
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po припинеННJI права користуванНJI земельними ---, 
~IЛJI~~ами, затвер~енНJI проекту землеустрою та І 

теХНІЧНО І до.кументацІї ІЗ землеустрою, HaдaнНJI в оренду 

земельних дшJIНОК, продовжеННJI термінів користуванНJI 

земельними ділJIНКВМИ, HaдaнНJI дозволів на 
виготовnенНJI технічної документації по оформленню 

~aBa користуванНJI земельними діnянками юридичним і 

фІЗИЧНИМ особам та BHeCeHНJI змін до рішень Броварської 
міської ради 

РозгJIJIНYВШИ поданНJI земельного відділу від 07.09.2009р. Н!! 1741 щодо 
припинеННJI права користуванНJI земельними ділянками, затверджеННJI 
проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою, HaдaнНJI в 

. оренду земельних діЛJIНОК, продовженНJI термінів користувaнНJI земельними 
дinJIнками, HaдaнНJI дозволів на виготовлеННJI технічної документації по 
оформлеmпo права користування земельними діЛJIНКВМИ юридичним і 
фЬичвим особам та BHeCeННJI змін до рішень Броварської міської ради, 
враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними 
документами і генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись СТ.СТ. 12, 
41,42, 83, 92, 93, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 141,142 Земельного кодексу 
Украіни, ст.7 Закону України "Про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних 

. положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про 
місцеве caмoBpвдyвaнНJI в Україні, Постановою Кабінету Міністрів Украіни 
від 11.04.2002 року Н!!502 "Про затвердженНJI Порядку зміни цільового 
призначеННJI земель, які перебувають у власності ГPOMaдJIН і юридичних осіб", 
а також враховуючи пропозиції по~йноі KOMi~iї з питань. розвитку та 
благоустрою територій, земельних ВІДНосШf, аРХІтектури, БУДІвництва та 
інвеcnщїй, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування зем~ною ~ою та зарахувати її 
до земель міської ради, в зв'JlЗку З добровІЛЬНОЮ ВІДМовою, ГPOM~ • 

Бревю Олегу Станіславовичу площею 0,2050 га по вул. Димитрова,119, зпдно 
3 ЛИстом від 26.05.2009 року. 

2 П право постійного користування Броварському виробничо-. рипинити . 
торгівель отажноuv об'єднанню земельною Д1ЛJlНКОЮ площею 

ному трик ' •• J • ,. 1;,' .. і'4.· ,. ': 



· 
000603 



16,5 га по вул. Осипова в районі К .. 
земель міської ради, в зв' JlЗКУ З н:жицького пере~зду та з~рахувати її до 
виробничо-торгівельного трик рипиненням ДIJIЛЬНОСТ1 Броварського 
Регіонального відділеННJI Фо отажного об'єднання м. Бровари за наказом 
області від 05.08. 1993р. N!! 6-A~: державного маііна України по Київської 

3. Затвердити проект зем . о енду та надати в леустрою щодо ВІдведення земельної ділянки в 
р оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
товариству з обмеженою відповідальністю ?t". б Б " О 1500 га за . "щ.1сто уд- ровари площею 
б' .. ' рахунок земель СІльськогосподарського призначення 
агаТОрІЧНI нас~ення, ~ будівництва багатоквартирної житлової 

забудови .... зеМЛІ ЖИ~ЛОВОІ забудови, на території 5 мікрораііону ІУ 
житлового раиову теРМІНОМ на 5 років. 

4.З~твердити т~хнічну документацію із землеустрою щодо складання 
докумеНТІВ, що ПОСВІДчують право користування на земельну ділянку, та 

надати В оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
Броварському гаражному кооперативу "Берізка" площею 0,0728 га для 
обcnyrовування колективних гаражів - землі транспорту, по 
вул. Красовського,21-в терміном на 5 років. 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати В 
оренду за рахунок земель міськоі ради земельні ділянки, на JIICИX розміщене 
майно, що JlВJlJIЄТЬСJl власністю юридичних та фізичних осіб: 

5.1. Громадинці Демченко Олені Валеріївні площею 0,2050 ra, з них 
0,0303 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 
комунікацііі.. ДJIЯ обслуговування нежитлової будівлі - землі комерціііного 
використання, по вул. Димитрова,119 терміном на 5 років; 

5.2.Товариству з обмеженою відповідальністю фірма ,,яжинка" площею 
0,0630 ra, з вих 0,0195 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій. ДJUI оБСпyroв~aннJI не~тлової будівлі. - землі 
комерційного використання, по вул. ЧелюСКІна,2 терм1НОМ на 5 РОКІв. 

6. Продовжити терміни користувВННJI земельними дinянкaми, що 
перебувають В оренді: оо " 

6.1. Закритому акціонерному товариству ,,А.в.с.Киів~~ленерго 
1IJI0щею 2,2785 га ДJUI обcnyroвувaRНJI ~c 110/35/1 О ~,,I(няжиqi - землі 
ПРОМИСЛОВОсті, по вул.Електриків,1 терМІНом на ~ О ~01QВ. 

