
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 1<ИІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про припинення права користуваННJI земельними 
ДІЛЯНКами, Haд~HJI в оренду земельних ділвнок, І 

затвердженНJI теХНІЧНОЇ документації із землеустрою . . ' 
продовжеННJI теРМІНІВ користування земельними 

ділянками, надання дозволів на виготовлеННJI технічної 
документації по оформленню права користуваннв 

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

Розглянувши поданНJI земельного відділу від 12.06.2009р. Н!! 1122 
щодо припинення права користуванНJI земельними ділвнками, HaдaнНJI в 

оренду земельних діЛJlНОК, затвердженНJI технічної документації із 
землеустрою, продовження термінів користуваННJI земельними дiЛJlНками, 
падання дозволів на виroтовлеЮlJl технічної документації по оформленню 
права користуваннв земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
впесеВНJI змін ДО рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що 
розміри земельних ділянок підтвеРДЖУЮТЬСJl відповідними документами і 
генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 42,83,92,93, 
116, 120, 123, 124, 125, 126, Земельного кодексу Украіни, ст.7 Закону 
України ,Дро оренду землі", п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни" п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве caмoBpJIдyВaннJI в Украіні, 
Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 11 ~04.2002 po~ Ng502 "Про 
затверджеВНJI Порядку зміни цільового npизначеННJI земель, JIК1 перебувають 
у Масності громадин і юридичних осіб", а також враховуючи пропозиції 
n~Стійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
81Д110СИН, архітектури,/будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування ~емельн~и діЛJI~ами та зарахувати іх 
Цо земель міської ради, в зв'язку з добров1ЛЬН~Ю в~овою. . ... 
. 1.1. Товариству з обмеженою відпов1ДальН1С~ в~обничо-коме~Ц1ина 

фІРма ,,ванкорс-Трейдінг" площею 0,0385 га в ранОНІ Промвузла, ЗГІДно з 
-СТом від 03.12.2008 року Н!! 111; . 11 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальНІСТЮ "Укрнафторезерв 
lJJIolЦelO О 7103 кутузова 127-б згідно з листом від 16.01.2009 року 
>і 16/01.' га по вул. " , 
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1.3.Малому підприємству "Композит" площею 0,0072 га по 
ВУ1l. Короленка, зriдно з листом від 18.05.2009 року. 

2. ~атвердити ~еХИічну документацію із землеустрою щодо схладання 
Аок:умеНТ1В, 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 юридичних та фізичних осіб: 

2.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" площею 
0,7103 га, з них 0,0636 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування виробвичо-схладської бази -
землі промисловості, по вул. Кутузова, 127-б терміном на 5 років; 

2.2. Фізичній особі-підприємцю Лісовець Олені Пе1рівні площею 0,0072га -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
обслуговування нежитлової будівлі - землі комерційного використання, по вул. 
Короленка терміном на 5 років. 

3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельноі ділянки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну дiJIJппcy 
фізичній особі-підприємцю Тимофієвій Людмилі Миколаївні площею 
0,1500 ra, з вих 0,0203 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування кафе - землі 
комерційного використання, по вул. Київській,225 терміном на 5 років. 

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

4.1. Фізичній особі-підприємцю Нікітіній Вікторії Геннадіівні площею 
0,0049 га ДЛJI обслуговування нежитЛОВОГО приміщеВIIJI магаз~ «Господар» -
землі комерційного використання, по вул. KpaCOBC~K~ГO, 16 терМ1ВОМ на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельНОІ Д1JU1НКИ, зареєстровано~ у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,ДеН1р державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
заN!0407ЗЗ800065 від 18.06.2007р.; . Мих" 

4.2.Приватвому підприємЦЮ Гапон ЄвгеНІЮ аилов~ площею 
0.0588 га ДЛJI будівництва та обcлyroвуваввя автостоянки - зеМЛІ транспоpty, 

по Вуn. Дtnлrrnова,2 терміном на 2 роки; 
,--....... t' •• iJUШКИ зареєстрованого у 

Внести зміни до договору оренди земельН01 Д , 
lUtівСЬ~~' '" ф' ... Державного підприємства ,ДеН1р державного 

lUI'1 реnонвльши 1Л11 ..' ель " 
земельного кадастру при Пе_IiJ[iQJ~комітеТl УКРаІНИ по зем них ресурсах 

заN!040SЗЗ800018 від 21 '!. ~ёl ~ + 
4.З.Товариству з ~ овідальвіС'ПО «ДШайнІІроеК'l'буд» 

~601ЦelO 6,1600 га :. Jt!IJ~іР'{фЮ~'lокварТИРНОі житловоі забудови з 
а "11'0 примїщеВВJIМИ інфраструктури -
J~ ваиими та окр 3e~ крорайову ІУ житлового району 

'l'ep • ЖИтловоі забуд -,І! l 30!l- 1S. 0(, '"\. ~. 6 
f4iaoM Ha'S років; N 



4.4. Броварському відділенню Київської обласної філії акціонерно
KOMep~oro. банку «Укрсоцбанк» ~ощею 0,0102 га ДJIJ[ обслуговування двох 
raрВЖ1В- З~мm транспорту, по вул. Кlрова,22 терміном на 2 роки; 
вие~ ЗМІНИ до ~OГOBOPY Ор'енди зем~ьної ділянки, зареєстрованого у книзі 
запИСІВ державНОl реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 22.08.2007р. Н!! 36; 

.4.5.Приватному підприємству "АМТ пласт" площею 0,0816 га ДJIJI 
БУДІвництва та обслуговування магазину продовольчих товарів - землі 
комерційного ви~ористання, по вул. Богунській, 1 6-а терміном на 2 роки. 

Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земenьного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN!О40533800155 від 21.09.200Sp.; 

4.6.Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко)) площею 
0.0019 га ДЗUI обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н!! 1 О терміном на 1 рік; 

4.7. Фізичній особі-підприємцю Писаренку Олександру Михайловичу 
ПJI0щею 0,0020 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщеННJI буд. 1 5-а терміном на 
1 рік; . 

