
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвсько' 
J ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г про припинення права КОРистування земельнимИ1 
ДІЛЯНКами, надання в оренду земельних ділянок· І 

затвердженНJI технічної ДОкументації із землеустр , 
надання в . .. ою, 

ПОСТІине користування земельних діл . . янок, 
. продовження теРМІНІВ користування земельними 

ДІЛЯНКами, надання дозволів на виготовлення технічної 
дoкyмeHT~iї по оформленню права користування 

земельними ДІЛJIНКами юридичним і фізичним особам та 
BHeCeHНJI змін до рішень Броварської міської ради 

Розгшmyвmи подання земельного відділу від 15.05.2009р. Н!! 942 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 
земельних дiЛJIНок, затвердження технічної документації із землеустрою, 
НaДaННJI в постійне користування земельних ділянок, продовження термінів 
lCористува.иня земельними ділянками, надання дозволів на виготовлеНИJI 
технічної документації по оформленmo права користування земельними 
діливхами юридичним і фізичним особам та внесеНИJI змін до рішень 
Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних ділянок 
ПІДтверджуЮться відповідними документами і генеральним планом забудови 
AfоБровари, керуючись ст. ст. 12, 42, 83, 92, 93, 116, 120, 123, 124, 1~,5, 126, 
Зем~ноro кодексу Украіни, ст.7 Закону УкраїНИ .. ,,про оренду зеМЛІ, п. 12 
ПереХІДниХ положень Земельного кодексу Укрatни, , п. 34 ст.26 Закову 
Укр о. У ... а також враховуючи 

81ИИ "Про місцеве самоврядування в КРаІНІ, ... 
ПРОпозиції постійної комісії з питань розвИТКУ та благ~у~ою теРИТОРJИ, 
.земельних ~ідносин, архітектури, будівництва та інвестицій, МІська рада 

ВИРІШИЛА: оо 
и ділянками та зарахувати ІХ 

до 1. ПРИПИНИти право користування ~емель~ мовою: 
зеМель міської ради, в зв'язку з доБРОВI~ЬНОЮ.::О Ірина" площею 0,0157 га 

N І.І.Товариству з обмеженою відповІДальНІ "м 02/10-04· 
о вул Тr! • 10 02 2009 року .. ,!! , 

· щрова,57, згідно з ЛИСТОМ ВІД .. . ю ,Ірина" площею 0,0904 0га 
по 1.2. Товариству з обмеженою в~овідал~: ~кy N!! 02/10-1; 

ВУЛ. Чхалова,15-а, згідно з листом ВІД 10.02.. Р Ірина" площею 0,0073 га 
І З Т · овідалЬНIСТЮ" по в .. овариству з обмеженою BI~ 2009 оку N!! 02/10-2; 

УЛ·l<иївськіЙ 227 згідно з листоМ ВІД 10.02. . Р Ірина" площею 0,0011 га 
1 4 Т " . ідалЬНІСТЮ " 2/10 3· по .. овариству з обмеженою ВІДПОВ .- 1 О 02 2009 року N!! О -. 

ВУл. ЧеРняховського,ll-б, згідно з ЛИСТОМ вІД :. .~IIJ{J1p."","'15INfJIJfJ 
ЗАТ~ 
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1.5. Товариству з обмеженою відпові ал . 
1 6458 га на територіі ІУ ЖИТлового районуд .ЬН1стю "Центр?соцбуд" площею 
Н! 17; ,згІДНО з листом ВІД 12.05.2009 року 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю З . . б· . 
•• !ІІ' 4 1250 "axlДНl УДІвелЬНl 

теХНОЛОГ11 пло~ею, га .в районі вул. В'ячеслава Чорновіла та в л. Павла 
Чубинського, зпдно з листом ВІД 12.05.2009 року Н!!24; У 

1.7.Товариству з обмеженою відповідальністю Базис-будмонтаж" 
площею 3,5200 ~a на розі вул. В'ячеслава Чорновіла та вул. Василя Симоненка, 
згідно з листом ВІД 15.05.2009 року Н!!I-5; 

1.8.Відкритому акціонерному товариству "Броварський побуткомбінат" 
площею 0,1390 га по вул. Гагаріна,26, згідно з листом від 14.05.2009 року Н!!22. 

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

2.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" площею 
0,0157 ra, з них 0,0124 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування операторської автозаправної 
станції з навісом - землі комерційного використання, по вул. Кірова,57 
терміном на 5 років; 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Автобансервіс" площею 
0,0904 ra, з них О О 114 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж ко~ікацій, для обслуговування не~ловоі буді~ - землі 
комерційного використання по вул. Чкалова,15-а терМІНОМ на 5 роКІВ; 

2.3.Товариству з обме~еною відповід8JIЬніС~ "Автоб~сервіс" площе~ 
0,0073га _ землі обмеженого використання - ІНж~нер~ KOP~~P Mepe~ 
ЗВ"JlЗКУ ДJIJI обслуговуванНJJ комплексу автозапр~НОl СТ8НЦ11. - зеМЛІ 

комерційного використання, по вул. КИї~ськіЙ~227 термІНОМ на 5 ~~~B; 
2 4 т б еженою ВJДП· ОВІдальНІСТЮ ,,АвтобансеРВІС площею 

• ..1 овариству з ом.. .оо • 

0,0011 га ДJIJI обслуговувaнНJJ будівлі автозаправНОl ~танцп 5- З~МЛl 
КОМ ... вул ЧерняховСЬКОГО, ll-б терМІНОМ на роюв; 

ерЦ1ИНого використання, по· тт._ млі Володимирівні площею 
2.5.фізичніЙ особі-піДПРИємЦЮ Самусь .І.uuДМ ... 

