
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г: 
Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження проектів землеустрою та 

технічної документації із землеустрою, надання в оренду 
земельних ділянок, продовження термінів користування 

земельними діЛJIНКами, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради 

Розгmmyвши подання земельного відділу від 12.08.2009р. Н!! 1536 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою, надання в 
оренду земельних ділянок, продовження термінів користування земельними 
ділвнками, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформлеmпo права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, 
враховуючи те, що розміри земельних діЛJIНОК підтверджуються відповідними 
документами і генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 
42, 83, 92, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 142 Земельного кодексу України, 
·r:r.7 Закону України ,,про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні, Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
11.04.2002 року Н!!502 "Про затвердження Порядку зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власності IpOM8ДJIН і юридичних осіб", 
а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування зе~ельним~ ділянками та зарахувати 
їх до земель міської ради, в зв'взку З доБРОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ: 

1.I.Закритому акціонерному товариству "Планета-буд" площею 
2,8837 га в 5 мікрорайоні IV житлового району, згідно з листом 
від 20.07.2009 року Н!! 1047; 



000548 



1.2. Відкритому ВІЩіонерному товариству "Броварський побyrкомбінат" 
площею 0,0515 ra по вул. Метanypгів,2, згідно з листом від 28.07.2009 року 
N!!34; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "В.Кроки" площею 
0,0076 ra по бульв. Незалежності,14, згідно з листом відI6.07.2009 року. 

2. Затвердити проекти землеуС'ІрОЮ щодо відведення земельних ділянок 
в оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Вербицькому Ігорю Володимировичу 
площею 0,8759 га, з них 0,0298 га - землі обмеженого використання -
іюкенерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI будівництва та обслуговування 
виробничої бази - землі промисловості, по вул. Кутузова в районі розміщеННJI 
тов "Леман-Україна" терміном на 5 років; 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт моторс" площею 
3,2155 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення- рілля, з 
них 0,4475 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, ДJIJI будівництва та обслуговування автосервісного цеmpу -
землі комерційного використанНJI, по вул.Красовського терміном на 5 років. 

Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених виnyченНJIМ сільськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт моторс" в розмірі 
115 873,00 гривень. 

Договір оренди земельної ділпп<и укласти піCJIJI сплати втрат 
сільськогосподарського вироб~~ 

2.3. Фізичній особі-підприємцю Чань Линь Хо площею 0,0138 га, з 
них 0,0022 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, ДJIJI влаштування літнього майданчика з елементами 
благоуС'ІрОЮ біля кафе ,,колібрі" - землі комерційного використання, по 
вул. Геологів,4 терміном на 2 роки; 

2.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт-Сервіс" 
площею 0,1440 га, з них 0,0488 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, ~ роз~еННJI існуючої території 
під будівництво та обслуговувaнНJI cтaнцu техшчвого обcnyrовування та 
мийки автотранспорту- землі KOMep~oro ~икористання~ в районі перетину 
вул .. Щоnкiвської та бульв.НезалежноСТІ терМ1НОМ на 5 роКІВ; 

2.5. ГромaдmинY Іваненку Олегу ВалерійО~ИЧУ пло~ею 0,0110 га, з 
них О 0052 га - землі обмеженого використaнНJI - 1ВЖенернии коридор мереж , . 
комунікацій, ДJIJI оБЛаштув~ .~кpeMOГO ~иходу з п~сом - земm 
житлової забудови, по вул. Киівсь~и,290 теРМ1Ном ва ~ p~КIВ, .. 

2.6. Відділу капітального БУДІВ~а Б~ова~С~К01 МlСЬК01 ради площе~ 
О 0018 га ДJIJI розміщеННJI ГРП - земт теХНІЧНО1 шфраС'ІрУКТУРИ, на РОЗ1 
в;л. Михайла Драгоманова та вул. Київської терміном ва 5 років. 