4.8.фізичніЙ особі-підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу 
ПJI0щею 0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова в районі розміщеННJI буд.N!! 1, терміном на 1 рік; 

4.9.Фізичній особі-підприємцю Дутому Юрію Григоровичу DJI0щею 
0.0021 га ДJIJI обслуговування павinьйону - землі .комерціЙН?ГО використання, по 
ВУЛ.Постишева районі розміщеННJI буд.S-б, теРМІНОМ на 1 рІК; 
. 4.10.Товариству з обмеженою відповідальністю вироб~о-комерційн~ 

фІрма (<КамелЇJJ» DJI0щею 0,00225 га ДJIJI обcnyгoвrвання КI~cкy : зеМЛІ 
комерційного використання, по бульв. НезалеЖНОСТІ в райОВІ РОЗМ1ЩеНIUI 
буд. N! 11 терміном на 1 рік; 

4.11.фізичній особі-підприємцю Дущенко Ірині Василівні DJI0щею 0,0031 
ra ДJIJI обслуговування кіоску - землі ком~рціЙНого. ~икористання, по 
IуП.М.Лагуновоі районі розміщення буд.l9, терМІНОМ ва 1 РІК, 

4.12.фізичніЙ особі-підПРИЄМЦЮ KOTe~ ВОЛОдимиl!у ГрШ'о~~вичу 
IIJIОщеto 0,0019 га ДJIJI обслугоВУВання КІоску - зе~1 KOMepц~oгo 
ВJncОРИr.<rau-... чк ва районі розміщення буд. 1 О, терМІВОМ ва 1 РІК; 

"A.~, по вул. ало В Г 
4 13 Ф. .... б· ·дпри~·пnn Котенку олодимиру ригоровичу 

• • 1ЗИЧН1И осо I-ni ~Uo\&- • ~ • 

lIJIоЩеto О 0061 б . иицтва та обcnyговуванНJI павшы'lну - зеМЛІ , га ДJIJI УДІВ ай· . 
IСомерціЬ по в"л Грушевського в Р ош РОЗМ1ЩеШUI 6v ,ЧU1.0ro використання, '.1' • 

"ДоХа 9/1 . 1 • • - теРМІНОМ на РІК, К нку володимиру Григоровичу 
ь.. 4.14.фізичніЙ особі-піДПРИЄМЦЮ. оте cvrraдi павinьіону oIIiтntllaнвJI _ 
."IОЩею О 0020 б"mrrnвuнанНЯ КІОСКУ В_А • -"-: 
3eмnї ' га ДJIJI о -".1. - .1 - Гагаріва в райош РОЗМ1ЩеНШІ 
6 Комерційного ВИКОРИСтання, по вул. 
YAJf! 2, терміном на 1 рік; 



4.l5.фізичніЙ особі-підприємцю Шакун Катерині Антонівні площею 
0,0005 га для Об~О~УВан~ лотка - землі комерційного ВИКОРИC1'8ВИJI, по 
вул. Короле~а в ~:ШОНІ ~О~МІщення буд. Н!! 54 терміном до 01.01.201 О року; 

4.16.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Мироненко Антоніні Михайлівні площею 
0,0021 га ДЛJI обслуго~ув~НJI ~iocкy - землі комерційного використання, по 
вул. KpaCOBC~KO~ ~ раИОН.І Р?ЗМlщеННJI буд. Н!!27, терміном на 1 рік; 

4.l7.фІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Станковій Гулії Ісхаківні площею 
0,0019 га для обс~го~ув~ння ~iocкy - землі комерційного використання, по 
бульв.НезалеЖНОСТІ ранОНІ РОЗМІщення буд.ІО терміном ДО 01.12.2009 року; 

4.18.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Аорта" площею 
0,0019 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності районі розміщення буд.N!!10, терміном ДО 01.12.2009 року; 

4.l9.Фізичній особі-підприємцю Криmтофор Людмилі Миколаївні 
ПJIощею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності районі розміщення буд.N!!10 терміном до 
01.12.2009 року; 

4.20.фізичніЙ особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд. 10, терміном ДО 01.12.2009 року; 

4.21.Фізичній особі-підприємцю Христинченко Майї Анатоліівні площею 
0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, на перетині вул.Черняховського та вул. Димитрова 
терміном на 1 рік; 

4.22.ФізичніЙ особі-підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0030 га 
ДJIJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
ВИІСОРИСТання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд.N!!11 терміном до 
25.09.2009 року; 

4.2З.Фізичній особі-підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу, 
ПnОщею 0,0027 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВIUCОРИСТання, по бульв. Незалежності,15 терміном до 01 .. 12.2009 року; 

4.24. Фізичній особі-підприємЦЮ CeMe~eнкy С~~nю Івановичу площею 
О,оозо га ДJIJI обслуговування кіоску - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання: ПО 
БУnЬВ.Незалежності районі розміщення буд.15, теРМІНОМ до 01.12.2009 року, 

4 2S Ф. .... б' ПІ'дприємЦЮ Пирожок Олександру Івановичу площею 
• • 1ЗИЧН1И ОСО 1- • ~:-.-

0,0140 га ДJIJI обслуговування літнього. майданчика - зеМЛІ комерцUIПОГО 
ВНІсОРИСТВННJI, по вул. Гагаріна,2 термІНОМ з 25.06.2009 року по 30.10.2009 
РОІсу. 

S В· l' терміну користування земельною ДЇJIJIНКою, 
· 1ДМовити У продовженн б О . Михайл' , 

Що пер б 'ф' 'й особі-підпрИЄМЦЮ 3у ець леНІ 1ВНІ 
IIJJОЩе е УВО ає в ореНДІ, ІЗИЧН1б лyroвування кіоску - землі комерційного 

ю ,0024 га для о с "'nymeВНJIМ прав 
ВIlIcОРистання б Незалежності, 7, в зв язку з ПОr ИJI 
бп ' по УЛЬВ, ти і порядку у м. Бровари. 
8І'оуСТрою території по забезпеqе~ чисто 3убець Олену Михайлівну про 

nоверllnопередити ф~~ ОСОБУум-~:И=аqених договором оренди, 
еВНя земельНОІ дiЛJIНКИ на , 



6. Надати дозвіл ва складавня техніЧНО·І· документацl··I· . 
ІЗ землеустрою по 

оформленню права користування (договору оренди) земельної діJIJIВКИ ва якій 
розмі~еве M~B?, ~o ЯВJUlється власністю фізичної особи громадянці Демченко 
ОлеНІ ВалеР11ВВ1 ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,2050 га для обслуговування вежит. .. . · дим 11 ПОВ01 буД1ВJlІ по вул. итрова, 9. 

7.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю "Пелікан" орієнтовною площею 0,7346 га із земель 
промисловості на землі комерційного використання для будівництва магазину по 
вул. Красовського, 1 6. 

8.Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформлеmпo договорів оренди земельних ділянок, на якій розміщене майно, що 
DJIJlЄТЬСЯ власністю юридичних осіб, до 25.08.2009 року товариству з 
обмеженою відповідальністю "Фірма ,,яжинка" орієнтовною площею 0,0632 га 
ДJU1 обслуговування нежитлової будівлі по вул. Челюскіна,2; 

9. Продовжити термін дії дозволу на виготовлеlШJl проекту землеустрою 
щодо відведеlШJl земельної діЛJIНКИ 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 розміщеННJI автогаражноro 
кооперативу Ни 1 терміном до 25.08.2009 року. 

10. Відмовити У продовженні терміну укладення договору оренди землі 
фізичній особі-підприємцю Бабичу Олександру Миколайовичу на земельну 
дiзumкy площею О 2200 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
ПРизкачеННJI _ p~, ДЛJI розміщеННJI торгов~-виробни:ої бази - землі 
к~мерційвоro використaIШJI, по вул. Чкалова в раною РОЗМ1ЩеlПlJl ТОВ "ФГ 
ГІрке". 