Внести зміни до договору оренди зеМ~НОІ ДUIJIНКИ, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного П1Д~иє.мства ~eВ'1'p державного 
земельного кадастру при ДержавноМУ коМІтеті Украши по земельних 
ресурсах" за N!!040633800061 від 21.02.2006 року; 



6.2. Товариству з обмеженою в· . . . 
ДJIJI обcnyrовування павільйо _~:в~алЬНІ~~<Нива» nлощеlО 0,0190 га 
вул.ВозЗ'еднанНR,.4, терміном наі рік. МЛІ комерЦJИНОГО використання, по 

Внести ЗМІНИ дО договору оренди зем ... 
Київській регіональній філ"· Д с:пЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

1I ержавного шДприємст Ц 
земельного кадастру при Д . . ва" ентр державного 

" ... 1: 04 ержавному КОМІтетІ України по земельних 
ресурсах за ",2 0533800143 від 14.092005 року. 

6.3.Товариству з обмежено· .' . . 
б .... ю ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Броварський 

домо УДІВНИИ комБІнат «Меркурій» площею О 61 ОО б 
багатоквартир , га для о слуговування 

ного жилого будинку - землі житлової забудови по 
бульв.Незалежн~сті, 14/1 терміном на 2 роки; , 

.. В~~сти ~МlНИ д~ .. дo~o~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ репоналЬНIИ фШlі Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Н2040533800202 від 14.11.2005 року; 

6.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею 0,5948 га для обслуговування 
багатоквартирного жилого будинку - землі житлової забудови по 
вул. Шевченка,4-а терміном на 2 роки; , 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за.N'2040533800203 від 14.11.2005 року; 

6.5.Товариству з обмеженою відповідальністю «Броварський 
домобудівний комбінат <<Меркурій» площею 0,8300 га для обслуговування 
багатоквартирного жилого будинку - землі житлової забудови, по 
вул.Декабристів,46 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 Украіни по земельних 
ресурсах" за Н2040533800204 від 14.11.2005 року; 

6.6.фізичній особі-підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу 
ПЛощею О 0038 га ДJIЯ обслуговування кіоску в складі павільйову очікування 
- землі ко~ерційноro використання, ПО вул. ЧеРНJIXовського,13 терміном на 
1 рік; 

6.7. Товариству з обмеженою відповідаль~стю «~ С~вий центр 
«ДаЛаС» площею 0,0006 га ДJIJI розташув~я o~ ~ З~ВНlПІНЬОl ~еклами -
землі комерційного використання, по вул. І<ИІВСЬКJИ теРМІном на 1 рІК. 

6.8.Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Басараб Ол~? Івановичу площею 
0,0017 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ ко~ерц1ИНО~ ~ИКОРИCТ8ННJI, по 
ВУл.Чкалова в районі розміщення буд. Н!!lО терМІНом ~a 1 рІК, .. . 

6.9.фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Баса~аб Ip~ .. Микол81ВШ площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - зеМЛІ к~мерЦ1ИНО~ використання, по 
вул. Чкалова в районі розміщення буд.N!!1 О терМІНОМ на 1 рІК; 



б.ІО.фізичніЙ особі-підприємцю К . І ... 
О 0084 га для об гов .... укпl горю МиколаиовИЧ)' площею 
, О спу :уваННJI павlЛЬИОНУ - землі комерційного використaнвJ( 
по вуn·б ІСИ І ПОВ8т в районі розміщеННJI буд. Н!! 77-а терміном на 1 рік; , 

•. овариствv з обмеже " . 
• • 'J ною ВIДПОВlдалЬНICТlО "Виробничо-

комеРЦІйна компанlJl "Укрбудінвест - 2000" 1 15б9 б • площею, га ДnJI 
УДІвництва та обслуговуваННJI багатоквартирного жилого будинку з 
вбудовано-npиб~дованим дитJlчим садком- землі ої забудови, ПО вул. 
Короленка теРМІНОМ на 5 років; ~ It Р а ііі 

.. в~:сти ~МіНи д~ ... дo~o~?py оренди зе l11J о. т ~ еєстрованого у 
КИІВСЬКІИ репоналЬНIИ фlЛ1l Державного ? итА.~ ~T ... І \ОJД""d,~ державного 

земельного кадастру при Державному їр({ те I~~{cp ~ ПО земельних 
ресурсах" за ,N'!!040б338000б2 від 21.02.200 " ~J.;Jщ"" &. 11.01 p~ 1Ю9-1!'~"" 

,.;, Ь 
ОО., • Q. '3 

.І", 8~ ~ 

7.~~ти дозвіл на cкnaдaнНJI технічної ~ ації по оформленню 
права ПОСТ1ИНого користуванНJI земельними дinJlнками: 

7.1.KoмyнanьHoмy підприємству Броварської міської ради Київськоі 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,43 га Д1Ul 
обcnyгoвування частини майнового комплексу по бульв. Незалежності,2б/l; 

7.2.Комунanьному підприємству Броварської міськоі ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0137 га ДnJI 
обcnyгoвування котельні по вул. Київській,б4/1; 

7.3.KoмyнanьHOМY підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритепnоенергомережа" орієнтовною площею 0,0177 га ДnJI 
обcnyгoвувавня котельні по вул. Київській, 1 53/1; 

7.4. KoмyнanьHoмy підприємству Броварської міської ради Киівської 
області ,,Броваритепnоенергомережа" орієнтовною площею 0,0299 га ДЛJI 
обcnyговувавви котельні по вул. Кутузов&, 77/1; 

7.5.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритепnоенергомережа" орієнтовною площею 0,1324 га ДnJI 
обcnyговувaJШJI майнового комплексу по вул. Шевчевка,2111; 