3. Затвердити технічну документацію із землеу~о~ щодо СЮІадання 
документів, що посвідчують право оренди на земельш дlJlJlНКИ та надати в 



ор:вду за рахунок земель .Міської ради земельні ДЇЛJIНКИ, на яких розміщене 
маиво, що JIВJIJIЄТЬCJl влаСНІСТЮ юридичних та фізичних осіб: 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Будстандартінжиніринг" 
площею 2,8837 га, з них 0,6523 га - землі обмеженого використанни -
інженерний коридор мереж комунікацій. ДJIJI будівництва та обслуговуванни 
об"єкту незавершеного будівництва ( багатоквартирна житлова забудова) -
землі. житлової забудови, в 5 мікрорайоні IV житлового району, терміном на 
5 РОКІв; 

3.2. Приватному підприємству приватна фірма "Нікола" площею 
0,0253 га ДЛJI оБСЛУГОВ~8RI8I-qpJtQ дованого магазину - землі комерційного 
використанни, по ву ~p~e~dL~or -б, терміном на 5 років; 

3.3.Громади ~_ і Н ~I8 колайовичу площею 0,0076 га ДJIJI 
обcлyroвуванни Ф _ ' r\ч~о . будівлі - землі комерційного 
використанни, по .~ Н 8J1 , терміном на 5 років . ., 0'-

'7" 'о' 26.n .. O~ IJ~ 1316-17- ~ 
4. Продовжи ~те· к9'і анни земельними ділинками, що 

перебувають в оренді: !? І""" 9!# 
4.1. Фізичній осо - іі"ємцю Бічевому Ігорю Івановичу площею 

0,0062 га ДJIJI розширенни та реконструкції кафе-бару ,,карат" - землі 
комерційного використанни, по вул.Кирпоноса,3 терміном H~ 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної дimпп<и, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дешр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" заN!!040533800179 від 14.10.2005 року; 

4.2.ФізичніЙ особі-підприємцю Братченку Миколі Івановичу площею 
0,1200 га ДJIJI обслуговуванни столирного цеху - землі промисловості, по 
вул. Киівській,221 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної дimпп<и, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!464 від 13.10.2003р.; 

4.3. Фізичній особі-підприємцю Литвиченко Азші Анатоліївні площею 
О 0019 га ДJIJI обcлyroвуванни кіоску- землі комерційного використанни, по 
в;л. Кірова в районі розміщенни буд. Н!! 88 терміном на 1 рік; 

4.4.Фізичній особі-підприємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу 
площею 0,0059 га ДJIJI обcлyroвуванни П~ільйону .- землі комерційноro 
використанни, по вул. Красовського,19 теРМІном на 1 рІК; . 

4.5. Фізичній особі-підприємцю Кулику Валероо ВІКТоровичу площею 
0,0017 га ДJIJI обслуговуванни кіоску- землі комерційного використанни, по 
вул. Гагаріна,17 терміном І!а ! рік. . ... .. 

4.6. Фізичній осоБІ-ПІдпрИЄМЦЮ НезГОДІ Юлn ПетрІВНІ площею 
О 00324 га ДJIJI обслуговуванни кіоску в складі павільйону очікуванни -
з~млі комерційного використанни, на перетині вул. Осипова та вул. Папаніна 
терміном на 1 рік; ... . 

4.7. Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ АБР~ОВI~ ~РИСІ ~iBHi площею 
0,0026 га ДJIJI розміщенни кіоску в складІ павшьиону ОЧlкy&aнНJI - землі 



комерційного призначеНИJJ, по вул.Красовського, 1, терміном 
до 27.11.2009 року при умові прибиранНJI холодильної шафи; 

4.8. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
1Ш0щею 0,0022 ДJIJI обсnyговуванНJI кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщеННJI буд.N!!168, терміном 
на 1 рік; 

4.9. Фізичній особі-підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 
0,0019 га ДJIJI обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
вул. Димитрова, 18 терміном на 1 рік; 

4.10. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га ДJIJI обсnyговуванНJI кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
вул.Гагаріна районі розміщенНJI буд.2, терміном до 27.11.2009 року; 

4.11. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га ДЛJI обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
вул.Кірова районі розміщеННJI буд.88, терміном до 27.11.2009 року; 

4.12. Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Inлівні площею 0,0049 га 
ДJIJI обслуговувaННJI кіоску В складі павinьйону очікуванНJI - землі 
комерційного використанНJI, на перетині вул. Шевченка та вул. Київській 

терміном на 1 рік; 
4.13. Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Innівні площею 