II.Достроково розірвати договір оренди земельної ділянки, .за~еєстрований 
у ~i записів державної реєстрації догово!,іВ оренди зеМЛІ вик~навчого 
КОМітету Броварської міської ради за Ни8 вІД 29.05.2007 року, з фІЗИЧНОЮ 
~ОIO-підприємцем Дорош Павлом володимировичем та дoдaтк~~y .угоду Н!!2 
ВІД 19.09.2008 року до вищезазначеного договору оренди земе~НОІ ДШJПIКИ H~ 
земenьву д. ю О 0038 га для обслуговування КІоску в скл8Д1 . още , , б 
ПІВ1JIЬtiо u~tfЧі~hIIi~~] вул Черняховського,І3, в зв язку з за ороною 

~ по. .. Б -
Р~Міще iвt атів на зупинКах, відпОВІДНО до РlшеННJI роваРСЬКОІ 

МіСЬІСОі:l! в. Ни 845-45-05 ,.про затвер~еННJI Полох.с~ННJI що~о 
ОСОБ .• ~ б' . У сфері грального БІЗнесу та ЗД1ИснеНRJI ІХ . е ЄКТІВ • • 
AiJun.II • Н ~" .. ~ а Бровари" та звернутиСЬ з ВІДПОВІДНИМ позовом до 
СУду. OJ. • Р\."'А j/~ iz (0- 6 & .. о!: ' . 

• .J rJ ~.03 fV- , . /.. Ь .VU 

~'" e~C\O 



12. ЗгіДНО з ре~.?мендацією постійної комісії з питань розвитку та 
бnагоус'Т .. ою ~еРИТОРІИ, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
іввестиц1И, ВІдкласти ро~гляд питанНJI про продовжеННJI термінів 
користув~ ~емельними ДІЛЯнками, що перебувають в оренді, наступним 
юридичним І фІЗИЧНИМ особам: 

12.1.Приватному підприємцю Фатєєвій Галині Миколаївні площею 
0.0387.г.! для обслуговування павільйону та дитячого майданчику - землі 
комеРЦIИНОro використання, по вул. Возз'єднанНJI в районі розміщенНJI парку 
(сПеремога» ; 

12.2.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею 1,0000 га для будівництва садибної 
забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя Симоненка, в районі 
радіостанції по вул. Київській. 

13.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відкласти розгляд питанНJI про Haд8ННJI дозволу приватному 
підприємцю Дашинімаєвій Ларисі Володимирівні на передачу в суборенду 
земельної ділянки площею 1,1705 га ДJIJI обслуговув8ННJI садівничо
roсподарського комплексу по вул. Андреєва,2 товариству з обмеженою 
відповідальністю «Ортанія» до укладеННJI договору оренди земельноі ділянки 
приватним підприємцем Даmинімаєвою Ларисою Володимирівною. 

14.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
14.1. від 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 «Про припинеННJI права 

ІСористув8ННJI земельними ділянками, Haд8ННJI в оренду ... » п. 2.8. відносно 
фізичної особи-підприємця Шеметенко Ірини Миколаівни доповнити абзацом: 

,допереДИТИ фізичну особу-підnpиємци Шеметенко ~рину ~олаівну 
про необхідність укладеННJI договору оренди зеМЛІ теРМІНом до 

25.07.2009 року"; 
14.2. від 26.02.2009 року Н! 1068-56-05 «Про припине~ права 

користування земельними дiлmкlМИ, Haд8ННJI в оренду ... » п. 2.1. ВІДНосно 
фізИЧНої особи-підприємця Зінченка Миколи ~ійовича доповнити аб~~ом: 

"Попередити фізичну особу-підприємци ЗІнченко ~олу ~Іиовича 
про необхідність укладеНИJI договору оренди зеМЛІ теРМІНОМ до 

25.07.2009 року". 
14.3.від '26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 «Про припинеННJI. права 

КорИC"rvDаUtY.... ,,;"cnntІМИ надання в оренду ... » п. 2.2. ВІДНосно 
-"JQUЦПA земельними р.и..,..... , 

rpомадинки Зінченко ВалентинИ Борисівни доповнити абзацом: . 
"Попередити громадянку Зінченко .В8Jlе~ну БОРИСІВНУ25 07 2ПРО090 

uеобхідність укладеНИJI договору оренди зеМЛІ теРМІНОМ до . . 
pOky"; 

14.4.від 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 <<Про припинеННJI. права 
kopиcoru... : ... dUТI'ІМИ надання в оренду ... » п. 2.5. ВІДНосно 

-"JQIННJI земельними дuиап.... , 



товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ,,Афаліна" 
доповнити абзацом: 

• "І!,опередити т~ва~иство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім 
"АфaJJІна про неоБХІДНІСТЬ укладення договору оренди землі терміном до 
25.07.2009 року"; 

14.5.від 20.11.2008. року К!! 928-49-05 «Про припинеННJI права 
користування земельними ДІЛЯНКами, надання в оренду ... » в п. 2.12. відносно 
товарис~а з обмеженою відповідальністю "Інтерстиль" слова " ... nлощею 0,1836 
ra - зе~1 обмеженого виКористання .... " замінити словами " ... nлощею 0,2455 га 
- зеМЛІ обмеженого використання", відповідно до висновків відділу 
Держкомзему у місті Броварах від 01.06.2009 К!! 04-11/10-3/120 та ynpввлiННJI 
містобудування та архітектури від 21.05.09 К!! 283; 

14.6.від 28.05.2009 року Ке 1131-63-05 «Про npипинеННJI права 
користування земельними ділянками, надання в оренду ... » в п. 9.7. відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерстиль" слова " ... терміном до 
28.06.2009 року" замінити словами " ... терміном до 01.08.2009 року"; 

14.7.від 20.11.2008 року Ке 928-49-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в оренду ... » в п. 8.2. відносно 
rpомадинина Котелевця Юрія Олександровича слова " ... для будівництва 

Ф. ". б . " О ІСНОro центру... замІНИТИ словами " ... для УДІвництва готелю... ; 
14.8.від 16.10.2008 року К!! 898-47-05 <<Про припинеННJI права 

користування земельними ділянками, надання в оренду ... » в п. 2.1. відносно 
цевтральоі Спілки споживчих товариств Украіни (Укоопспілка) піCJIJI слів 
"". ДJIJI обслуговування комплексу ... " читати: " ... - площею 3,3034 га - землі 
комерційного використанНJJ, площею 1,4845 га - землі транспорту, 2,3554 га -
землі рекреаційного призначення .... ", далі по тексту; 

14.9.від 26.03.2009 року К!! 1072-59-05 «Про npипинеННJI права 
користув8ННJI земельними ділянками ... » о. 13.3 відносно приватного 
підприємства "Афіна-Т" замість слів " ... терміном до 29.05.2009 року" читати 
" ... терміном до 25.08.2009 року"; 

14.10. від 22.12.2008 року К!! 968-52-05 <<Про припине~ права 
користування земельними ділянками, нвдання в оренду ... » п. 3.2. ВІДНосно 
rpОМадввиНа Левшуна Валерія Олексійовича допов~ аБЗацом:. 