7.б. KoмyнanьHOМY підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0482 га ДЛJI 
обcnyгoвув8ВIIJI майнового комплексу по вул. Івана Гонти,2Іl; 

7.7.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритепnоенергомережа" ор~~вною площею 0,0204 га ДnJI 
обcnyroвув8ВIIJI котельні по вул. ВОКЗ8JIЬНlи,1 0/1; 

7.8.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритепnоенергомережа" ~ріЄВТОВНОЮ площею 0,0228 га ДJIJI 
обc.nyговувaннR котельні по вул. Івана СlРка, 7/1; .. ... .. •• 

7.9.Комунальному підприємству Бр.оварсько! МІСЬКО! ради Київсько! 
області ,,Броваритепnоенергомережа" ОРІ~ВНОЮ площею 0,1535 га ДJIJI 
обc.nyговувaннR котельні по вул. Горького, 1/1, 



?IO.KoмyнanьHoмy підприємству Броварської міської ради Київської 
облаcn ,,Броваритеnnое.нергомережа" орієнтовною мощею 0,1519 ra ДJUI 
обcnyroвування котельНІ по вул. Кірова,4 7/1; 

? .11.Комунanьному підприємству Броварської міської ради Київської 
облаСТІ ,,Броваритеnnоенергомережа" орієнтовною мощею 1,2797 ra ДJUI 
обcnyrовування майнового комплексу по вул. Красовського, 16/1. 

8.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
зміною ... цільового призначення із земель житлової забудови на землі 
комеРЦIИНОГО використання та змінити цільове призначення земельної 

ділянки із земель житлової забудови на землі комерційного використання 
rpом8ДJIНИНУ Тхорику Леоніду Йосиповичу площею 0,0236 га ДJUI 
обcnyrовування офісних приміщень по вул. Петровського, 17. 

9.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельних ділянок, на 
яких розміщене майно, що являється власністю юридичних осіб: 

9.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "БРСМ-НАФТА" 
орієнтовною мощею 0,2097 га для обслуговування комплексу по 

вул. Чкалов&, 17; 
9.2.Споживчому ~~ ,,Альянс-5" орієнтовною мощею 0,4595 ra 

для обслуговування ~~ • су по вул. Красовського,22-а; 
9.3. Товари ~'.,) м BдlO відповідальністю "ЛАТКРОК-СЕРВІС" 

орієнтовною мо eкt' ,o~~.. *0 ~вування частини комплексу по 
бульв. Незалежно , ... 2. llJi:~' ~ l.'. І' О! Р1. (], OJ -=1S"-D.;" , f\.9.J 

d' ~..., O~ Ol. ,О jJ:. 1~()1-1I- O~ "". 13.2-
-J. ,,' • 

10.Надати до іВ" НІ; О· ННJI проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначе ..1 МaJПI • ілянки гр?мадянці Глaдиmе~ській ТетJlllі 
Аскольдівні орієнтовною щею 0,0334 га 13 земель ЖИТЛОВОI забудови на 
землі комерційного використання. для обслуговування продовольчого 
магазину-кафетерію по вул.Декабрисnв,45. 

II.Надати дозвіл на складання технічної ~окумента.Фї із землеустрою по 
оформленню права власності об»єднанню сп~власНИК1В. багатоквартирного 
будинку "Зв"язківець-2006" на земельну Д1ЛJIНкy ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,1536 га ДJIJI обслуговУВання багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Івана Сірка, 7. 

12.Продовжити термін діі дозволу на B~~eННJI проеКТУ17 lзоеМЛ20еОУ9СТРОЮ 
щодо зміни цільового призначеННJI земелЬНОl Д1ЛJIВКИ до ... року 
громaдJIIIИНY Котелевцю Юрію Олек~андровичу площею 0,0750 ra ~ земель 
VIOY_ .. б и на землі комеРЦІЙНОГО використання ДJUI БУДІВництва - .. ПОВОІ за удов 
roтemo по вул. КиївськіЙ,88-а. 



lЗ.Продовжити термін·м 
• ... ДІІ ДОЗВОЛІВ на виготовnенНJ( технічної 

документацll по оформленню п ... 
дiJIJIнками до 17.11.2009 року: рава посnиного користуванНJI земельними 

lЗ.l. Управлінню освіти Броварс ..... . 1 24 б ЬКОІ МІСЬКОІ ради ОРІЄНТОВНОЮ площею 
, ~ ~~1 о cnyro~rBaH~ Броварської заranьноосвітньої школи І-Ш 

ступеНІВ ",2 по вул. КИІВСЬКІЯ 153· , , 
lЗ.2.Управлінню освіти Броварськ····· . 01 МІСЬКОІ ради ОРІЄНТОВНОІО площеlО 

1,87 ~ ДnJl обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-Ш 
ступеНІВ N2 З по вул. Леніна,80; 

lЗ.З.Управлінню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,З га ДJIJI обcnyговування Броварської заranьноосвітньої школи І-Ш ступенів 
К! 6 по вул.Герцена,З; 

. lЗ.4.РелігіЙн~~ громаді Української Православної Церкви Київського 
ПаТРlархату парафІІ ,.покрова ПресвJlТОЇ Богородиці" орієнтовною площею 
0,65 га ДJIJI O~cnyгoBYBaнНJ( церкви парафії "Покрова ПресвJlТОЇ Богородиці" 
по вул. ГагаРІна,22-а. 

14. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
14.1. від 29.01.2009 року К!! 1023-55-05 «Про припиненНJI права 

користування земельними ділянками, HaдaнНJI в оренду ... » п. 4.6, відносно 
фізичної особи-підприємця Фесика Миколи МиколаЯовича, доповнити 
абзацом: 

,.попередити фізичну особу-підприємци Фесика Миколу 
Миколайовича про необхідність yкnaдeННJI договору оренди землі терміном 
до 17.10.2009 року"; 

14.2.від 28.05.2009 року N!! 1131-63-05 <<Про припинеННJI права 
користув8.RIIJI земельними дiJIJIнкaми ..• » в п. 9.1., відносно фізичної особи
підприємци Бабича Олександра МиколаЯович&, слова " ... терміном до 
21.06.2009 року" замінити словами " ... терміном до 17.11.2009 року". 

14.З.від 20.11.2008 року N!! 928-49-05 <<Про припинеННJI права 
користування земельними дiJIJIнкaми, HaдaнНJI в оренду ... » п. 2.9., відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Броварибудресурси", доповнити 
абзацом: 

Попере'1'IUТU товариство з обмеженою відповідальністю " ""' ........ 
"Броварибудресурси" про необхідність yкnaдaнНJI договору оренди землі 
терміном до 17.11.2009 року"; 

14.4.від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 <<Про припинеННJI права 
користув&НIIJI земельНИМИ дітшками, HaдaнНJI в орендУ ... » п. 2.8., відносно 
приватного підприємства ,,Бровекс" , доповнити абзацом: 

,.попередити приватне підприємство "Бровекс" про необхідність 
УІОІвдання договору оренди землі терміном до 17.11.2009 року"; 

14.5.від 20.11.2008 року N!! 928-49-05 <<Про припине~ права 
користувaннJI земельними дітшками, HaдaRНJI в оренду ... » п. 2.10., ВІДНосно 
приватного підприємства ,,Бровтехсервіс", доповнити абзацом: 



"Попередити приватне підприємство ,,Бровтехсервіс" про необхідність 
yкnвдaн~ 6 д~roB;i~ оренди землі терміном до 17.11.2009 року"; 

•. вІД . 2.2008 року Ни 650-33-05 Про припиненlUI права 
користування земельними дїЛJIнками "ВІ·ДМІ·НИТИ" П 7 3 . • . ... . .. цього РlшенlUI, 
ВІДНосно приватного ПІдприємства "Хімпnаст". 

15. BiДMOB~ ~іЗИЧНііі особі-підприємцю Канавцю Анатолію 
Савовичу у внесеННІ змІН до рішення Броварської міської ради від 
27 .08.2009 p~кy Ни 1210-68-05 «Про припинення права користуванlUl 
зем~ьними ДШJIнками, надання в оренду ... », в п.4.20. відносно продовжеНIUI 
теРМІНУ оренди на 3 роки. 

16. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.3,4,5 
даного рішення, про необхідність укладеНIUI договорів оренди земельних 
дiJIJшок та проведеНIUI їх державної реєстрації до 17 .11.2009 року. У випадку 
не оформлення договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГЛJIдати питaнIUI 
про припинення права користування землею. 

17.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішеННJI, про необхідність укладеНIUI до 17.11.2009 року договорів про 
BHeCeННJI змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлеНIUI договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГЛJIдати 
IIИТaНВJI про припинеННJI права користувaнНJI землею. 

18. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 7,9 цього 
рішеНIUI, про необхідність виroтовnеНIUI відповідної документації по 
оформлеmпo права користувaнНJI земельними дimппcaми в термін до 
17.12.2009 року. До ОСВОЄННJIземельних дimшок приступати піCЛJI отримaнIUI 
правовстановmoючих документів на землю та BcтaнoвneНIUI меж земельних 

дinявок в натурі. Земельні дїJIJПIКИ використовувати за цільовим 
призначеНИJlМ. 

19.Доручити виконуючому. оБО~:'JlЗКИ міського гол.ови Сап~жку І.В. 
бути представником Броварської МІСЬКОІ ради при укладеННІ ДОГОВОрІВ оренди 

землі та додаткових угод. 

20. Договорами оренди земельних дiЛJIнок перед~а;ити ~aвo 
Броварської міської ради змішовати орендну плату за земельш ДIЛJIИКИ ПlCЛJI 
зміни грошової оцінки земель м.Бр?вар~. . 

у випадку відмови орендарІВ з~ орендну пла~, ДОГОВІР оренди 
земельної дimппcИ може бути розірвании Броварською МІською радою в 

односторонньому поридку. 



21. Контроль за ВИКОНВННJIМ цього рішенНJI покnасти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради ,~ 

м.Бровари 
від 17 BepeCНJI 2009 року 
Н! 4?()- Gg·OS' 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

°Minv за пропозицією земельного ВІ _О" І 
о он питань постійної КОМІСІІ З ... 