0,0030 га ДЛJI обсnyговуванНJI кіоску в складі павinьйону очікувaнНJI - землі 
комерційного викориcтaнНJl, по вул. Гагаріна в районі розміщеННJI буд.N!!II, 
терміном до 27.11.2009 року при умові прибирaнНJI холодильної шафи; 

4.14. Фізичній особі-підприємцю Канавцю Анатолію Савовичу площею 
0,0027 га ДЛJI обcnyговувaнНJI павinьйону - землі комерційного викориcтaнНJl, 
по. вул. Короленка в районі розміщеННJI буд. Н!! 68 терміном до 
27.11.2009 року; 

4.15. Фізичній особі-підприємцю Кол8JIН Ганні Дмитрівні площею 
0,0032 га ДЛJI розміщеННJI кіоску в складі павinьйону очікувaнНJI - землі 
комерційного призначеННJI, по вул. Грушевського терміном до 27.11.2009 року 
при умові прибирaННJI холодильної шафи. 

5.Надати дозвіл на складaнНJI технічної документації по оформленню 
права користувaнНJI земельними дiлJlнками: 

5.1.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,жвК-40" орієнтовною 
площею 0,9325 га ДJIJI обcnyговувaнНJI багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Грушевського,21; 

5.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,жвК-40" орієнтовною 
площею 0,8527 га ДJIJI обcnyговувaнНJI багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Грушевського,19. 

6.Надати дозвіл на виготовnеННJI проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначенНJI земельної ДЇJIJIНКИ громадивину Токовому Петру 
Михайловичу орієнтовною lШощею 0,0025 га із земель житлової забудови 



на землі комерційного використання ДJIJI BCTaнOвneННJI павільйону по ремонту 
взyrrя по вул.Пymкiна, 12. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1. від 25.07.2008 року Н!! 807-40-05 «Про припинеННJI права 

користуван~ земельними ділянками, HaдaHНJI в оренду ... » п. З.6 відносно 
приватного ПIДПpИЄМЦJJ Петренко Галини Сергіївни доповнити абзацом: 

"Попередити приватного підприємЦІ Петренко Галину Сергіївну про 
необхідність yкnaдeHНJI договору оренди землі терміном до 
27.10.2009 року"; 

7.2. від 25.06.2009 року Н!! 1157-64-05 "Про припинеННJI права 
користування земельними ділянками, Haд8ННJI в оренду ... » скасувати п.ll 
цього рішенНJI відносно фізичної особи-підприємЦІ Дороша Павла 
Володимировича. 

8. Внести зміни до договорів оренди земельних дimmок: 
8.1.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Н!!040400700068 від 29.09.2004р., відносно товариства з 
обмеженою відповідanьніс'ПО "Леман-Україна" назву Орендаря читати: 
"Товариство з обмеженою відповідальніс'ПО ,,мвТnШЕСТ -СМЦ", відповідно 
до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Н!! 646122 від 

21.07 .2009року. 
8.2. до договору оренди земельної дinянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" від 23.01.2008 р. Н!! 040833800013, відносно приватного 
підприємства ,,пелікан" слова " ... ДJIJI будівництва та обcлyroвувaннJI 
автокемпінгу з автомийкою - землі комерційного використ8ННJI ... » замінити 
словами " ... ДJIJI будівництва та обслуговув8ННJI центру ДJIJI обслуговувВННJI 
автомобілів з виробничо-складськими приміщеННJIМИ - землі комерційного 
використaннJl ... "; 

8.3. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" від 05.05.~006p. Н!! 0~06338.0024~I відносно това~иства з 
обмеженою відповідальшстю "ОПТ1Ма ЛІЗИНГ слова ""TepМlHOM до 
16.03.2011 року" замінити словами " .... терміном до 16.03.2014 року". 

9. Попередити юр~ та фізичні особи, щ? зазначені в п.п.2,3 
даного рішеННJI, про неоБXJДН1~ укладе~ договорш оренди земельних 
дiтmOK та проведеllИJl іх державНО1 p~єcт:paцn до 27.10.2009 року. У випадку 
не оформлеllИJl договорів оренди зеМJП, МІська рада буде РОЗГJIJlДати IIИТaIIВJI 
про припинеННJI права користування землею. 