,Допередити гром8ДJIНИНа Левшуна. Вал~Р1Jl ОлеКСІЙОВича ~o 
lІеОбхідність укладення договору оренди зеМЛІ теРМІНОМ до 25.07.2009 року' ; 

14.11.від 27.10.2005 року Н!! 805-38-04 <<Про припинеННJI. права 
КОРИСТУВаННЯ земельНИМИ дїJIJlНК8МИ, надання в оренду ... » в 0.3.6. ВІДНосно 
IІрИВатноro підприємця Котенка володимира Григоровича слова. " •.. ДJUI 
ОБCJIyroвування кіоску ... " замінити словами "... для обслуговування КІоску в 
tlJIaдi павільйону очікування ... ". 

15 В . оговорів оренди земельних дiJIJIНOK: 
. нести ЗМ1ВИ дО Д •• ДЇJIJIНКИ зареєстрованого У Київській 

Р • 15.1. до договору оренди зе~enьНОІ д~втp дер.авного земельного 
еl'iОIlВnЬиій ф. ... д HOro ПіДПРиємства , 

ICвJrIl_. Ш11 ержав .. У аіНИ по земельних ресурсах" за 
~lPY при Державному коМІтетІ кр 



H!0407~~800065 •. ~iд 18.06.2007р., відносно фізичної особи-підприємЦJl Нікітіної 
ВіКТОРll Ге~адllВ~И, слова " ... площею 0,0264 га ... " замінити словами " ... площею 
0,0049 га... , в .з~ ~кy з ~ику~ом частини земельної ділянки фізичною особою
підприємцем НіЮТ1ною ВІКТОРІЄЮ Геннадіївною; 

.15.2.до ДOГ~BOPY оре~~и земел~ної ділянки, зареєстрованого у книзі 
звпнсІВ де~жа~НОl р'еєстраЦІІ ~OГOBOPIB оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради ВІД 11.11.2004р. Ни 750, відносно приватного 
підприємЦІ Петюлевича Валерія Антоновича, слова " ... площею 0,1919 га ... " 
замінити словами " ... площею 0,1030 га ... ", в зв'язку з викупом частини 
земельної ділянки приватним підприємцем Петюлевичем Валерієм 
Антоновичем; 

IS.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
1{aQ4093380002S від 15.0 1.2009р., відносно фізичної особи-підприємЦJI Дамер 
Алли Володимирівни, слова " ... площею 0,0572 га ... " замінити словами 
" ... площею 0,0221 га ... ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
фізичною особою-підприємцем Дамер Аллою Володимирівною; 

16. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного 
рішеННSl, про необхідність укладення договорів оренди земельних діnянок та 
проведення їх державної реєстрації до 25.08.2009 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
припинеlПUl права користування землею. 

17.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішеВWI, про необхідність укладення до 25.08.2009 року договорів ~o 
BHeceВWI змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ 
про BHeceННSl змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
lІИТаННИ про припинення права користу&анняземлею. 

18. Попередити юридичні та фізичні ОСОб~? зазначені в п. б про 
необхідність виготовлення відповідної докумеНТВЦl1 по оформленню права 
J(ОРИC'l'yВaния земельними діпяиками в термін до 25.09.2009 року. До освоєння 
земельних· приступати після отримання правовстановлюючих 

ДШJIНок .. з . 
ДОКУМентів на земmo та встановnеНИSI меж земельних ДІЛJIИОК в натурІ. емельНl 

дiruпucи вихористовувати за цільовим призначенНSIМ. 

19 Д му обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути . оручити виконуючо ... 
Dpедстввнихом Броварської міської ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

та додаткових УГОД. 

земельних ділянок передбачити право 
Б 20. Договорами оренди ату за земельні ділянки після 
3 P~BapCЬKOЇ міської ради змінювати ореНДНУ пл 
"1ІІИ ГРошової оцінки земель м.Бровари. 



У випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної діJUlВКИ може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порJlДК)'. 

21. Контроль за виконанням цього рішеННJ[ покласти на заступииха 

міського голови Андрєєва В.О. 

rопови - секретар ради 

м.Бровари 

від 2S Ч!'J?ВИSI 2009 року 
N! f/5:f-6'1-{)O 

.._ ..... ~В.сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією ..... . ... 
ПОСТ1ИllОІ KOМlCII З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 

НачальRИIC юридичного відділу ~ _1 j'<'?ІГЛ 
СУ .. ввер 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
U' • 

головиии аРХ1тектор МІСта 

\\і, _ ,r~, І . і Ь1[.) Начальник загального відділу ~ \fJ ___ =ї-

~z,....c~1""""" 

Голова постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітеxrypи, tJof/ 
будівництва та інвестицій ,уе! 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГиаТІОJC 

_._.Jt~ 
C.B.IWW" 



v І( 2';' 

/,1. "G,l.O()!) 

Виконуючому обов'язки міського 
, (J о /' голови - секретарю ради 

,( а ' 6. 0..9 Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгJIJIНYТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
ПИt8IIIfJI щодо припинення права користування земельними ділянками . ' 
88ДВШIJI В оренду земельних ДІЛЯНок, затвердження технічної документації із 

землеустрою, продовжеННJI термінів користування земельними дimппcами, 
HВДВВWt дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню 
права хориcтyD8ННJI земельними дimппcами юридичним і фізичним особам та 
виесеВВl змін до рішень Броварської міськоі ради: 

1. Припинити право користування земельними діJIJlНК8МИ та зарахувати іх 
·до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма ,,вввкорс-Трейдівг" площею 0,0385 га в районі Промвузла, згідно з 
JIИстом від 03.12.2008 року N!! 111; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрнафторезерв" 
DJIощею 0,7103 га по вул. Кутузова,127-б, згідно з листом від 16.01.2009 року 
Jf! 16/01; 

І.з.Малому підприємству ,,композит" площею 0,0072 га по 
ауп. Королевка, згідно з листом від 18.05.2009 року; 

. 1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю :,Торroвий ~ 
іСВІТЗІотеХНіха" площею 0,0538 по вул. Красовськоro,22, зnдно з листом вІД 
6.06.2009 року N!! 8; 