о 0059 ra, О 0053 га - землі обмеженого використання - Інженернии 
K~ з вих '. .... . еконструкціі з розширенням квартири Н!!242 в 
Ридор мереж КОМУИІК8ЦІИ, ~ Р З вnаштувaнНJJМ окремих входів із 

б~ТОlСВартирному будинкУ ПІД перукаР~б те міном на 5 років. 
ВХідвою групою по вул .. ЧерНJIXовського,23 Р оо • 

ою щодо BiдвeдeННJI земеЛЬНОl дuuпncи для 
3. Затвердити проект землеустр з обмеженою відповідальністю 

~О~слового використання TOBaP:C:~ 0,7968 га - землі обмеженого 
ОрlЄ1tТИр" площею 1 ,4900га. е еж комунікацій, ДJIJI будівництва та 
ВИJ(ориставия - imкеиерний коридор м lництва дрібно розмірних стінових 
ОбсJIyrовувания підприємства з виро СТІ· по бу.льв.Незалежності,28-а. 
бvn;... .. "."'1· промислово , оо • 

./l'\&DeJJЬних матеРI8Л1В -: зепu&. .В договору оренди земель~ОI дІЛЯНКИ, 
Внести зміни до ВІДПОВ1дних .ПYНКn ій філії Державного П1ДDpиємства 

38реЄС1рованого у Київській репональн 
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,ДеНТР державного з~мел~ного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних pecypc~. . ВІД .28.11.2006р. Н!! 040633800419, слова " ... ДJUI 
розІІІИРенlU1 терИТОрІІ ?ІД буДІВНИЦТВО логістичного центру - землі комерційного 
JИКОРИСТанlU1 ... » заМІНИТИ сл~вами " .. :ДJIЯ будівництва та обслуговування 
пjдпpи~ства з ВИРОб~:цтва ДРІбно РОЗМІРНИХ стінових будівельних матеріалів 
- зеМЛІ nPОМИCnО~ОСТІ , а також внести зміни до розділів об»єкт оренди та 
орендна плата зпдно з довідкою відділу Держкомзему у місті Броварах та 
довідкою виконкому Броварської міської ради про визначення орендної плати за 
земельну дiJUlНКY. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельними 
ділянкамИ та надати в постійне користування земельні ділянки: 

4.1.РелігіЙНіЙ громаді Украінської Православної Церкви парафії святого 
Апостола Іоанна Богослова площею 0,5000 га, з них 0,ОО23га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
будівництва та обслуговування церковного комплексу - землі rpOMaдCLKOГO 

призначення по вул. Черняховського,38; 
4.2. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 2,3285 га для 

обслуговування Броварської спеціалізованої зaranьноосвіт~ої шкоnи І-Ш 
ступенів Н!! 7 - землі громадського призначення, по вул. ГагаРІна,23-а. 

5. Продовжити терміни користування земельними дiJIJmквми, що 
перебувають в оренді: : .. . 

5.1.Приватному підприємцю Дашинімаєвій ЛаРИ~1 В.ОЛОДИМИРІВНI площею 
1,1705 га ДJIJI обслуговування комплексу - зеМЛІ СІЛьськогосподарського 

призначення, по вул. Андрєєва,2 терміном на 2 ~?~. 
Внести зміни до договору оренди земелЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого У 

у ....... _... • .... філії Державного підприємства ,Дентр державного. 
АиlвсыQи репонanЬНIИ . . У аіни по земельних ресурсах" 
земельного кадастру при Державному КОМlтеп кр 

за}(!!О40633800423 від 04. 12.2006р.; . . . тю ТГrIЇВ-Петрол" площею 
5 2 т бмеженою BIДnOBlдanьHIC ,~'-D 

• ..1. овариству з о _ землі комерційного використання, 
1,7439 га ДJIJI обслуговування комплексу 

. на2 роки 
по вул. Кутузова,127-а теРМІНОМ зе~eJIЬНОЇ дїJIJIИКИ, зареєстрованого у 

Внести зміни до договору оренди го пщ· приємства "Центр державного 
тr •• ~_ .... ф. ... Державно 
A-UUВСЬкій регіональНIИ 1Л11 ·теті УкраіНИ по земельних ресурсах" 
земельного кадастру при Державному коМІ 
за }(!О40733800072 від 2~.0~.2007p.; Хачум"ЯНУ Рубену Бениковичу площе~ 

5.3. Фізичній осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ анно-готельного комплексу - зеМЛІ 
0,0389 га ДJIJI будівництва рестоР Київській, 255-а терміном на 2 роки. 
КОмерційного використання, по вул. eMeJIЬHOЇ ділянки, зареєстрованого У 

Внести зміни до договору оренди з підприємства ,Дентр державного 
ТI'~_.. • ф. ... Державного " 
щtlВСЬкій регіональюй 1Л11 ітеті УкраіНИ по земельних ресурсах 
земельного кадастру при ДержавноМУ ком 
заN!О40б33800285 від 25.05.200бр.; 
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5.4.Відкритому акціонерному то 
Ю О 1102 га ДJUI обслугов в .. ариству "Броварська автобаза Н!!2" 

nnоще , уваННJI маинового комплекс . 
ПО вул. Щолкі~сьКій, 1 терміном на 1 рік. у - зеМЛІ транспорту, 

Внести ЗМІНИ дО догово м" . 
". .. ькій регіональній філ '" ~11~ жвв h ' ~ЬHOl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
1UtIВC ~"Ow.- НОБО ДПРИємства "Центр державного 
земельноro кaдactpy. при д.z жав ~ ~ І ":)t-r Украіни по земельних ресурсах" 
заN!!О40400700062Вlд2?Оп·10~ P'i~~ ~ D11{) AJJI'-,2'-79.o; " (2. ~ 

5.5.Приватному П1д~~ lJ?~~аб .... ot ~ Івановичу площею 0,0020 га 
6ДПJ1 обслуговування Кl :.; CКJI І ІЛЬЙОНУ очікуванНJJ - землі 
комерційного ви~ористаННJI, O.~YJI' лімqвft кій в районі розміщенНJI буд. Н! 1 
терміном ва 1 рІК; '~ ~ 

5.6.Приватному підприємцю Писаренку Андрію Миколайовичу площею 
0,0024 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н! 168 терміном на 1 рік; 

5.7.Приватному підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу площею 
0,0017 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використаННJI, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н! S4 терміном на 1 рік; 

5.8.Приватному підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 
0,0020 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використaнНJl, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд . .N!!22 терміном на 1 рік; 

5.9. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,0019 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використaнНJl, ва 
перетині вул. Гагаріна та вул. Марії Лагунової Tep~~HOM на 1 ріК;. . 