10.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішеlDUl, про необхідність укладенНJI до 27.10.2009 року договорів про 
внесеlDUl змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлеННJI договорів 
про BHeCeННJJ змін до договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГJUlДати 
питaIIНJI про припиненНJI права користуванНJI землею. 

11. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.S цього 
рішеННJJ, про необхідність виготовnенНJI відповідної документації по 
оформленню права користуванНJI земельними діJDIНКами в термін до 
27.11.2009 року. ДО OCBOЄHНJI земельних ділянок приступати піCJIJI отримaнНJI 
правовстановлюючих документів на землю та встановленНJI меж земельних 
ДЇJJJIИок в натурі. Земельні дiJumки використовувати за цільовим 
призначеННJIМ. 

12.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бyrи представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 

землі та додаткових угод. 

13. Договорами оренди земельних дiлJmок 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 бyrи розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

14. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 27 С?~ПНJI 2009 )'оку 
Н!! ';~ilf/-DP-а 
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ПОДАННЯ: 

;nninv за пропозицією земельного B~ .. .1' 

остійноі комісіі з питань ... 
п итку та благоустрою територ1И, розв • ктури 
земельних відносин, ap~;e , 
будівництва та іввесТИЦl~ -. 
начальника земельного в 'П'І' .. ,........-

ПОГОДЖЕНО: 

3аступвик міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
ЮРИДИЧИОГО відділу - ГO~OB~ 
спеціапіст юридичного B1ДЦUIy 

Начanьвик УПРаВЛіИВИ 
міСТОбудуВання та архітектури_ 
головний аРхітектор міста 

• і 

ВИКОНУЮча обов'JlЗКИ начальНИКа 
зaranьиого відцiny - головний 
спеціаліст зanuп.иоro відцілу 

Голова Постійної КОмісії з ПИТань 
РОЗВИТІсу та ~naroYCТPOIO теРИТорій, 
зеМ~1IIDt в1ДВОСИИ, архітеkТypи, 
БУДІВНИЦтва та інвесТИЦій 

Л.М.Гудимевхо 

В.В.Руденко 

А.В.Баба-Мірзоє 

Л.Є.Рибакова 

л.М.IJ1JfJIО 

IIi~~ С.В. 
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Виконуючому обов'JI3КИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгmmyти на черговому засіданні Броварської міської ради 
ПИТ8ННJI щодо ~ипинеННJI права користування земельними ділянками, 

затвердженви проеКТІВ земnеус~ою та технічної документації із землеустрою, 
H8ДaннJI в оренду земельних ДІЛЯНОК, продовжеННJI термінів користувaННJI 

земельними ДЇЛJIнками, HaдaнНJI дозволів на виroтовnеННJI технічної документації 
по оформnенmo права користувlННJI земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та BHeCeННJI змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Припинити право користуванНJI земельними ділянками та зарахувати іх 
до земель міської ради, в зв'JI3КУ З добровільною відмовою: 

. 1.I.Закритому акціонерному товариству ,,планета-буд" площею 2,8837 га 
в 5 мікрорайоні IV житлового району, згідно з листом від 20.07.2009 року 
Ни 1047; 

1.2. Відкритому акціонерному товариству ,,Броварський побуткомбінат" 
ШІощею 0,0515 га по вул. Металургів,2, згідно з листом від 28.07.2009 року 
Н234; 

1.3.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Б.Кроки" площею 
0,0076 га по бульв. Незanежності,14, згідно з листом відI6.07.2009 року. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо BiдвeдeННJI земельних ділянОК в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельні дimmки: 

2.1. Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Вербицькому Ігорю Володимировичу 
ПЛощею 0,8759 га, 3 них 0,0298 га - землі обмеженого використlННJI -
інженерний КОРИДОР мереж комунік~й. ДJIJI будівництва та ... Об~В~aннJI 
виробничої бази _ землі промисловоСТІ, по вул. Кутузова в раноИ1 РОЗМ1ЩеВНJI 
ТОВ "Леман-Украіна" терміном на 5 років; 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Смарт MOТOP~" площею 
3,2155 га , за рахунОК земель сільськогосподарсько,"? призначе~ - Р1JШJl, З вих 
0,4475 га _ землі обмеженого вИКОРИСТання - 1НЖене~вии КОРИДОР Mep~ 
комунікацій, ДШІ будівництва та обcnyroвуваввя aвтoc~pBICBOГO цев;ру - зеМЛІ 
Комерційного використання, по вул.Красовського терМ1Н?М ва 5 роюв. 