2. Затвердити технічну документацію із землеус~о.ю щодо СКJIВДання 
Документів що посв; mnпnть право оренди на земельН1 Д1JIJlВКИ та нвд~ти В 
opellln.' Y'\~J ~-. оо ні m IТcnnnr на JJКИX РОЗМІЩене 
~ за рахунок земель МlСЬКОI ради земель ~_ .... -:-' 

t.IaIbto, Що JIВJIJI 'чних та фізИЧНИХ ОСІб: 
2 1 ЄТЬСЯ влаСНІСТЮ юр~. . ,Авroбансервіс" площею 

О • .Товариству з обмеженою в1ДПОВ1Д8JIЬН1СТЮ , . 
,7103 ra, . • бмеженоro викориcтaннJI - ІНЖенерний 

ІС з вих О 0636 га - зеМЛІ О оо б 
ОРВДор Ме е '..... обcлyroвуванвя вироБНИЧО-СКJIВДСЬКОI ази-

3tt.tni р ж комун1К8Ц1И, Д1JJI б' м на 5 років' 
21!р2 О~словості, по вул. кутузов~127.. теоР~Опетрівні пл~щею О 0072га-
• • Ф1З1nnY:~ б" LO.пnn Лісовець :nею ' 3eltfJti б .A~ осо l-ПІДПРИ~У~.- ... ор мереж комунікацій ДJIJI 

o~ ),fеженого використання - ~юкенер~ K:P~oro використання, п~ вул. 
to ВУВаННИ нежитлової будіВЛІ - зеМЛІ ком рц 

Ролеlltca 'rF!n • s' ,-.... ----·~JI-::-r --..,М1ном на роюв. І &рова~с~~й ~ht~ 
ВШІ;}],:, .Г.·,; ~ 
І' 11 ., () ~ Oq ,. 
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з.Затвердити проект землеустрою щодо BiдвeдeННJI земельної ділянки в 
~Вl13 та иад~~ в оренду за рахунок земель міської ради земель . 

Ф!..tnnПit особl-mдприємцю Тимофієвій ЛюnUUIУІ' мих оо • ву д1JIJJВКY 
РР--- О 020 . f-\lУ&lU& ОЛ81ВНІ ШІощею 
~lS00 ra, з них , . з ~~ - зеМЛІ обмеженого використання _ інженерний 
1OPIfДo~ .. мереж КОму&lкацIИ, для будів~и~~ та обслуговування кафе _ землі 
lОМерцUПIОro використання, по вул. КИІвсьюи,225 терміном на 5 років. 

4. Продовxan:и терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в ореНДІ: 

4.1. Фізичній особі-підприємцю Нікітіній Вікторії Геннадіївні ШІощею 
0,0049 га ДJDI обслуговування нежитлового ориміщеВВJI магазину «Господар» -
ЗCМJIi комерційного використання, по вул. Красовського, 16 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Девтр державного 
.епьного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 

заN9040733800065 від 18.06.2007р.; 
4.2.Приватному підприємцю Фатєєвій Галиві Миколаівні площе~ 

0,0387 га ДJDI обслуговування павільйову та дитячого майданчику - зеМЛІ 
roмерційного використання, по вул. Возз'єдваввя в районі розміщеВВJI парку 
.«ІІеремоГ8» терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Девтр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
3aN!040633800434 від 22.12.2006р.; .. 

4.3.Приватвому підприємцю Гапон Євгенію Михайлов~ площею 
0,0588 ra ДJIJI будівництва та обслуговування автостоJIВI(И - зеМЛІ транспорту, 
во вул Птn.-- 2 . а 2 роки' 

• М"lY&AJ.}}OBa, теРМ1Вом Н , оо iлJIВКИ зареєстрованого У 
Внести зміни до договору оренди земельНОІ Д , 

kнiвcыdй. .... ф' оо. Державного підприємства ,Дентр державного 
_ реnонaJIЬН1И 1Л11 • • У аіви по земельних ресурсах" 

eJJьиоro кадастру при Державному КОМ1тen кр 
3a 1f20

4 40533800018 від 27.04.2005р.; 'ПУP.lаивпр" oemvln) площею 
.4 t . вїдальНІСТЮ «,....,- J ,",," 

6,1600 овариству. з обмеженою в1ДПО ної житлової забудови з вбrдов~ 
1\ о ra ДJUI БУД1Вництва багат~квартир інф аструктурИ - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ 
316" lСремо Розташованими прИМlщеНВJIМИ Рр8ЙОНУ терміном на 5 років; 

ІДОВи, В сlOI . 4' .. ну ІУ житлового . '00 • 

4 S адl М1крораио у.... v.o'l' обласної фlЛlІ 8ІЩ10нерно-· Б . • нню .1UIІВСЬ~ toJ.sep'. роварському В1ДД1JIе О 0102 га ДJIJI обcлyroвуваввя двох 
ra ~ійвоro банку «Укрсоцбанк» ~още;.:е міНОМ на 2 роки; 
в:::- 3~мni транспорту, по вул. Кірова,ної :ЇJIJППCИ' зареєстрованого У ~i 
~c. 3мtни до договору оренди зем~ нди землі виконавчого коМІтету 
ВРО8аlВ де~ж~ної peєcтp~ договорІВ ~e36; 

4
PCLt(OI Міської ради вІД 22.08.2007р. - ~' ІШощею 0,0816 га ДJIJI 
.б n .АМТ ПJlас .' 6уЦіа • РВВатвому підприємствУ " продовольчих товарІВ - зеМЛІ 

~~ep~a та обслуговування магаз~й 16-а терміном на 2 роки. 
ЦОЦІОro ВИkорист8ИНJI, по вул. БОГУНС , 
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Ввести зміни до договору оренди земельної · 
rl'9d ській регіональній філії Д . ДlJIJППCИ, зареєстрованого у 
1UUB ержавного П1ДПриємства Дентр державного 
зеМeJlЬВОro кадастру. при Державному комітеті Украіни по ~емельвих ресурсах" 
заN!0405338001SS ВІД 21.09.2005р.; 

4.7 .Відкритому аlЩіонерно~ товариству <<Бровари-молоко» 1DI0щею 
0.0019 га ДJDI обслrrов~ан~ К1~cкy- землі комерційного використання, по 
буJIЬВ. Незал~жно~~ в pa~O~1 РОЗМlщенНJI буд. Ни 1 О терміном на 1 рік; 

4.8. ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Писаренку Олександру Михайловичу 
ПJlощею 0,0020 га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного 
використaннJl, по бульв.Незалежності в районі розміщенНJI буд. 1 5-а терміном на 
1 рік; 

4.9.Фізичній особі-підприємцю Сирічеву Олександру Родіоновичу 
площею 0,0019 га для обслуговувавнв кіоску - землі комерційного 
ВИКОРИcтaннJI, по вул.Кірова в районі розміщеВНJI буд.Ни 1, терміном на 1 рік; 

4.10.Фізичній особі-підприємцю Дутому Юрію Григоровичу 1DI0щею 
0,0021 га ДЛJI обслуговувавНJI павinьйову - землі комерційного використaнНJI, по 
ВУJl.Постишева районі розміщеВНJI буд.5-б, терміном на 1 рік; 