та блaroУСТРОIО теРИТОРІИ, розвитку Отектури 
земельних відносин, ap~ , 

о еСТИЦІЙбудівництва та ІНВ 
бов"JI3КИ начальника ВИКОнуІоча о 

• о заступник земельного ВІДДІЛУ - .. 
начanьника земельного ВІДДілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудувВННJI та архітектури _ 

. гоповний архітектор міста 

ВИКОнуюча обов'оІСИ начanьНИХа 
зaranьного відділу - гоповний 
спеціапіст ЗllГa.JJЬноro відділу 

Гопова постійної КОмісії з ПИТаНЬ 
розвитzcy та ~пагоустроJO територій, 
земельних вІДНОсин, архітеxrypи 
будівництва та iuвеСТИЦій , 

~ С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибахова 

~ С.В.IJiдцyБJШC 
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-J'\ 'P,{~ Виконyrочому обов'язки міського 

голови - секретаРІО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської 
ради питанНJJ про . припинення права користування земельними ділянками, 
затвердженНJJ проеКТІВ землеус~ою та технічної документації із землеустрою, 

B8ДВННJJ в оренду земельних ДШJIнок, продовження термінів користування 

земельними дirumками, н&Дання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою та зарахувати ЇЇ до 
земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою, rpомaдJIНИНY Бреmo 
Олегу Станіславовичу площею 0,2050 га по вул. Димитрова, 119, згідно з листом 
від 26.05.2009 року. 

2. Припинити право постійного користування Броварському виробничо
торгівельному трикотажному об'єднанню земельною ділянкою площею 16,5 
га по вул. Осипова в районі Княжицького переїзду та зарахувати її до земель 
міської ради, в зв'язку з припинеННJIМ діяльності Броварського виробничо
торгівельного трикотажного об'єднання м. Бровари за наказом Регіонального 
BїдцїneВВJI Фонду державного майна Украіни по Київської області від 
OS.08.1993p. Н!! б-АТ. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо Bi~eдe~ земельної ~ в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель МІСЬКОІ ради земельну д1.ШlНКY 
товариству з обмеженою відповідальністю ,,мїстобуд-Бровари" площею 0,1?0~ 
га , за рахунок земель сільськогосподарсько~ призна:еВНJI - багаТОРl~ 
насвджеННJl, ДJIJI будівництва багатокваРТИРНОI ЖИТЛОВОІ заб~ДОВИ - з.еМЛ1 
ЖИТлової забудови, на території 5 мікрорайону ІУ житлового раиону теРМІНОМ 
HaS років. 

4 З . ну доtn1Uентацію із землеустрою щодо СКЛaдaнНJI . атвердити ТexRІЧ "'J ••• • 
ДОкументів, що посвідчують право кор~стування на земельну Д1J1JIНК)', та 
надати в оренду за рахунок земель міСЬКОІ ради з !.СііbЧl~ W му 
1'8 ,Б . " ПJIощею О 0128 га ~ о 
РВЖВому кооперативу , еР1Зка ВЩвuii J'ЛI 

1tолеrrиввих гаражів _ землі тpaнc~opтy, по "4Є" ()2' _к:...~:;..",.;::...: 
l<расовського,21-в терміном на 5 роКІВ. 

5 . евтацїІО із землеустрою щодо складання 
"о .З~твердити ~хшчву докум оренди на земельні дїJIJIНКИ та надати в 
'" ІСумеВТ1В, що ПОСВІдчУЮТЬ право 



орендУ за рахунок земель міської ради . . 
•• aiblо, що ЯВJUIЄТЬСJl власністю юридичн~емефЛ~НI дlJlJlНIОІ, на ЯКИХ розміщене 

5.1. ГPOMaдJlHцi Демченко Олені В ~~ !зичних осіб: 
ra _ землі обмеженого використанu" ~epIIBHI площею 0,2050 ra, з них 0,0303 

пп - Інженер .. 
ДJJJI обcлyroвуванНJI нежитлової будівлі _ зе . нии KOP~~OP мереж комунікацій .. 
вуп. ДимитровІ, 119 терміном на 5 років; Мnl комеРЦIИНОГО використ8ННJI, по 

5.2.Товариству з обмеженою ві . . . 
о 0630 ra, з них О О 195 га _ зе .ДПОБВlдanЬНIСТІО фІрма ,)lжинка" площею 

, , Мn1 О меженого викор . .. 
коридо~ .. мереж комунікацій, для обслуговування неЖИ:лС;:ї~ дi=~e:e:~ 
комерЦlИНОГО використанНJI, по вул Челюскіна,2 т· 5~· . еРМIНОМ на РОЮВ. 

б. Продовжи~ терміни користування земельними ділянками що 
перебувають в ореНДІ: ' 

б.l. Закритому акціонерному товариству "А.Е.С.Київобленерго" площеlО 
2,2785 га ДJIJI обcnyrовуванНJI ПС 110/3511 О кв "КНJlЖИЧі" - землі 
промисловості, ~o вул.Електриків,1 терміном на 1 О років. 

" В~:сти ~м1НИ д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівсьюи репональН1И фШll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 

заN!040б33800061 від 21.02.2006 року; 
б.2. Товариству з обмеженою віДПОВЇДanьніс'ПО «НиВВ» площею 0,0190 

га ДJUI обcnyrовуванни павільйону - землі комерційного викориCТ8НIUI, по 
ВУЛ.ВОЗЗ'ЄДН8ННJI,4, терміном на 1 рік. 

Внести зміни ДО договору оренди земельної дinянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадас'ІрУ при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за]f!!040533800143 від 14.09.2005 року; 

6.3.Товариству з обмеженою відповїдanьніС'ПО <<АОРТА» площею 
0,0163 га ДJIJI будівництва та обcnyrовуванни автозупиночного комплексу -
землі комерційного призначеННJI, по вул. Київській в районі зупинки 
СdIороПlИНКa) терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної дinянки, зареєстрованого у 
ВИkОIDCОМЇ Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
доroворів оренди вчинено запис за Н!!45 від 22.11.2007р.; 

6.4.Товариству з обмеженою відповідanьніС'ПО <<Броварський 
ДОМОбудівний комбінат «МеркуріЙ» площею 0,6100 ra ДJIJI обcлyroвув8.ВВJI 
багатоквартирного жилого буДИНКУ - землі житлової забудови, по 
БУJlЬв.Незanежності,14/1 терміном на 2 рОКИі ". 