5.10.Приватному підприємцю Копитк~ Ma~l1 ВОЛО~ШНI площе~ 
0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павшьйону o:~aвНJI:- зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.Красовського ранОВІ РОЗМlщеННJI 

буд. 27, терміном на 1 рік; . . 
5.11. Товариству з обмеженою відпОВІ~альНlс~~ •• (сАорта» площею 

0,0137 га ДЛJI обслуговування павільйону - зеМЛІ комеРЦlиnОГО викорис~, 
по Ч ай l' розміщенНJI автогаражного кооперативу Н!.l 

вул. ервяховського в р он 
те · РМ1Ном на 2 роки;. т офимовичу Юрію Дмитровичу 

5.12.Приватному шдприЄМЦІО Р . "ону землі комерційного 
1Ul0щею 0,0045 га для обслуговУВанни пав1ЛЬ~оні ~озміщевНJI теплиць 
ВIІКОРиставни, по вул.Черняховського в р 

терміном на 1 рік; б Зої Павлівві площею 0,0029 га ДJIJI 
5.13. Приватному підприємЦЮ Bo~aIPy викОРИстанни, по вул.Короленка в 

оБCJ1yrовувавня кіоску - землі комерцtиНОГО . . 
Раі · 4 іном на 1 рІК, ОНІ розміщеННJI буд.N! 5 терм б' Н 1'8Ліі Павлівні площею 0,0172га ДJIJI 

5.14. Приватному підприємцю.Дз~ І а кладі зупинки очікуванни, - землі 
Обcлyroвувавня павільйонів та ІОоСІОв в с В районі розміщенни центральної 
1СОМ '.. в"л Шевченка . ерц1ИВого використанНJI, по ./' · 
JI1tcaPНЇ, терміном ва 1 рік. 

• .. nOкyмeHTaцii із землеустрою по 
6 ання теХНІЧНОІ "" . амн' · Надати дозвіл ва склад внНJI земельнИМИ ДlJIJПlК . 

ОфОРмnеmпo права постійного кориcтyD 



б.I.РелігіЙНіЙ ... громаді у країнської Православної Церкви Київського 
Патріарха'І)' парафІІ "Покрова Пресвятої Богородиці" оріє 

обслуговування ек... нтовною площею 
0.65 га ~ . ц р ви парафІІ "Покрова Пресвятої Богородиці" по 
вул. гaгapIH~2~:a~ w • 

б.~.РелlГl~IИ T~~aдl '!країнської Православної Церкви Київської єпархії 
,,параф1Jl СВИТОl ТРОІЦI ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0419 га для обcnyroвуваННJI 
церковНОГО комплексу по вул. Чапаєва,6; 

б.~. Бортн~ькому міжрайонному управлінню водного господарства імені 
fаркyпn М.А. ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,1294 га для обслуговування нежитлової 
будівлі по вул. Воїнів-ІнтернаціоналіСТів,6. 

7.ПроДовжити термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформленmo договорів оренди земельних ділянок, на якій розміщене майно, що 
JВJUIєrLси власністю фізичних осіб до 28.06.2009 року громaдJlНИНУ Павлині 
Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 0,0076 га ДJIJI обслуговування 
частини нежитловоі будівлі по бульв. Незалежності,14. 

8. Продовжити термін діі дозволів на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведеНИJI земельних діЛJIНОК до 28.07.2009 року: 

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

8.2. Фізичній особі-підприємцю Вербицькому Ігорю Володимиров~ 
орієнтовною площею 0,88 га для будівництва та обслугов~~ вироБНИЧОI 
бази по вул. Кутузова в районі розміщення ТОВ ,,леман-УКР8ІН8 . 

9.Внести зМ1~' ~~~ 
9.1. від 



9.4. від 26.02.2009 року Н2 1068-56 05 П 
. - « ро припинення права 

KoplICТYВaнНJI земельним~ ДІЛ~НКами, надання в оренду ... » п. 2.3. відносно 
товариства з обмеженою ВІДПОВІдальністю "Іксіон груп" доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідалЬНI·С'ПО І . " 
б · · " КСІОН груп про нео ЮДНІСТЬ укладення договору оренди землі терміном до 

28.06.2009 року"; 
9.S.Biд 26.02.2009 ~oкy N2 І 068-56-05 «Про припинення права 

ХОРИСТУВанНJI земельними ДІЛJI~Кам. ~,.," оренду ... » п. 2.6. відносно 
товариства з обмеженою ВІД ~ic~ роварське деревообробне 
підприємство ,,явір" доповнити а attg~~ ... ~"q * Зоо? D, Ре' « (17-6.{-ОГ 14. 'І. ( 

,,попередити товариство (.~6~~~~фю~· овідальніс11О Броварсь~е -
деревообро~не пі~риємство, 1 ~\п~~~б ,!цН· ть укладення договору 
оренди зеМЛІ теРМІНОМ до 28.06. О"' Р ~d: ыlJ 

9.6. від 25.07.2008 ро ~H, . -4~-.tв, «Про припинення права 
хористув8ННJI земельними дiлJIнкам~ оренду ... » п. 3.5. відносно 
приватного підприємства ,)ІНА ТА" доповнити абзацом: 

,,попередити приватне підприємство ,,янА ТА" про необхідність 
укпадеНИJI договору оренди землі терміном до 28.06.200 ~ 

9.7.від 29.01.2009 року N!! 1023-55-05 «Q9 .. fltJиtj11I права 
ІСористув8ННJI земельними ділянками, надання в ор ~ \ ~ .!.ф відносно 
товариства з обмеженою відповідальніс11О "І Р. ;Уіі \'... івом ДО 
29.03.2009 року" замінити словами " ... терміном до 8JO~ 20 ~"R! "i~тli'~'~~;i~ 

9.8.від 26.02.2009 року N!! 1 068-56-05 ~ ~. права' 
ІСористувaвнJI земельними ділянками, надання в .. * ПА~.. BlДНOCH~ 
акціонерного товариства Фінвізата" слова " ... терм ~?~9.-2б:О,. 009 року' " ,,~ 
замівити словами " ... терміном до 28.06.2009 року; . .. 