4.11.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма <<Камелію) площею 0,00225 га ДJDI обcnyrовувавнв кіоску - землі 
JCомерційвого використaннJl, по бульв. Незалежності в районі розміщеНВJI 
буд. Ни 11 терміном на 1 рік; 

4.12.Фізичній особі-підприємцю Дущенко Ірині Василівні 1DI0щею 0,0031 
ra Д1UI обслуговувавня кіоску - землі комерційного викориcтaВНJl, по 
ВУJl.М.Лагунової районі розміщеВВJI буд. 19, терміном на 1 рік; 

4.13.Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
ПJIОщею 0,0019 га ДJIJI обcnyrовуваввя кіоску - землі комерційного 
ВИ1(ориставия, по вул.Чкалова районі розміщеВВJI буд. 1 О, терміном на 1 рік; 

4.14.Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру ГРИГОРОВИЧУ 
ПJIОщею 0,0061 га ДJIJI будівництва та обспyroвувaнвJI П~inь~ову -. землі 
КОмерційного використання, по вул. Грушевського в ранош розющеНВJI 

буд. Ни 9/1 терміном на 1 рік; 
4.15.Фізичній особі-підприємцю Котенку В?ло~у Гр~оровичу 

ПJIОщею 0,0020 га ДJDI обслуговування кіоску в CКJI~ павшьи~ву. ОЧ1~aВНJI -
зеМJIi комерційного використання, по вул.ГагаРІна в ранош розющеВВJI 

буд.N! 2, терміном на 1 рік; . .. 
4 16 Ф. ... б· m ",,"ИLO,.nnn Шакув КатерИНІ АвтоНІВІО площею · . 1ЗИЧВІИ осо I-.u~"r ~yиy'" • • 

0,0005 га б ",~CI лотка - зеМЛІ комерційного викориcтaввJl, по 
ДJIJI О cnyrовувQDПA . 

ВУЯ. Коро .. . w'nтеввя бу,'Д. НИ S4 теРМІном до 01.01.2010 року; 
nевка в ранОНІ роз u.oa Авто . . 1I.A' __ ~_:_ • 

417 Ф. ... б· ;",,"и-пnn Мироненко В1Ш ~V.l1'lAlU'U1ШНІ площею · . 1ЗИЧВ1И осо І-П~"r ~иy'" • • .. 
0,0021 га б ' аввя кіоску - зеМЛІ комерц1ИВОГО викориcтaввJl, по 
1hI ДJIJI О сnyrОВУВ б 11.'227 рміном на 1 рік' 
-.1П'Красовського в районі розміщеВВJI УД' ",!, , ~ ... .'. 

4 18 ф' '" б' m",,"иємц!о Ставковій ГутІ ІсхаІаВІО площею 
О '. 1ЗИЧВ1И осо I-~r .. .. 
,0019 га б ання кіоску - зеМЛІ комерЦ1ИВОГО ВИКОРИcтaввJl, по 
буJlЬВ.в ДJIJI о ~BYВ. ~".;щеВВJI бу,'Д.l О терміном до 01.12.2009 року; 

езалежвоСТ1 райОНІ PO~и 
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4.19.Товариству з обмеженою відп' . 

0.0019 га ДJDI обс~о~ув~ кіоску - земл~В~::~~=го '~::ата=ст::щ~~ 
БУJlЬВ'4Н2езо~~~~ раиоН1б. р~зміщеННJI буд.N!!10, терміном до 01.1~.2009 pdкy; 

· · осо І-ПІДПРИЄМЦЮ КРИПlТоФор Людмилі Миколаївні 
ПJlощею 0,0019 га ДЛJI обcnyговування кіоску . '" 

б - зеМЛІ комерц1ИНОГО 
викорисТ8ННJl, по ульв.Незanежності районі розміщення буд.N!!1 О терміном до 
01.12.2009 року; 

4.21.фізичніЙ особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0.0019 га ДJUI обс~гову~ан~ Ki~cкy - землі комерційного використання, ПО 
бупьв.Незan~ЖНО~:1 в P~O~I РОЗМІщення буд.! О, терміном до 01.12.2009 року; 

4.22.Ф1ЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Христинченко Майї Анатоліївні площею 
0.0020 га ДJUI обслуговування кіоску в cкnaдi павinьйону очікування - землі 
IОмерційвого використання, на перетині вул.Черняховського та вул. ДИми1рова 
терміном ва 1 рік; 

4.23.Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Inniвні площею 0,0030 га 
ДІІІ обслуговуванни кіоску в складі павinьйону очікування - землі комерційного 
ВПІ0РИCТ8IПUI, по вул. Гагаріна в районі розміщеННJI буд.N!!11 терміном до 
25.09.2009 року; 

4.24.Фізичній особі-підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу, 
lUIощею 0,0027 га ДJUI обслуговування кіоску - землі комерційного 
ВИКористання, по бульв. Незanежності,15 терміном до 01.12.2009 року; 

4.25. Фізичній особі-підприємцю Семененку Сергію Івановичу площею 
0.0030 га ДJIJI обслуговувaнНJI кіоску - землі коме?ціЙНОГО викориCТ8ННJI, по 
6упьв.Незanежності районі розміщення буд. 1 5, теРМІНОМ ДО О 1.12.2009 року; 

4.26.Фізичній особі-підприємцю Пирожок Олександру Іваи~вичу ~~щею 
0.0140 га ДJIJI обслуговувaниJI літнього майданчика - зеМЛІ комерЦlИНОГО 
ВИJcористании, по вул. Гагаріна,2 терміном з 25.06.2009 року по 30.10.2009 
ро!)'; 

4 27 ~ обмеженою відповідanьніС'ПО <<Броварський 
• • J. овариству з б . б .. 

ДОМобудівний комбінат <<Меркурій» площею 1,0000 га ДJIJI УДІВиицтва сади .. HO~ 
3абудови _ землі житлової забудови, по вул. ВасИJIJI Симоненка, в раиоН1 
Plдio~U9Y:" и.....·.. міном на 2 роки; 

-·06QЦ11 по вул. J.U'11Всьюи тер .. imIНКИ зареєстрованого у 
Внести зміни до договору оренди земельНОІ Д , 

kнiвcыdй. '" ф' ... Державного підприємства ,Дешр державного 
3ем репонanьН1И 001 . . Украіни по земельних ресурсах" 
-ного кадастру при Державному КОМІтеті 

3&1&040533800137 від Зl.08.2005р. 
S. ~ .. _. технічної документації із з~млеустрою по 

ОФор "~ати дозвш ва складання . ренди) земельних ДШJIНок, на JIКИX 
МJrelJb9- аиllJl (догоВОРІВ о . 