Внести зміни до договору оренди земельН01 д1ЛЯНКИ, зареєстрованого у 
І<иівськїй регіональній філії Державно"? ~и~ства ,Дентр державноГ?, 
земельного кадастру при ДержавноМУ КОМІтеті УКРаіНИ по земельних ресурсах 
за]f!!040533800202 від 14.11.2005 року; .. . 

6.5.Товариству з обмеженою ВlДIIОВ~Н1С'ПО <<Броварський 
ДОмобудівний комбінат «Меркурій» площею 0,5948 га ДJIJI обслуговув8ННJI 



бaraтоквартирного ЖИЛого будинку - землі жи .. 
Wевченка,4-а терміном на 2 роки. ТЛОВОІ забудови, по вул. 

Внести зміни до договору' оренди зем ... 
Київській регіональній філії Де ~ЬHOI ДlJUlНКИ, зареєстрованого у 

ржавного ПІдприємства Ц 
земельноro кадастру при Державно .. .. " ентр державного 
З8](2040533800203 від 14.11.2005 ро:;КОМIТen УкраІНИ по земельних ресурсах" 

б.б.Товариству з обмеженою відп· . 
домобудівний комбінат «Меркурій» площею О О:зlДооалЬНIСТЮ б«Броварський 
б ' га ДЛJI о cnyroвуванНJI 
агатоквартир~ого ~oгo будинку - землі житлової забудови, по 
вуn.ДекаБРИСТlв,4Б теРМІНОМ на 2 роки· 

.. В~:сти ~Міни д? дo~o~?py орен~и земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКlИ репонanЬНIЙ фІЛІ І Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
З8];2040533800204 від 14.11.2005 року; 

б.7.фізичніЙ особі-підприємцю Дорошу Павлу Володимировичу площею 
0,00З8 ~ ДJIJI обcnyrовуванНJI кіоску в складі павinьйону очікувВННJI - землі 
комерц1ИИОro ВИКОРИСТВННJI, по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, ІЗ терміном на 1 рік; 

. б.8.Виробничо-комерціЙНіЙ фірмі ,,І<обол" ІШощею 0,1080 га ДЛJI 
БУДІВництва та обcnyrовуванНJI станції технічного обcnyrовуванНJI легкових 
автомобілів - землі транспорту, по вул. Чкалова терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної дimmки, зареєстрованого у 
КиЇВській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

З8 Н2040400700091 від 1 з.о 1.2005 року; 
б.9.Приватному підприємству <<КАІ-Сервіс» ІШощею 2,0921 га ДЛJI 

будівництва виробничо-складських приміщень - землі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельноі дinmки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
заN!!0408ЗЗ800019 від 01.02.2008 року; 

б.l0.Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО «ТМ Садовий центр 
«ДаЛаС» площею О ОООб га ДJUI розташувВННJI об'ЄІСІУ зовнiппlьоі реклами -
землі комерційноro В~ОРИСТВННJI, по вул. Київській терміном на 1 рік. 

б.ll.фізичніЙ особі-підприємцю Басараб Олегу Івановичу ШІощею 0,0017 
га ДJIJI обслуговування кіоску - землі ко~ерційно~ викориCТВННJI, по 
ВУл.Чкалова в районі розміщеННJI буд. N'!!l О термшом на 1 рІК; 

б.12.фізичній особі-підприємцю Басараб Ірині Миколаівні ІШощею 
0,0019 га для обcnyroвувВННJI кіоску - землі ~OMepцiiн~гo ВИКОРИСТВННJI, по 
Вул. Чкалова в районі розміщеННJI буд.N!!1 О теРМІНОМ на 1 РІК; 

б.lЗ.ФізичніЙ особі-підпрИЄМЦЮ Kyкni ~рю ~олайовичу ІШощею 
0,0084 ra для обслуговувВННJI павinьйоНУ - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО в~ориCТВННJI, 
ПО ВУЛ.Осипова в районі розмїщеННJI буд. Н!! 77-а теРМІном на 1 РІК, 



6.14.фізичніЙ особі-пiдnpиєм К . . 
ДJUI обслуговуваиия кіоску в складіХ:в1ь~:IЙ IP~Hl Петрівні площею 0,00351'8 
ВJПСОРИСТ8ННЯ, по вул. Гагаріна 14 те. ну ОЧІІСуВанНJI - землі комерційного 

, РМІНОМ до 17.03.20 І О року. 

7.Надати дозвіл на складaRНJI техн· .. 
постійноro користуванНJI земельним !ЧНОІ документації по оформленню права 

и ДІЛJlНКами· 
7.І.Комунальному підприємств Б ова . ... .. 