Затвердити розрахунок розміру втрат СІЛЬськогосподарського 
Вllpобництв с ичинених випучеНВJJМ СІЛЬськогосподарських угідь, 
Товариству а,з о:еженою відповідanь i'ifЬB'I в'ff'МВ:К в розмірі 
115873,ООІрИВень. ~N! J'ff~ 
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Договір оренди земельної ділянки укласти після сплати втрат 
сШьськогосподарськоro вироБНИЦІва; 

2.3·2ФізичніЙ о~обі-підприємцю Чань Линь Хо площею 0,0138 ra, з 
них 0,~02 . u га - зеМЛІ обмеженого викориСТ8ННJ1 - інженерний коридор мереж 
К?МУНlкацIИ, ~ ~аштув~НJI Лі~ого майданчика з елементами благоустрою 
бшя ~афе ,,кОЛІБРІ - зеМЛІ комеРЦІЙНОГО використаННJJ, по вул. Геолоriв,4 
теРМІНом на 2 роки; 

2.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт-Сервіс" 
площею 0,1440 га, з них 0,0488 га - землі обмеженого використaниJI -
• u • 

Інж~нернии коридор мереж КОМУНІкацій, ДJUI розширенНJI існуючої території під 
БУДІВНИЦТВО та обcnyrовуваННJI станції технічного обсnyrовуванНJI та миііIGI 
aвTOТPaнc~opтy- землі комерційного використанНJI, в раііоні перетину 
вул .. Щолювськоі та бульв.Незалежності терміном на 5 років; 

2.5. ГРОМ8ДJIНину Іваненку Олеry Валеріііовичу площею 0,011 О ra, з вих 
0,0052 га - землі обмеженого використaННJJ - інженерний коридор мереж 
комунікацій, ДJUI облаштув8ННJIМ окремого виходу з пандусом - землі житлової 
забудови, по вул. Київськііі,290 терміном на 5 років; 

2.6. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,0018 га ДJUI розміщеННJI ГРП - землі технічної інфраструктури, на розі 
вул. Михайла Драгоманова та вул. Київської терміном на 5 років. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складaннJI 
документів, що посвідчують право оренди на земельні дimmки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні дimmки, на JIКИX розміщене 
майво, що JIВJIJIєrLСJl власністю юридичних та фізичних осіб: 

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Будстандартінжиніринг" 
площею 2,8837 ra, з них 0,6523 га - землі обмеженого використaннJI -
інженерний коридор мереж комунікацій. ДJUI будівництва та обслуговувaннJI 
об"єкту незавершеного будівництва ( багатоквартирна житлова забудова) - землі 
житлової забудови, в 5 мікрораііоні IV житлового раііону, терміном на 5 років; 

3.2. Приватному підприємству приватна фірма ,,Нікола" площею 0,0253 
га ДJIJI обслуговувaННJI прибудованого М~ИНУ - ~емлі комерційного 
використaннJI, по ВУЛ. Грymевського,3-б, теРМІНОМ на 5 роюв; 

3.3.ГромaдmииY Павпиві Ігорю Миколаііовичу площею 0,0076 га ДJUI 
обcnyroвувaННJI чаСТИНИ нежитловОЇ будівлі - землі комерційного 
викорисТ8ННJl, по бульв.Незалежності,14, терміном на 5 років. 