Poзt.nщ .ЦUU права користув . ф' 1ІІИХ та юридиЧНИХ ОСІб: 
S lене майво, що JlВJlJIєrьСJl влаС~lвСТІО р:ні орієнтовною площею 0,2050 га 

11 .. _ '. Громадинці Демченко Олею anе пuuт.rrnова,119' 
""UlОБCJ1yro •• бvдівлЇ по вул./-V"-·r' . . s Dyвании веЖИТЛОВОІ ./ І •• опе аціі ,,Редакція газети ,,вІСТІ 
ЦеIho.,..2·ІІідПриємству споЖИВЧОІ ко Р УкраіНИ· орієнтовною площею 

-"!l8JIьHOЇ спілки споЖИВЧИХ товариств 
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474 га для обслуговування майданчика 
і. Красовського, 16. ДJIJI сипучих вантажів по 
і 

6.ПроДовжити термін дії дозволу на см '" '" 
10рмлеlППO договорів оренди зе . адання теХНІЧНО1 документацll по 
r мельних ДШJIНок на якій ро' .. іпяЄТЬСJl власністю юридич . ' ЗМІЩене манн0, що 
~ '" них ОСІб, до 25.08.2009 року товариству з 
)меженою ВІДПОВЩaJIЬНІСТЮ Фірма 0'_ " • r б " ,tlUI\.инка ОРІЄНТОВНОЮ площею О 0632 га 
~ о СЛУГОВУВaниJI нежитлової будівлі по вул. Челюскіна,2; , 
І 

І 7: Продовжити термін дії дозволу на виготовлеННJI проекту землеустрою 
~дo В1ДВед:ння земе~ної .. діЛJIН~ товариству з обмеженою відповідальністю 
~рова~ськии ДОМО?УДІВНИИ комБІнат «Меркурій» орієнтовною площею 0,35 га 
~ буД1В~О. Офlсно-ко~ерці~~ГО центру з надземно-підземними гаражами 
по вул.. BO�H�b-ІнтернацIОН8ЛІСnВ в районі розміщеННJI автогаражного 

кооперативу N! 1 терміном до 25.08.2009 року: 

8.Надати дозвіл приватному підприємцю Дamинімаєвій Ларисі 
Володимирівні на передачу в суборенду земельної ділянки площею 1,1705 ra, в 
тому числі 0,0485 га - землі обмеженого використання - санітарно-захисна зона 
водонапірної башти та артсвердловиви, ДJIJI обслуговування садівничо
господарського комплексу по вул. Андреєва,2 товариству з обмеженою 
відповідальністю «OPTaнiJD), без зміви ії цільового призначеНИJI. 

Попередити приватного підпрИЄМЦJI Дamивiмаєву Ларису Володимирівну 
про необхідність встановлення плати за земельну дimппcy, що передаються в 
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди 
3~MeпьHOЇ дішІнки, зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного 
~иємства ,Дентр державного земельного кадастру !Ч'И Державному 
I(OМlтeтi Україин по земельних ресурсах" за Н!!040633800423 ВІД 04.12.2006р. 

9.Виести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.1. від 26.02.2009 року N! 1068-56-05 «Про припивевия права 

I(~РИстування земельНИМИ ДЇJIJIIIК8МIf' HвдВНВJI в o~eндy ... » п. 2.8. відносно 
фІЗИЧНОї особи-підпрИЄМЦЯ ШеметевкО Ірини МиколlUВВИ доповнити абзацом: 

,Допередити фізИЧНУ особу-підпрИЄМЦЯ Шеметевко ~риву ~олаівну 
про необхідність укладення договору оренди зеМЛІ терМ1ВОМ до 

25.07.2009 року'" 
9.2. від' 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 «Про припивеННJI. права 

І(~ристування земельНИМИ ДЇJIJПIК8МИ' HВДВНВJI в. ~peндy ... » ~. 2.1. ВІДНосно 
фІЗичної особи-підприємцяЗінчевка Миколи Андр1Иовича доповнити абзацом: 

,Допередити фізИЧНУ особу-підпрИЄМЦЯ Зінченко ~олу ~ійовича 
npo необхідність укладення договору оренди зеМЛІ теРМІном до 

25.07.2009 року'" 
9.3.від 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 «Про припивеННJI. права 

IСОРИ~а'InY'" ~пz m "cnnt8МИ BВДВНВJI в оренду ... » п. 2.2. ВІДНОСНО 
-6J Амппп земельПZU'l.u'А p,w--- , . б' 

I'рОМaдRвки Зінченко ВалентИНИ БорисІВНИ доповнити а зацом. 
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,,попередити громадянку з' 
юбхідиість укладеlПUl ДОГОВОРУ ор~нченко .В8JIе~тииу Борисівну про 
)кУ'; вди зеМЛІ теРМІНОМ до 25.07.2009 

9.4.від 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 
ористуванвя земельними n;nIпnJo <<Про приnинеНИSI права 

~и&nAами, надання в оренду 2 5 . 
овариства з обмеженою . '. . .. » п. •. ВІДНосно 

В1ДПовщальНIСТlO Торг .. . Аф'" 
,опов8ИТИ абзацом: " овви ДІМ ,~ 8Jllна 

~оп~=иство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім 
lS.07.2009 року"; ІСТЬ укпаденWI ДОГОВОРУ оренди землі терміном до 

9.S.Biд 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 «Про приnиненWI права 
користуванвя земельними ділянками, наданWl в оренду ... » в п. 2.12. відносно 
товари~а з обмеженою відповідальністю "Інтерстиль" слова " ... площею 0,1836 
1'1 - зе~ обмеженого Використання .... " замінити словами " ... площею 0,2455 га 
- ЗемЛІ обмеженого використання", відповідно до висновків відділу 
Д~ржкомзему у місті ~pOBapax від 01.06.2009 N! 04-11110-3/120 та управліНЮІ 
М1стобуду88ИИJ1 та аРХІтектури від 21.05.09 Н!! 283; 

9.6.від 28.05.2009 року Н!! 1131-63-05 «Про припинеННJI права 
1tористувaRWI земельними дimппcaми, надавни в оренду ... » в п. 9.7. відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю ,,lнтeрсТИJlЬ" слова " ... терміном до 
28.06.2009 РОКУ" замінити словами " ... терміном до 01.08.2009 року"; 

9.7.від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 «Про припинеННJI права 
1tориcтyD8ИIUI земельними дimппcaми, надавни в оренду ... » в п. 8.2. відносно 
rpОМaдJlИИИа КотелевЦJI Юрів Олександровича слова " •.. для будівництва 
офісного центру ..• " замінити словами " ... дnи будівництва roтemo ••• "; 

9.8.від 16.10.2008 року Н!! 898-47-05 «ІІро припивеиия права 
КОРИстуваиии земельними ділянками, надавни в оренду ... » в п. 2.1. відносно 
цеитральоі Спілки споживЧИХ товариств Украіни (Укоопспілка) піCЛJI спів 
,.". дпJI.обслуговуваввя комплексу ... " читати: " ... - ~ощею 3,3034 га - землі 
Комерційного використ8ШDI, площею 1,4845 га - зеМЛІ транспорту, 2,3554 га -
зеkJIi рекреаційного призначеНИJl .... ", далі по тексту; 

9.9.від 26.03.2009 року К!! 1072-59-05 «Про. припииеВВJI права 
IСОрИстуваннв земельНИМИ ДЇJIJПIКSМИ ••• » п. 13.3 ВІДНосно приватного 
пiдnpиємства "Афіна-Т" замість слів " ... терміном до 29.05.2009 року" читати 
•• ".терміном до 25.08.2009 року"; 

9.10. від 22.12.2008 року Х!! 968-52-05 «Про припивеНВJI. права 
Корвстуванни земельНИМИ ДЇJIJПIКaмIf, надання в оренду ... » п. 3.2. ВІДНосно 
1'рОМaдJJвИна Левmyна Валерія Олексійовича допов~ абзацом: ... 