,.Броваритепnоенерroмережа" ор. у р РСЬКОІ МІСЬКОІ ради Київської області 
u ІЄНТОВНОЮ площею О 43 га б 

частиНИ маинового комплексу по бульв Н . ' ДJJJI о CnYГOBYВaнНJI 
7 2 К . езanеЖНОСТl 26/1· 

. •. омунальному підприємству Б ова ської . ' ..' .. .. . 
рроваритепnоенерroмережа" . р р МІСЬКОІ ради КИІВСЬКОI обласn 

І • ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0137 га 
обcлyroвуванНJI котелЬНІ по вул. Київській 64/1· ДJJJI 
1: 7.З.Комунальному підприємству Бров~рськ~ї міської ради Київської області 
,,uроваритепnоенерroмережа" орієнтовною площею О О 177 га 
обcnyroвувaRНJI котельні по вул. Київській, 153/1; , ДJJJI 

7 :4. Комунальному підприємству Броварської міської ради КИївської 
облаcn ,,Броваритепnоенергомережа" орієнтовною площею О 0299 1'8 для 
обслуговуванНJI котельні по вул. Кутузова, 77/1; , 

7.S.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської області 
,рроваритепnоенергомережа" орієнтовною площею 0,1324 га для 
обcлyroвув8ИНJI майнового комплексу по вул. Шевченка,2111; 

7.6. Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області "Броваритепnоенергомережа" орієнтовною площею 0,0482 1'8 ДJJJI 
обcnyrовувaнНJI майнового комплексу по вул. Івана Гонти,211; 

7.7.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0204 1'8 ДJUI 
обcnyroвувaнНJI котельні по вул. Вокзanьній, 1 0/1; 

7.8.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,0228 1'8 ДJUI 
обcnyrовувaнвJI котельні по вул. Івана Сірка, 7/1; 

7.9.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області ,,Броваритеплоенергомережа" орієнтовною площею 0,1535 1'8 ДJUI 
обcnyrовувaнвJI котельні по вул. Горького, 111; 

7.10.Комунальному підприємству Броварської міськоі ради Київської 
області ,,БроваритеШІоенерroмережа" орієнтовною площею 0,1519 ra ДJUI 
обсnyroвувaнвJI котельні ПО вул. Кірова,47/1; 

7.11.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київськоі 
області ,,БроваритеШІоенерroмережа" орієнтовною площею 1,2797 ra для 
обcnyrовув8ВIIJI майнового комплексу по вул. Красовського,16/1. . .. ... 

8.Надати дозвіл на CI(JIaдВННJI теХНІЧНОI документацо ІЗ землеустрою по 
ОфОрмлеmпo права користувaнRJI (Доroворів оренди) зе~ельних дiтlнок, на JJКИX 
РОЗміщене майно, що JJВJIJIЄТЬСJl власністю юр~ О~lб: 

8.1.Товариству з обмеженою ВІДПОВІД8JIЬНІСПО ,,БРСМ-НАФТА" 
орієнтовною площею 0,2097 ra ДПJI обcnyгoвувВННJI комплексу по 
вуn. Чкanова, 17; 



І 8.2.Споживчому товариству Ал ". 

~
бcn)'fOвуванНJI частини комплекС; n ЬJlНC-5K ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,4595 га ДJUI 

8 3 Товариств:v з об о вул. раСОВСЬКОГО,22-а· 
• ." меженою ві .. ' 

орієнтовною площею 1,05 га ДJIJt об ДПОВ1ДалЬНІСТІО "ЛАТКРОК-СЕРВІС" 
ібульв. Незanежності,26/2. СЛУГовуванНJI частини комплексу по 
І 

9.Надати дозвіл на ВиготовленНJI n ое з . 
Цільового призначення земельн... р кту емлеустрою щодо ЗМІНИ 

01 ДІЛЯНКИ rpомадянці r ... т . 
Аскольдівні оріЄНТОВНОIО площею О ОЗЗ4 га .• з ладише~сьК1И етЯНІ . ... ,земель ЖИТЛОВОІ забудови на 
зеМЛІ комеРЦlИНОГО використанНJI для обслуговуваННJI про 
кафетерію по вул.Декабристів,45. довольчого магазину-

10.Надати дозвіл на скл~анНJI технічної ~oкyмeHTaцii із землеустрою по 
оформленню права власносТІ об»єднанню СПlввласників багатоквартирного 
будинку "Зв"язківець-2006" на земельну ділянку орієнтовною площею 
0,1536 га . для обслуговуванНJI багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Івана С1РКа, 7. 

II.П~одовжити термін дії дозволу на виготовленНJI проекту землеУСТРОIО 
щодо зМІНИ цільового призначеJПIJI земельної дimmки до 17.10.2009 року 
гром8ДJПIИНy Котелевцю Юрію Олександровичу площею 0,0750 га із земель 
житлової забудови на землі комерційного використання ДJUI будівництва гoтemo 
по вул.~ськіЙ,88-а. 

12.Продовжити термін діі дозволів на виroтoвлеННJI технічної документації 
по оформлеmпo права постійного користуваннв земельними дimппcами до 
17.11.2009 року: 

12.1. Управліmпo освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,24 га ДJIJI обслуговуванНJI Броварської загальноосвітньої школи І-Ш C'l.')'Пенів 
1& 1 по вул. І<иівській,15З; 

12.2.Управлівню освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
1,87 га ДJIJI обслуговувaнНJI Броварської загальноосвітньої шкоnи І-Ш C'l.')'Пенів 
1& З по вул. Леніна,80; 

12.З.Управліmпo освіти Броварської міської ради орієнтовною площею 
2,З ra ДЛJI обслуговувaRНJI Броварської загальноосвітньої школи І-Ш C'l.')'Пенів 
1& 6 по вул.Герцена,З· 

12.4.РеліriйнiЙ ' громаді УкраіисьК~ї ПравОСЛ~НОї ~еркви Київського 
Патріархату парафії .покрова ПреСВJIТOІ Богородиці ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,65 га ДЛJI обслyroв~ания церкви парафії "Покрова ПресВJIТОЇ Богородиці" по 
вул. Гагаріиа,22-а. 

