу на терИТОрll казенного 

заводу порошкової металургії; 
S.2.фізичніЙ особі-підприємцю Новицькому Bac~ Ів~ОВИЧУ 

орієнтовною площею 0,1858га для обслуговування гаР8Ж1В-БОКСІВ по 

вул.Михайла Грymевського,2-б; .. . САРАТЕКС" 
5.З.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ " 

орієнтовною площею 0,0555га для обслуговуванWl битових приміщень по 
вул.Чкалова,З. 

. вжені те міну користування земельною дiшmкою 
6. ВІДМОВИТИ УПРОД0 Р В димиру Степановичу площею 

Ф. .... б·· ємцю Касянчуку оло 
1ЗИЧВ1И осо l-ПІДПРИ .... _ землі комерційного використання, по 

О,ОО61га для обслуговування павШЬИОИУ 

ВУл.І<иівській,294. 
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8.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
8.1. від 29.01.2009 року N!! 1023-55-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » в п. 10.4. відносно фізичної особи
підприємця Бабича Олександра Михайловича слова " ... терміном до 29.03.2009 " . року замІНИТИ словами " ... терміном до 16.05.2009 року". 

8.2. від 29.01.2009 року N!! 1023-55-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 3.2 відносно фізичної особи
підприємця Болдирєва Костянтина Олексійовича доповнити абзацом: 

"Попередити фізичну особу-підприємця Болдирєва Костянтина 
Олексійовича про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 
16.05.2009 року"; 

8.3.від 26.03.2009 року N!! 1072-59-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » в п. 6.14. відкритого акціонерного 
товариства "Бровари-молоко" слова " ... в районі розміщення буд.N!!54-в ... " 
замінити словами " ... в районі розміщення буд.N!!54 ... "; 

8.4. від 29.01.2009 року N!! 1023-55-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 3.4 відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю «Базтехсервіс» доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Базтехсервіс» 
про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 

16.05.2009 року"; 
8.5.від 26.03.2009 року N!! 1072-59-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » в п. 6.15. відкритого акціонерного 
товариства "Бровари-молоко" слова "... по вул.Марії ;Лагунової в ~айоні 
розміщення буд. Х!! 7 -а ... " замінити словами "... на РОЗІ вулиць ГагаРІна та 
Марії Лагунової ... "; 

8.6.від 26.03.2009 року N!! 1072-59-05 .«Про пр~е~ права 
користування земельними ділянками ... » в п. 8.3. BIДНOC~O РелlГl~ОI громади 
Украінської Православної Церкви парафії святих АпОСТОЛІВ .. П~~ 1 Павл~ слова 

КИ·· . w 223 " замінити словами ... по вул.КИІвсьюи,229... . " ... по вул. ІВСЬЮИ, . · . " 

9 Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого У 
КиївськіЙ регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державног?, 

Д жавному комітеті Украіни по земельних ресурсам 
земельного кадастру при ер . иватного підприємци Кулик 
за N204063З800З74 від 04.10.2006р., ВІ~ОСлугНО о:Sання погреба-льодовика ... " 
Валерія Вікторовича слова " ... ДЛЯ о с .. БVДl·ВЛI· " відповідно до 

б ания неЖИТЛОВОІ J' ••• , 

замінити словами " ... для о C~OBYВ е оме майно N!! 21844137 від 11.02.2009 
Витягу з реєстру прав влаСНОСТІ на н p~ 

року. . ізичні особи, ЩО зазначені в п.2 ~aнoгo 
1 О Попередити юридИЧНl та Ф 26 Os 2009 року ДОГОВОРІВ про 

· .. кладення до .. · 
рішення про неоБЮДНIСТЬ у . у випадку не оформлення ДОГОВОРІВ 
BHece~ змін до договорів оре~ди зеМЛІ. емлі міська рада буде розглядати 

говорІВ орендИ з , 
про внесення змін до до тування землею. 
ПИТання про припинення права корие 
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11. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 5 про 
необхідність ВиГотовлення відповідної документації по оформленню права 
користуван1UI земельними ділянками в термін до 26.06.2009 року. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

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

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

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

Виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 16 квіТШІ 2009 року 
N!! (()~- 8(-()r 

заступника 

І.В.Сanожко 

.. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань '" 
розвитку та блаГОУСТРОJ~ терИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектурИ, 

• 'о. 

будівництва та ІнвеСТИЦІИ -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

, 
Виконуюча обов»язки ,начальника 

.., u 

юридичного BlДДlny - г~лов~ 
спеціаліст юридичного відділу 

, .' ... -.. - . 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

~~ А.В.Баба-Мірзоєва 

головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 

Виконуюча обов»язки начальника 

~агального Bi!'д~ - rоловИИі спеціаліст Д Шт,;: 
загального ВІДЦІЛУ r І , JI1d Шило (. 7/· · 
Голова постійної 1<9місії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою теРИ':fорій, 
земельних ВІДНОСИН, аРхітектури 
будівництва та іивестиц~й ' 

./ 

С.В.ПіддуБИJIIC 
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