,Допередити громaдJПDПlа Левшуна. Ban~p1Jl ОлеКСlиовича про 
llеобхідність укладеНИJI договору оренди зеМЛІ терМ1Иом до 25.07.2009 року"; 

9.11.від 27.10.2005 року Х!! 805-38-04 <<Про припинеНIIJI. права 
1(ОРИC'rvDD~В' ~.v 'n"crA1laмlf надання в оренду ... » в п.3.6. ВІДНосно 

-''J.ul1OWUUJ. земель~у ....... р.и-- , 
IІрВВатиоГQ підприємци Котенка ВолодимиРа Григоровича слова. " .•. ДJIJI 
ОБCJ1yroвув • " заміниТИ словами "... дnи обcnyrовуванви КІоску В 
сlOI' IUIНJI юоску ..• 

адl павinьйову очікувания ... "· 
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10. Внести зміни ДО ДОГОВО . 
10.1. до договору оренди зе~IВ ope~~ земельних дiJIJIНOK: 

рeriОИапьнїй філії Державного п' ~: ДIJIJIНКИ, зареєстрованого у Київській 
_~y при Державно KOM~ CТВ~ ,Дентр державного земельного 
1і040733800065 від 18.06 ~07 ~ Укр~ни ~? земельних ресурсах" за 
В• • •• r '" . р., вщносно фlЗИЧНОІ особи-підприємци Нікітіної 
JКТOpll еннадllВНИ, слова " ... площею О 0264 га " замінити 

О 0049 га ... ", в зв' яз з ВИ • ... оо. словами " ... площею 
~ ні . . ку . ~OM частини земеЛЬНОІ ДUlJПlКИ фізичною особою-
mдпpиємцем КІПНОЮ ВІКТОРІЄЮ Геннадіївною' 

!о.2.до дoгo.~opy ope~ земельної д~, зареєстрованого у книзі 
запиСІВ де~Ж~НОІ р'еєстрацl1 договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради від 11.11.2004р. Н!! 750, відносно приватного 
~иємци Петюлевича Валерія Антоновича, слова " ... площею 0,1919 га ... " 
ЗDUИИТИ •• сло~ами " ... площею 0,1030. га ... ", в зв'язку з викупом частини 
земельНОІ ДUIJIНКИ приватним ПІдприємцем Петюлевичем Валерієм 
Антоновичем; 

. ІО.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
репональнїй філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за 
1&040933800025 від 15.01.2009р., відносно фізичної особи-підприємця Дамер 
Annи Володимирівни, слова " ... площею 0,0572 га ... " замінити словами 
n ... ПJIощею 0,0221 ra. .. ", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
фізичною особою-підприємцем Дамер Аллою Володимирівною; 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 даного 
PimelllDI, про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведеllВJI іх державної реєстрації до 25.08.2009 року. У випадку не 
ОФОРМJIеllВJI договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
DpИnИНення права користуваввя землею. 

12.попередити юридичні та фізичні особи. що зазначені в п.4 даного 
РUuеВВя, про необхідність укладення до 25.08.2009 року договорів про 
ВllесеlПlJI змів до договоріВ оренди землі. у B~~ не оформлеввя договорів 
про BBeceВIUI змів до договорів оренди зеМJI1, МІська рада буде розглядати 
lIIrraвни про припинення права кориСТУВ8IIВJI землею. 

13. Попе едити юридичні та фізичні особ~~ зазначені в п. 5 про 
неоБхідність в:.отовлення відповідної дo~eвтaцll по оформленню права 
КОРИстування земельНИМИ дїJJJlВК8ldИ в терМІн до 25.09.2009 року. До освоєввя 
земenьних ділянок приступати піCJIJI отрим8ВllJ! правовстан~~ю~ 
Д~ICyмeвтiв на земmo та встановлеННЯ меж земельнИХ ДШJIВОК в натурІ. емельш 
дlJIsnncи використовувати за цільовим призначеНВJIМ. 

14 Д uv обов"язки міського гоnови Сапожку І.В. буш 
. оручити виковуючо& •• .1 ." 

nPедСТавник Б .. міської ради при ук.падеВВ1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
та ом роваРСЬКО1 

Додаткових угод. 



• 
15. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 

Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки піCJIJI 
зміни ІРошової оцінки земель м.Бровари. 

у випадкУ відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
зеМeJlЬВОЇ дїЛJIНКИ може бyrи розірваний Броварською міською радою в 

ОДВОСТОРОШlЬому поридку. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудимевко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. raгapilla,15, т.6-50-67 

Від (о. 06.0.9 Н!! Ао IllttiL 
НаН! за ------ г 

Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить РОЗГJIJIНУТИ на черговому 
засідавні міської ради питанНJI: 

I.Про припинення права користувaнНJI земельними ділянками, 
ИaдaввJI в оренду земельних дїJlJlнOK, затверджеННJI технічної документації із 
землеустрою, продовження термінів користувaнНJI земельними ділянками, 
ИВДВВНJI дозволів на виготовлеННJI технічної документації по оформленню 
права користування земельними дiJIJIнками юридичним і фізичним особам та 
ВиесеВIIJI змін до рішень Броварської міської ради; 

2. Про продаж земельної діJIJllП(И, проведеННJI експертних грошових 
оцінок земельних ділянок; 

3. Про передачу земельних ділянок гpoM8ДJIНaм у власність, HaдaнНJI 
В оренду та внесення змін до рішень Броварської міської ради. 

4. Про звільнеНИJI від плати за оренду земельної дітІнки 
Представництво Асоціації СОС - Кіндердорф ІнтернеПIНJI в Украіні та 
Відмову у зменшенні розміру орендної плати за земельні дimппcи юридичним 
особам; 

s. Про затверджеННJI договорів оренди землі та договорів про 
BBeceНIIJI змін до договорів оренди земт; 

Начальник земельного Biддi~ Л.М.Гудименко 

. .---- \ 
-----...J 
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