9.9. від 16.04.2009 року N2 1101-61-05 (~!o затверджеlUlJl Т~XlПЧНОl 
ДОКУМентації із землеустрою, надання в ПОСТlине ... » в п. 7 BlДНO~HO 

• • . тю "Орієнтир" слова "... ЩОДО зм1НИ товаРИства з обмеженою ВІДПОВ1ДалЬНІС 
Ці," " замінити словами " ... щодо визначеНШІ .. &ООвого призначеИНJI ... 
Ф~: " 

J ·&a&\lОИального використання.. . 

· енди земельних діЛJIНОК: 
10. Внести зміни до ДоГОВОРІВ ор .. . НКИ зареєстрованого у Київській 

. 10.1. до договору оренди зе~елЬНОІ ДІЛJI Ц;нтр державного земельного 
реnОН8Jlьній філії Державного п!Д~иє;ств:н: по земельних ресурсах" за 
~y при Державному КОМІтеТІ . КРосно фізичної особи-підприємци 
1ііО40б33800285 від 25.05.2006р., ВІДНо ею О 1200 га ••• " замінити словами 
ХаЧУМ"яна Рубена БеииковИЧа, слова " ... ШІ И:ПОМ' чаСТИНИ земельної дimmки 
1І·;.IIJIОщею 0,0389 га ... ", В зв"ЯЗК)'" З вм Рубеном Бениковичем; Ф1ЗllЧaоlO особою-підпрИємЦем Хачум ~o іЛЯНКИ зареєстрованого у Київській 

10.2.до договору оренди земелЬНОІ Д Центр державного земельного 
регїонanьній філії Державного ~д~и~ст::~' по земельних ресурсам" за 
~aCТpy при Державному кОМІтеТІ . КРосно товариства з обмеженою 
~040S33800226 від 16.12.2005р., ВІДН Орендар. читати "Товариство з 
81 Jho9 • " назву I'\ЧОВlДanьиістю "проммаш-Бровари 



06Jfеженою відповідальністю "Діана Люкс Логіст'" . 
реєстрацію юри" ик , зпдно З СВІДОЦТВОМ про 

1J.срЖВВНУ ДИЧНОІ особи серія АОО Ни 095199 від 06.04.2009 року. 

11. Попереди:и ~ридичні та фізичні особи, що зазначені В п 2 даного 
~тeJJНJI, пр~ неоБХIДНIС~~ укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведеННІ ІХ держаВНО1 реєстраціі до 28 07 2009 року У . . . . випадку не 

оформлення ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
ПРJшинеННl права користування землею. 

12.Попередити ~ри~ичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 
рimеивя, ~o неоБХ1ДН~СТЬ укладен~ до 28.07.2009 року договорів про 
внесення зМІН ДО. ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ. У випадку не оформлеННJI договорів 

про виесеННJI ЗМІН до договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГJUlДати 
ПИТ8ННJ[ про припинення права користуванНJI землею. 

ІЗ. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 6,7 про 
необхідність виroтовлеННJJ відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 28.07.2009 року. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати після отриманНJI правовстановлюючих 
документів на земJПO та встановленНJI меж земельних ДЇЛJIнок в натурі. Земельні 
дimппcи використовувати за цільовим призначеННJIМ. 

14.Доручити виконуючому обов"язки міського г~лови Сat.tожку І.В. БY'fl! 
представником Броварської міської ради при укладенН1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

та додаткових УГОД. 

15. Договорами оренди земельних дimmOK пере~ба;ити ~aвo 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельН1 ДШJIВКИ mеля 
зміни грошової оцінки земель м.Бровари. . 

у випадку відмови орендарів змінити орендну пла~, ДОГОВІР оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською МІСЬКОЮ радою в 

Односторонньому порJIДICy. 

, 16, Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
Міського голови Андрєєва В.О. 

ВIІІСоНУЮЧИЙ обов'язки місько 
tonови - секретар ради 

ltI,Бровари 
в' ;: 28 тpaвВJl 2009 року 
о ff.!/- 63-06 

І.В.Сапожко 



пОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
поctiйноі комісії з питань .... 

та бnагоус'ІрОЮ теРИТОРІИ, P03ВD1'lCY • и 
enьвих відносин, аРХ1тектур , зем .й 

будївmщтва та інвеСТИЦІ -
1ШЕовуюча обрв'язки началь~ика 
земельного відділу - головнии ~ 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОджЕНО: 

38С1УІІВИК міського голови 

Вачапьвик ЮРидичНого вЩцЇJIy С 

Начam.вик YDPавліиия 
)QСТОбудУВ8JПDI та архітектури - !f 
nUZоВВВй аРхітектор міста 

~ 

с.л.майборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнатюК 

с.в.шдцу6НВХ 



~ 9'1;'" 
/J..O's:;' 009 

ВИКонуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сanожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
JDП8II1UI щодо припинен~ права користування земельними ділянками, 

вадаш в оренду земельних ДІЛЯНОК, затвердження технічної документації із 

JeМЛеустрою, надання в постійне користування земельних ділянок, 
вродовжеВВJI термінів користування земельними ділянками, надання дозволів 
ва виroтовлеННJI технічної документації по оформленню права користування 
3eAfeJIЬНИМИ ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради: 

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

1.l.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Ірина" площею 0,0157 га 
поВ)'JI. Кірова,57 зriдно з листом від 10.02.2009 року N!! 02110-04; 

1.2. Товари~тву з обмеженою відповідальністю "Ірина" площ~ю 0,0904 га 
по вул. Чкалова,15-а, згідно з листом від 10.02.2009 року N!! 02110-1, 

. . І ина" площею О 007З га 
I.З.Товариству з обмеженою відпОВ1ДальН1СТЮ" Р . ' 

по вул. Київській 227 зпдн' о з листом від 10.02.2009 року N!! 02110-2, О 0011 
, , . . ,І ина" площею га 