4. Продовжити терміни користув8ННJI земельними дimmкaми, що 
перебувають в оренді: 

4.1. Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Бічевому Ігорю Івановичу площею 0,0062 
га ДJIJI розmиpеННJI та реконструкції кафе-бару ,,карат" - землі комерційного 
використaННJJ, по вул.Кирпоноса,3 терміном на 2 ~?~; 

Внести зміни до договору оренди зеМ~НОl Д1JIJIНКИ, зареєстрованого у 
kиівськііі реriональнііі філії Державно~ п~и~ства ,Дентр державног?, 
земельного кадастру при Державному КОМІтеті Укр81НИ по земельних ресурсах 
за Н!!040533800 179 від 14.10.2005 року; 



4.2.ФізичніЙ особі-п1ДПр· и~uтnn Б б В· І _.&~ а ицькому алеРIЮ вановичу площею 

0,0319 га ДJIJI обслуговуваиНJI кіоску шиномонтажу - землі комерційного 
використ8ННJI, по ~ул. ЧерНJIXОВСЬКОГО (район ЦЕЗ-l) терміном на 2 роки; 

В!lести ЗМІНИ .~o. дo~~opy оренди земельної дimmки, зареєстрованого у 
ВИКОНКО~І БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, про що у книзі записів державної реЄС'1рації 
ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис за Н!!339 від 08.11.2002р.; 

4:3.Товарис~у з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна 
компанUI "УкрБУДlнвест - 2000" площею 1,1569 га для будівництва та 
обcлyroвув8ННJI багатоквартирного жилого будинку З вбудовано-прибудованим 
ДИТ~ИМ садком- землі житлової забудови, по вул. Короленка терміном на 5 
РОКІВ; 

Внести зміни до договору оренди земельної діЛJIНКИ, зареєс'1рОВаного у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "ЦеН'1р державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за.N'!!040633800062 від 21.02.2006 року; 

4.4.Фізичній особі-підприємцю Братченку Миколі Івановичу площею 
0,1200 га для обcnyrовувaннJI СТОЗUIpНОГО цеху - землі промисловості, по 
вул. Київській,221 терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної дimmки, зареєс'1рОВаного у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
Д~ГOBopiB оренди вчинено запис за Н!!464 від 13.10.200Зр.; 

4.5. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,00784 га для обcnyrовув8.ННJI kiOCKY-ІПИНомонтажу - землі комерційного 
використання, по вул. Чкалова терміном до 27.11.2009 року; 

4.6. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 
0,00816 га для обcnyrовувaIIНJI кіоску ІПИНомонтажу - землі комерційного 
використання, по ВУЛ. Грушевського,2 терміном до 27.11.2009 
року; 

4.7. Фізичній особі-підприємцю Касьяну Володимиру Володимировичу 
площею О 0020 га ДJIJI обcnyroвувaннJI кіоску- землі комерційного використання, , . 
по вул.Марії Лагунової,11 терміном на 1 рІК; 

4.8. Фізичній особі-підприємцю Литвиченко Азші Анатоліївні площею 
0,0019 га ДJIJI обcnyroвувания кіоску- землі ко~ерціЙНОГО. ВИКОРИСТaRНJI, по 
вул. Кірова в районі розміщеНВJI буд. Н!! 88 теРМІном на 1 рІК; 

4.9.ФізичніЙ особі-підПРиємцю Золотарьову Олександру Анатолійовичу 
ПЛощею 0,0059 га ДJIJI обcnyroвувaннJI ~авinьйо~ - землі комерційного 
ВИКОРИСТ8ВНJI, по вул. Красовського, 19 теРМІном на 1 p~; . 

4.10. Фізичній особі-підприємцю Кул.ику Вan~~1Ю ВІКТоровичу площею 
0,0017 га ДJIJI обспyroвувания кіоску- зеМЛІ комерЦlИНОГО ВИКОРИСТaRНJI, по 

вул. Гагаріна,17 терміном на 1 рік. . ... .. 
4.11. Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ НеЗГ~ДI Ю~U ~etpIB~ площею 0,00З2~ 

га ДJIJI обcnyroвувания кіоску в c~aдl павшьиону ОЧlКУВaннJI - зеr:w 
комерційного використaIIВJI, на перетині вул. Осипова та вул. Папанша 
терміном на 1 рік; 



4.12. Фізичній особі-mдпp· иємцю Б б О б . асара у легу Івановичу площею 
0,0020 ~ ДJIJI о cлyroвувВIIНJI КІоску В складі павільйову очікувавня - землі 
J(омерцIИИОГО. ВИІСористанНJI, по вул. Олімпійська в районі розміщеВВJJ 
буд. Н!!9 теРМІНом до 27.11.2009 року; 