ІЗ. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
13.1. від 29.01.2009 РОКУ НІ 1023-55-05 <<Про припине~ права 

k~РИстуванНJI земельНИМИ дїJUlНКВМИ, над8ИJUI в ~peндy ... » п. 4.6, ВІДНОСНО 
фІЗИЧНої особи-підприЄМЦJ! Фесика Миколи Миколаиовича, доповнити абзацом: 



"Попередити фізичну особу . 
б . . -ПІДПрИЄМЦІ Ф ми рро нео XlДИIСТЬ ухладеНIUI доroв есика колу Микопайовича 

року"; ору оренди землі терміном до 17.10.2009 

lЗ.2.від 27.08.2009 року Ха 121 
J(ОРИСТУВанВJI земельними ділянкам - 0-68-05 «Про припинеННJI права 
фізичної особи-підnриємцн Канав ид:адан~ в оренду ... » в п. 4.20. відносно 
27.11.2009 року" замінити сповамиltR aTO~1JI Савовича, спова " ... терміном до 

. " ... термІНОМ на 3 роки"· 
lЗ.З.ВIД 28.05.2009 року К!! 1131-63-05 П • 

J(ОРИСТУВанВJI земельними і « ро припиненНJI права 
п. ием Бабича О д пянками ... » в п. 9.1 .• відносно фізичної особи-
~ ~ пександра .МикопаЙовича, спова " ... терміном до 21.06.2009 

року замl~ словами " ... термІНОМ до 17.10.2009 року" 
lЗ.4.вlД 14.08.2007року К!! 413-25-05 П~о 

КОРИСТУВaнВJJ земельною ділянкою ... " п. 1" цього 
Броварського виробничо-торгівепьного трикотажного 
таким, що втратив чинність; 

припиненНJI права 

рішенНJI. відносно 
об' ЄДНВИНJl, визнати 

lЗ.S.від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 «Про припиненНJI права 
користуванви земельними дimmквми. надання в оренду ... » п. 2.9 .• відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Броварибудресурси". доповнити 
абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальніС'ПО 
,.Бро~арибудресурси" про необхідність yкnaдaнНJI договору оренди землі 

. теРМ1Иом до 17.11.2009 року"; 
lЗ.б.від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 <<Про припинеННJI права 

КОРИСТУВання земельними ділянками. надання в оренду ... » п. 2.8.. відносно 
приватного підприємства .,вровекс". доповнити абзацом: 

.,попередити приватне підприємство .,вровекс" про необхідність 
}'ЮІВДВВИJI договору оренди землі терміном до 17.11.2009 року"; 

13.7.від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 <<Про приnинеНIIJI права 
користування земельними ділянкаМи. надання в оренду ... » п. 2.1 о.. відносно 
приватного підприємства .,вровтехсервіс", доповнити абзацом: 

.,попередити приватне підприємство "Бровтехсервіс" про необхідність 
)'ІШвдання договору оренди землі терміном до 17.11.2009 року"; 

lЗ.8.від 21.02.2008 року К!! 650-33-05 " Про припинеННJI права 
КОРИСТУВВННJI земельНИМИ діnЯНКами ... " відмінити п. 7.3. цього рішеНIIJI, 
відносно приватного підприємства .,Xїмпnаст". 

14. Попередити юридичні та фізичні особи, що. зазначені в п.п.3,4,5 
даного рішеННJI, про необхідність укладеНВJI договорІВ оренди земельних 
дinaвOK та проведеВНJI іх державної реєстрації до 17.11.2009 року. У випадку не 
оформnеНWI договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГJlJlДати JIИТaIIВJI про 
ПРИnИНеНWI права користування землею. 

15 Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.б даного 
РіІпеИIIJI, . про необхідність YКn8Дe~ до 17.11.2009 року договорів ~o 
BlleceННSJ змін до договорів оренди зеМЛІ. У випадку не оформлеННJI договорІВ 



про внесеlПlJl змін до договорів оренди землі. міська рада буде розглядати 
питання про припиненНJI права КОРИстуванНJI землею. 

1 б. Попередити юридичні та фізичні особи зазначені в п.7 8 цього 
рішення, про необхідність виготовлеННJI відпо~ідноі дoкyмe~ii по 
оформленlUO права користуванНJI земельними діЛJlНКами в термін до 17.12.2009 
року. ДО ОСВОЄННJI земельних діЛJlНОК приступати піСЛJl отриманНJI 
правовстанОВЛIОЮЧИХ документів на землю та встановленНJI меж земельних 
дiJIJIнок в натурі. Земельні діЛJlНКИ використовувати за цільовим призначенНJIМ. 

17.Доручити виконуючому оБОВ"JlЗКИ міського голови Сanожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та додаткових угод. 

18. Договорами оренди земельних дїЛJIнок 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 ділинки може бути розірваний Броварською міською радою в 
оДВосТороlШЬОМУ порвдку. 

Виконуюча обов"JlЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 
иа~никаземельноговbudлy С.А.майборода 
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