1.4.Товариству з обмеженою віДПОВ1Д~Н1СТЮ 2 fo09 о N9 02l10-З; 
по&yn. ЧеРИJIXовського,11-б, згідно з листом В1Д 1О.? вирР оіничо-комерційиа 

1 5 'Т' б ю відповідальНІСТЮ 
Ф• ".1 овариству з о межено .. . промвyзnа, згідно з 
ІРМа ,,ванкорс-Трейдінг" площею 0,ОЗ85 га в ранОНІ 

JIIIстом від 03.12.2008 року Н!! 111; . . ністю Деитросоцбуд" площею 
1 б4 1.6. Товариству з обмеженою В1ДПОВ1Д~ з ~CТOM від 12.05.2009 року 
~ S8 га на території ІУ житлового району, зпДНО 

D 17; • 'стю Західні будівельні 
1 7 'ДПОВlдалЬНI " texв • .Товариству з обмеженою вІ , слава Чорновіла та вул. Павла 

1f ОЛогії" площею 4 1250 га в районі вул. В яче,Nj 24' 
уБиисы(ro згідно ~ ~CTOM від 12.05.2009 p°rt !! 'стю' ,Базис-будмоитвж" 

1 8 ' 'ДПОВЩВnЬНІ , 
· .Товариству з обмеженоЮ ВІ · та вvл ВасИJIJI Симоненка, 

nnolЦelO з ' ава ЧорНОВІла ',J" 
3ri ,5200 га на розі вул. В ячеCJJ . t 

д1!о З JIИстом від 15.05.2009 року N!!I-S; БроварсЬКИЙ побуткомб1Иа~ 
пп 1.9.ВіДlCpИТОМУ акціонерному тов~риству ~~OM від 14.05.2009 року N!!22, 

ОlЦеlO 0,IЗ90 га по вул. Гагаріна,26, ЗГІДНО З пи " шодо CIQI!!&IlIDYJ_ .. __ . 
· із землеусТРОЮ . ~m І 

~otyм 2. ~атвердити техніЧНУ документ:: На земельні 1iJpaIipD~I'B~~:S ~ J 
eliТiв, що посвідчують право оре P.:x~.д. "':'11.0' ;-:.: no. - . , ",1.. \1 ~L __ ~~.' 



ИДУ за рахунок земель міської ради земель· . 
opeitНO що являється власністю ЮРИдИЧНИХ та ФІ.зНиl ДIЛЯН~б' на ЯКИХ розміщене 
МаІ ' • чних ОСІ: 

2.1.Товариству з обмеженою ВІДповідальністю А б . " 
о 0124 . " вто ансеРВІС площею 

0,0151 ГІ, з них '. ~a - зеМЛІ обмеженого використання _ інженерний 
EOPI~~P Mepe~ KOМYНIKaцl~, для о~:луговування операторської автозаправної 
- lIIfll з навlСОМ - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання по к· 57 
lil-. , вул. IрОВа, 
уермівом на 5 РОКІВ; 

2.2.Товариству з обмеженою ~іДПОВідальністю ,,Автобансервіс" площею 
0,0904 ra, з них 0,0 1 ~ 4 г.~ - зеМЛІ обмеженого використання _ інженерний 
IOPUДOP мереж КОМУНІкацIИ, ДЛЯ обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання, по вул. Чкалова, 1 5-а терміном на 5 років; 

2.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" площею 
0,00731'1 - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
зв"пку, ДЛJI обслуговування комплексу автозаправної станції - землі 
хомерційноro використання, по вул. Київській,227 терміном на 5 років; 

2.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" площею 
0,0011 га ДЛJI обслуговування будівлі автозаправної станції - землі 
IОмерційноro використання, по вул. Черняховського, ll-б терміном на 5 років; 

2.S.Фізичвій особі-підприємцю Самусь Людмилі Володимирівні ІШощею 
0,0059 га, з них 0,0053 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для реконструкції з розширенням квартири K!!2~2.B 
багатоквартирному будинку під перукарню з ВJI~анням о~емих ВХОДІВ 13 

вхідпою групою по вул .. Черияховського,23-б терм1ИОМ на 5 РОКІВ. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земель~оі д~ . ДJUI 
ПРОМИСЛОВОГО використання товариству з обмеженою В~ОВ1Д8JlЬШСТЮ 
"n..iP..RТUn" 1 4900га, з них 0,7968 га - зеМnI обмеженого 
uJI - .... &!" площею , .·й б івництва та 
IИКориставни _ інженерний коридор мереж КОМУНІкацІ , ДJUI. :уд • 
ОБCJIyroвування підприємства з виробництва дрібно РОЗМ1РНИ?'28СТ1НОВИХ 
б • ..' СТІ' по бульв.НезалежноСТІ, -І. УДІВельних матеРІалІВ - зеМЛІ промислово , оо ",,,cnnnr 

В . . ' нктів договору оренди земелЬНОl 1'\&01&#&&"'_&' 

нести зМІНИ до ВІДПОВІДНИХ .ПУ ... ф' ... Державного підприємства 
зареЄСТРованого у Київській репональН1И ІЛІІ авному комітеті Украіни по 
"Це1іТр державного земельногО кадастру ПР~DдеК:О6ЗЗ800419, слова " •.. ДJUI 
зеМельних ресурсах" від 28.11.2006ро. - ого центру _ землі комерційного 
РDЗlIDIpеllИJl території під будівництвО ЛОП~ дівництва та обслуговування 
В~ОрисТ8IIНJI ••• » замінити словами ".o:1J)JJI ~інОВИХ будівельних матеріалів 
ntдnpИємства з виробництва дрібно РОЗМlР~ до розД1Л1· ·в об»єкr оревди та 
- 3e"~ неСТИ ЗМІНИ . 