4.13. Фізичній ~собі-під~иємцю Абрамовій Ларисі Пилипівні площею 
0,0026 .~ ДJIJI РОЗМlщенНJI КІОСКУ в складі павільйову очікувавня - землі 
J(омеРЦІИНОГО ~из~~чеВНJI,. П? вул.Красовського,1 терміном на 1 рік; 

4.14. ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Іваницькому Миколі Григоровичу 
1Ш0щею 0~002~ w Д1JJI O~c~OB~aHНJI кіоску - землі комерційного використавня, 
по ВУЛ.КИІВСЬ~И в р"аиоН1 ~О~МlщенНJI буд.N!! 168, терміном на 1 рік; 

4.15. ФІЗИЧНІИ особl-П1ДПРИЄМЦЮ Кулику Валерію Вікторовичу площею 
0,0019 га ДJIJI обcлyroвуванНJI кіоску - землі комерційного використанНJI, по 
вул. Димитрова,18 терміном на 1 рік; 

4.16. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га ДJIJI обслуговувавня кіоску - землі комерційного використавня, по 
вул.Гагаріна районі розміщеВВJJ буд.2, терміном до 27.11.2009 року; 

4.17. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га Д1JJI обслуговувавня кіоску - землі комерційного використaВВJJ, по 
вул.Кірова районі розміщеВВJI буд.88, терміном до 27.11.2009 року; 

4.18. Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0049 га 
ДJIJI обслуговуваввя кіоску в складі павільйону очікувaвНJI - землі комерційного 
вИкористання, на перетині вул. Шевченка та вул. Київській терміном на 1 рік; 

4.19. Фізичній особі-підприємцю Щербак ніні Іллівні площею 0,0030 
ra ДЛJI обслуговування кіоску в складі павільйову очікувавня - землі 
комерційного використавня, ПО вул. Гагаріна в районі розміщеВВJJ буд.N!!11 
терміном на 1 рік; 

4.20. Фізичній особі-підприємцю Кававцю Анатолію Савовичу площею 
0,0027 га ДJIJI обслуговування павільйову - землі комерційного викориcтaввJI, 
по вул. Короленка в районі розміщеВВJI буд. Н!! 68 терміном до 27.11.2009 
року; 

4.21. Фізичній особі-підприємцю Колam Ганні Дмитрівні площею 0,0032 
га ДJIJI розміщеВВJI кіоску в складі павільйону очікувВIIIIJI - землі комерційного 
призначеВВJI, по вул. Грушевського терміном до 27.11.2009 року. 

5. Надати дозвіл на складання технічноі документації із землеуcnpою по 
оформлеlППO права користування (договору о~евди) земельноі дiшmки, на якій 
розміщене майво, що JIВJIJIЄТЬCJl власН1СТЮ, споживчому товариству 

• .Альявс-5" орієнтовною площею 0,4595 га ДJIJI обcnyroвуваввя частини 
Комплексу по вул. Красовського.22-а. 

6.Надати дозвіл на складання технічноі документації ПО оформлеmпo права 
користувaвНJI земельНИМИ ДЇJIJIВКaМИ: 

6.1.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,жвК-40" орієнтовною 
ПЛощею 0,9325 га ДJIJI обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Грушевського,21; 
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cnyговуваНIIJI багатоквартирного житлового будинку по 
вул. рушевського, . 

. 7.Надати дозвіл на виготовnенНJI проектів землеустрою щодо зміни 
ЦІЛЬового призначеНIIJI земельних дїЛJIнок: 

7.1.Гp~MaдJlНцi Гладише~ській Тетяні Аскольдівні орієнтовною площею 
0,0334 га ІЗ земель ЖИТЛОВОІ забудови на землі комерційного використaннJI ДJDI 
обcnyrовуванНJI продовольчого магазину-кафетерію по вул.Декабристів,45; 

7.2.Гр.омадвнину Токовому Петру Михайловичу орієнтовною площею 
0,0025 га 13 земе~ь .. житлової забудови на землі комерційного викориcтaнНJI ДJDI 
BCTaнOвneННJI павшьиону по ремонту взyтrя по вул.Пywкiна, 12. 