'·&0111 ПРомисловості", а також . в ему У місті Броварах та ДОВІДКИ 
opeвдua ІІЛата згідно довідки віддtлY ДержкоМЗ -па орендної плати за земельну 
ВИtcО1Jb . .. ади про визначеnпп 

о &ц~oмy Броварської МlсЬКОI Р 

~. ання 
. із землеустроЮ ЩОДО CICJIaд 

", 4. Затвердити технічну документaцtIOСтіiblОГО користування зеМeJlЬНИМИ 
,\Ottu..·eu...: • право по о о _. 
,ц' ."JIV1 ЧJ.ІВ, щО ПОСВІдчуюТЬ аННЯ зеМeJlЬИl ДIМИ_&о 
IJIJIaками та надати В постійне корисТУВ 



4 1 РелігіЙн· '" . У • '1 ІБИ громадІ країнської Православної Церкви парафії CBJlТOГO 
Апостола оанна огослова площею О 5000 га з О 0023 . , , НИХ, га - зеМЛІ 

обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікВЦІ·Й nna 

б • цтва та обслуго ' ,..",fД1ВНИ вув~ння церковного комплексу - землі rpомадського 
призначення по вул. ЧеРНЯХІвського,38; 

4.2. Управлінню освіти Броварської міської ради площею 2,3285 га для 
обслуговування Броварської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів Ни 7 - землі громадського призначення, по вул. Гагаріна,23-а. 

5. Продовжи~ терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в ореНДІ: : 

5.1.Приватному підприємцю Дашинімаєвій Ларисі Володимирівні площею 
1,1705 га для обслуговування комплексу - землі сільськогосподарського 
призначеНWI, по вул. Андрєєва,2 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 }(2040633 800423 від 04. 12.2006р.; 
5.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,І<иів-Петрол" ІШощею 

1,7439 га для обслуговування комплексу - землі комерційного використання, 
по вул. Кутузова, 127-а терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельноі ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за}(2040733800072 від 25.06.2007р.; 

5.3. Фізичній особі-підприємцю Хачум"JlНУ Рубену Бениковичу ІШоще~ 
0,0389 га ДЛJI будівництва ресторанно-~:ельного Ko~eKCY - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул. Киівсьюи, ~?5:a теРМІНОМ на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 
І<иі • U • ... філії Державного підприємства ,Дентр державного 

всыQи репоналЬНIИ . . У .. по земельних ресурсах" 
земельного кадастру при Державному КОМІтеті кра1НИ 

за }(2040633800285 від 25.05.2006р. ,Броварська автобаза Н!!2" 
5 4 В' акціонерному товариствУ , . · 1ДКритому .. го комплексу - землі 1ранспор1у, 

площею О 1102 га ДЛJI обслуговування маиново 
ПО вул. іцолківській,1 терміном на 2 роки. ельноі ділянки зареєстрованого у 

Внести зміни до договору оренди земmдпp' иємства 'Девтр державного 
киів · . .. ф' ... Державного ' 

ській регіональши 1Л11 омітеті Украіни по земельних ресурсах" 
земельного кадастру при Державному І( 
за }(2040400700062 від 27.08.2004р.; !дп. овідальністю «Броварський 

5 обмеженою в . б .. . 5.Товариству з ... щею 1 0000 га ДJIJI БУДІвництва сади НОІ 
Домобудівний комбінат «МерКУРІИ» ппо в~л Василя Симоненка, в районі 
забудови - землі житлової забуд.ови, по 2 o~. 
Радіостанції по вул. Київській терМІНОМ на е~ель~оі ділянки, зареєс1рОВаного у 

Внести зміни до договору оренди з підприємства "Центр державного 
І<иівСЬІСЇй регіональній філії Державного 



FMc:JlbliUJ U AuдIlCТPY. при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
.аН!!О40533800137 ВІД 31.08.2005р.; 

; S.6.Приватному під~риємцю Басарабу Олегу Івановичу площею 0,0020 ra 
БДJIJI ~~слуговування КІОСКУ в c~aдi павільйону очікування _ землі 
комерЦ1ИНОГО ви~ористанн., по ВУЛ.ОЛlмпіЙськіЙ в районі розміщення буд. Н!! 1 
терміном на 1 рІК; 

5.7.Приватному підприємцю Писаренку Андрію Миколайовичу площею 
0,0024 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Киівській в районі ~ОЗМіщенн. буд. Н!! 168 терміном на 1 рік; 

S.8.Приватному ПІДПРИЄМЦЮ Казанову Олександру Єгоровичу площею 
0,0017 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка в районі розміщення буд. Н!! 54 терміном на 1 рік; 

5.9.Приватному підприємцю Казановій Світлані Василівні площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!!22 терміном на 1 рік; 

5.10. Приватному підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,0019 га для обслуговуванн. кіоску - землі комерційного використання, на 
перетині вул. Гагаріна та вул. Марії ЛаryНОDоі терміном на 1 рік; 

5.11.Приватному підприємцю Копитко Марії Володимирівні площею 
0,0021 га ДJIJ[ обслуговуванн. кіоску в складі павільйону О:і~ання:- землі 
хомерційного використання, по вул.Красовськоro ранОНІ РОЗМІщення 

буд. 27, терміном на 1 рік; 
5.12. Товариству з обмеженою Відпові~альні~ «Аор'1'&) площею 

0,0137 га для обслуговування павільйону - зеМЛІ комерційного ВИКОРИСТання, 
по вул.Черняховського в районі розміщенНJI автогаражного кооперативу Н!!1 
терміном на 1 рік; . 

5.13'nриватному підприємцю Трофимовичу Юр~ ~~вичу 
ПJIощею 0,0045 га Д1IJJ обслуговування павільйо~ - зе~ комерЦ1ИRОГО 
ВИlCористання, по вул.Черняховського В роою РОЗМ1ЩеНИSI теплиць 

терміном на 1 рік;. Волкотруб Зоі Павлівні площею 0,0029 га ДJJJI 
5.14. Приватному mдпри~ЦJO . ., икориствння, по вуn.Короnенка в 

обслуговування кіоску - зеМЛ1 комеРЦIИНОГО В. 

P"~" б ~ro S4 терміном на 1 РІК; 
ааОНl РОЗМІщення Y~·oI1:' д1 б. Н таліі Павлівні площею 0,0 172га дnя 

5.15. Приватному ПІДПРИємЦЮ. ~ І a.Yraдi зупинки очікування, - землі 
обr.mп- . .. онів та КІосКІВ В CAl~ •• 

-".1& uвуваини П8Вшьи Ш ченка в районі розміщенНJI центральНО1 
Комерційного використання, по вул. ев 

піІСаРНі, терміном на 1 рік; . пи ожок Олександру Івановичу 1Ш0щею 
S.lб.Фізичиій особі-ПЩПРИ~ ог: майданчика - землі комерційного 

0,0140 га .ДЛJI обслуговування. ттНЬ міном з 01.06.2009 року по 30.10.2009 
ВIЦ(ОРистання, по вул. ГагаР1На,2 тер 
року. 

. і доrvuентаціі із землеустрою по • &ДанНЯ теХНІЧНО .~J О... • 
6. Надати дозвІЛ на сІО1 ания земельнимИ Д1JDПlК8Ми. 

ОФОРМJlеlDПO права постійного кориСТУВ 



· б.I.РелігіЙНіЙ громаді У країнсь .. П оо 
іатріархату парафії "Покрова Пресвят~І Б равосла~~ОI ~еркви Київського 
150 га для обслуговування церкви па а... огороди ЦІ ОРІЄНТОВНОЮ площею 
~л. Гагаріна,22-а; р фІІ "Покрова Пресвятої Богородиці" по 
І б.2.РелігіЙніЙ громаді У країнської П .. 
:Парафія Святої Троїці" ОРІ·ЄНТ равослаВНОI Церкви Київської єпархії 
;-~ овною Площею О 0419 б 
~epKOBHOГO комплексу по вул. Чапаєва 6. ' га для ослуговування , , , 
~ 6·~·~7ТНИ~ЬКОМУ міжрайонному управлінню водного господарства імені 
І ap~1 .. ОРІЄН:О~НОЮ площ~ю 0,1294 га для обслуговування нежитлової 
буд1ВЛ1 по вул. BO�H�b-ІнтернаЦlОналістів,6. 

7.Надати дозвіл на СКJJ~ання технічної документації із землеустрою по 
оформлеюпо "пр~а влаСНО,~ТI об»єднанню спі~влаСНИКів багатоквартирного 
будинку ,,3в Jl3Кlвець-2006 на земельну Д1ЛJlнку орієнтовною площею 
0,1536 га ДJUI обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Івана Сірка, 7. 

8.Надати дозвіл приватному підприємцю Дашинімаєвій Ларисі 
Володимирівні на передачу в суборенду земельної діЛJIНКИ площею 1,1705 га, в 
тому числі 0,0485 га - землі обмеженого використання - санітарно-захисна зона 
водонапірної башти та артсвердловини, для обслуговування садівничо
господарського комплексу по вул. Андреєва,2 товариству з обмеженою 
відповідальністю «Ортанія», без зміни ії цільового призначення. 

Попередити приватного пiдnpиємци Дашинімаєву Ларису Володимирівну 
про необхідність встановлеННJI плати за земельну ділянку, що передаються в 
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди 
з~мельноі ділянки, зареєстрованим У Київській регіональній філії Державного 
ПlДПpиємства ,Дентр державного земельного кадастру ~и Державному 
Комітеті Украіни по земельних ресурсах" за Н!!040633800423 ВІД 04.12.2006р. 

9.Продовжити термін дії дозволу на ~кладання те~чної .докумен:аціі по 
ОфОрмлеmпo договорів оренди земельних ДIЛJIНОК, на JIК1И РОЗМІщене манн0, щ~ 
JlВJJJIється власністю фізичних осіб до 28.06.2009 року гром8ДJIНИНy павлині 
Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 0,0~76 га ДJIJI обслуговування 
частини нежитлової будівлі по бульв. НезалеЖНОСТІ,14. 

І . ... ДОЗВОЛІ·В на виroтoвлеННJI проектів 
о. Продовжити термш ДІІ 

земnеус . ttПlІ' земельних ділянок до 28.07.2009 року: 
трою щодо Вlдведеnпп ... d) ... 

ІО.І.Товариству з обмеженою. ВIДПОВlдальНIС'ПО ~ :soBapcL~ 
ДОмобудівний комбінат <<Меркурій» ОРІЄНТОВНОЮ ~ощею , га пІД 
будів . ·й го центрУ з надземно-mдземними гаражами по 

ВИЦтво ОФІсно-комеРЦI но .... ·щенВJI автогаражного кооперативу 
вул .. Воїнів-Інтернаціоналістів в ранОНІ розМ! 
}(аl· - , 



10.2. Товариству з обмеженою . . . 
оо ВІДПОВІДалЬНІСТЮ 

оріЄИТОВ~Оl площею 3,251 О га ДЛJI будівництва та 
рТосеРВlСНОГО ценtpу по вул.Красовського В м.Бровари. 

"Смарт-моторс" 
обслуговування 

II.Внести зміни до рішень Броварської міськ .. . 
11 1 . 29 01 2 01 ради. 

. . ВІД " OO~ року Ни 1023-55-05 «Про припинення права 
к~ри~анНJI зем~ьними ДІлянками, надання В оренду ... » В П. 10.4. відносно 
ФІЗИЧНОІ осоБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Бабича Олександра Миколайовича спова 
" ... терміном до 29.03.2009 року" замінити словами " ... терміном до 28.06.2009 
року"; 

11.2. від 29.01.2009. року Н!! 1023-55-05 «Про припинення права 
користуванНJI земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду ... » п. 3.1. відносно 
фізичної особи-підприємця Якимчук Ірини Володимирівни доповнити абзацом: 

"Попередити фізичну особу-підприємци Якимчук Ірину Володимирівну 
про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 
28.06.2009 року"; 

11.3. від 26.03.2009 року Н!! 1072-59-05 "Про припинення права 
хористувaнНJJ земельними ділянками, надання в оренду ... " п.5 відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "СБС" доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "СБС" про 
необхідність укладеННJI договору про право користування земельною ділянкою 
(суперфіцій) терміном д028.10.2009 року"; 

11.4. від 26.02.2009 року НІ! 1068-56-05 <<Про припинення права 
кориcтyDaнНJJ земельними діJIJlНI(ВМИ, надання в оренду ... » п. 2.3. відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю ,,Іксіон груп" доповнити абзацом: 

,Допередити товариство з обмеженою відповідanьні~ТЮ ,~ciOH груп" 
про необхідність укладення договору оренди зеМЛІ теРМІном до 

28.06.2009 року"; 
11.5.від 26.02.2009 року НІ! 1068-56-05 <<Про припинення. права 

kОрИcтyD8ННJI земельними ділянками, Haд~ в оренду ... » п. 2.6. ВІДНосно 
товариства з обмеженою відповідалЬНІСТЮ Броварське деревообробне 
підприємство ,явір" доповНИТИ абзацом: .., 

П ' исnо з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ Броварське 
" опередити товар б' . 