8.Пр~дов~и термін дії дозволу на виготовnеННJI проекту землеустрою 
щодо ЗМІНИ ЦІЛЬового призначеНIIJI земельної діnвнки до 27.10.2009 року 

громадинину Котелевцю Юрію Олександровичу площею 0,0750 га із земель 
житлової забудови ва землі комерційного використaнIIJI ДJIJI будівництва гoтemo 
по вул. Київській,88-а. 

9. Ввести зміни до рішень Броварської міської ради: 
9.1. від 25.07.2008 року N!! 807-40-05 <<Про припивеВВJI права 

користувaННJI земельними дinвнками, HaдaнвJI в оренду ... » п. 3.6 відносно 
приватного підприємцв Петренко Галини Сергіївни доповнити абзацом: 

,,попередити приватного підпрИЄМЦJI Петренко Галину Сергіївну про 
необхідність yкnaдeННJI договору оренди землі терміном до 27.10.2009 року". 

1 о. Внести зміни до договорів оренди земельних дimIвOK: 
10.I.до договору оренди земельної дimппcи, зареєстрованого у Київській 

репональвїй філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за 
Н!!040400700068 від 29.09.2004р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Леман-Україна" назву Орендаря читати: "Товариство з 
обмеженою відповідальністю ,,мвТnШЕСТ-Сlv.1Ц", відповідно до свідоцтва 
про державну реєстрацію юридичиої особи N!! 646122 від 21.07.2009року. 

10.2. до договору оренди земельної ДЇJIJIНКИ, зареєстрованого у Київській 
репональній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному KoмiT~i Украіни по зем~них ресурсах" . від 
23.01.2008 р. N!! 040833800013, ВІДНОСНО приватного. mдпpиємств~ ,,пentК8Н': 
слова " ... ДJIJI будівництва та обcnyroв~аннв aвтoKeмmвry З авто~ою - зеМЛІ 
комерційного використаннв ... » зам1НИТИ словами " ... ~ БУДІВництва та 
обcnyroвувaННJI центру ДJIJI о~cnyro~1UIНJI автомоБШ1В ~ виробничо-
СІОІ8Дськими приміщеНIIJIМИ - зеМЛІ комерц1ИНОГО викориcтaнНJl... ; . 

10.3. до договору оренди земельної ДЇJIJIНКИ, зареєстрованого у Київській 
репональнїй філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті ~краіни по земельних ресурсах" від 
OS.OS.2006p. N!! 040633800248, ВІДНосно товариства з обмеженою 



вlДІІ· овідальвістю Оптіма л· tI • . ". ІЗИВГ слова ""теРМІНОМ до 16.03.2011 року" 
замІНИТИ словами " .... теРМІНОМ до 16.03.2014 року". 

1.1. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 
Д~OГO Р1ШеНIIJI, пр~. необхідність укладеННJI договорів оренди земельних 
ДlЛJIНок та проведе~ ІХ державної реєстрації до 27.10.2009 року. У випадку не 
оформлеНВJI ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розгmrдати питaннJI про 
припинеНВJI права користуванНJI землею. 

12.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішення, про необхідність укладеННJI до 27.10.2009 року договорів про 
BHeceHНJI змів ДО договорів оренди землі. У випадку не оформлеНWI договорів 
про BHeCeНВJI змін до договорів оренди землі, міська рада буде розгmrдати 
ПИТ8ННJI про припинеВНJI права користув8ННJI землею. 

13. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 5,6 цього 
рішення про необхідність виготовлеННJI відповідної документації по 
оформленню права користуванНJI земельними ділянками в термін до 27.11.2009 
року. ДО OCBOЄННJI земельних ділянок приступати піCJIJI отримання 
правовстаноВJПOЮЧИХ документів на землю та встановлеННJI меж земельних 
~OK в натурі. Земельні ділянки використовувати за цільовим призначеННJIМ. 

14.Доручити виконуючому обов"JlЗКИ міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та додаткових угод. 

15. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змimoвати орендну ІШату за земельні дimппcи піCJIJI 
зміни грошової оцінки земель м.Бр~вари.. . 

у випадку відмови орендарІВ зМ1ВИТИ орендну ІШату, ДОГОВІР оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 
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