деревообробне підприємство ,,явір" про нео Х1дНІСТЬ УКJIадення договору 
оренди . . м до 28.06.2009 року"; 

зеМЛІ теРМІНО 8 о Ко 807-40-05 «Про припинення права 
11.6. ВІД 25.07.200. Р ку - в оренду ... » п. 3.5. відносно 

kОРИCТ)'ВaИНJI земельНИМИ ДІJJJПU(ами, надання . 
. au АТА" доповнити абзацом. 

ПРиватного mдпpиємства ,,nA~ аи АТА" про необхідність 
П иватне підприємство ,,,.u.~ 

" опередити пр і те міном до 28.06.2009 року"; 
YknaдeНВJI договору оренди зеМЛ : 1023-55-05 <<Про припинення права 

11.7.від 29.01.2009. року - адання в оренду ... » в п. 10.5. відносно 
kОРИr."Мnl8ННJI земельнИМИ дїЗIJlНJ(8МИ, н ,,' -"J~ • • anьніСТЮ ,,Івтерcтиnь " ... TepМlHOM до 
ТОваРиства з обмеженою ВІДПОВІД 'НОМ дО 28.06.2009 року". 
29.03.2009 року" заміmrrи словами " ... тepМl 



11.8.від 26.02.2009 року ХО 1068 
JCориСТУВ8ИНJI земельними ділянкам; над -56-05 «Про ориоииеННJI орава 
акціонерного товариства "ФіНВізата'" ело ання в OP~HДY ••• » в. п. 9 відносно 
заміНИТИ словами " ... терміном до 28.06.20;; p~;;;~~PMIHOM до 26.05.2009 року" 

11.9. від 16.04.2009 року Н!! 1101-61-05 ;(П . .. 
vvмeвтaцii із землеустрою ... ро затвердженНJI теХНІЧНОІ 

ДОРІ·'· • ,Н&ДаННИ в Посnине ... » в о 7 відносно 
товариства з обмеженою ВІдповідальністю "Орієнтир" . 
. " елова "... щодо зміни 

ЦIJIЬOB~ro призначення замінити словами " ... щодо визначення 
ФУНКЦІОНального використання .. ". 

12. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
. 12.1:!,О ~O:'.OBOPY оренди зе~ельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

репон8JIЬШИ фlЛІІ Державного ПІДприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Дep~aвHOМY комітеті Украіни по земельних ресурсах" за 
1&040633800285 ВІД 25.05.2006р., відносно фізичної особи-підприємця 
Хачум"яиа Рубена Бениковича, слова " ... nлощею О, 1200 га ... " замінити словами 
,,".площею 0,0389 га ... ", В зв"язку З викупом частини земельної ділянки 
фізичною особою-підприємцем Хачум"яном Рубеном Бениковичем; 

12.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
N2040S33800226 від 16.12.2005р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю ,Дроммаш-Бровари" назву Орендаря .читати ,,:овариство з 
обмеженою відповідальністю "Діана Люкс Логістик", зпдно з СВІДоцтвом про 
державну реєстрацію юридичної особи cepїJI АОО Н!! 095199 від 06.04.2009 року. 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в П:2 даного 
РішеllНJl, про необхідність укладеввя договорів оренди земельних ДlЛЯИок та 
ПРоведеllВJl їх державної реєстрації до 28.07.2009 року. У випадку не 
ОфОРМJIеННJI договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питaIIВJI про 
DpИПИнеllВJl права користування землею. 

14 П . фізичні особи що зазначені в п.5 даного 
ріше · опередити ~р~ИЧН1 та еВВЯ до 28.07.2009 року договорів про 

IIНJI, про неоБХІДНІСТЬ уклад . у ипадtn1 не оформлеННJI договорів 
ВнесеВИJI · • оренди зеМЛІ. в .... J 

зМІН до ДОГОВОРІВ. . міська рада буде розгmrдати 
про BHeceННJI змін до ДоГОВОРІВ оренди зеМЛІ, 
lIIrrauни про припинеННJI права користування землею. . 

. фізичні особи, зазначеНІ в п. 6 про 
Не .15. Попередити юридИЧНІ ~a оо О ентації по оформленню права 
оБХ1Дність виготовлеННJI віДПОВІДНОІ Д ~o 28 07 2009 року. ДО OCBOЄННJI 

IC°PIIC'l'yв8ННJI земельними дimmКRМИ ~ терМІн им~ правовстаноВJПOЮЧИХ 
земеnьвих дiлJlиок приступати ПІСJJЯ отр вих ДЇJJЯНок В натурі. Земельні 
Ц~kyмeнтiв на землю та встановлеННЯ меж зем~au 
Jli,,___ • им призиачеlJDlU.". 
""UЦUQf Використовувати за ЦШЬОВ 



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

17. Договорами оренди земельних дїJIJlHOK передбачити право Броварської 
міської ради зміюовати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової 
оціНКИ земель м.Бро~ари. .. . 

у ВИПадкУ ВІДМОВИ орендарІВ ЗМІНИТИ орендну плату, ДОГОВІР оренди 

зе)tельноі діЗUlНКИ може бути розірваний Броварською міською радою В 

одкосторонньому ПОРЯДКУ. 

виконуюча обов' язки начальника 
земельного відцілу -головний 
спеціаліст земельного відділу ~ с.А.Майборода 
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