
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po припинення права користування земельною І 
ДІЛЯНКОЮ, затвердження проектів землеустрою та 

технічної ДO~MeHTaцiї із землеустрою, надання в оренду 
земельних ДІЛЯНОК, продовження термінів користування 

земельними ділянками, надання дозволу на складання 
технічної документації по оформленню права власності 
земельною ділянкою юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.10.2009р. Ни 1956 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою, надання в 
оренду земельних ділянок, продовження термінів користування земельними 
ділянками, надання дозволу на складання технічної документації по 
оформnевmo права власності земельною ділянкою юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міськоі 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, 152 Земельного кодексу Украіни, ст.7 
Закону Украіни "Про оренду землі", п.п. 1,·12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні, а також враховуючи пропозиції постійноі комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування .земельн~ю ділянкою та зарахувати i~ 
до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ гр.омадянину IInaк~1 
Сергію Лукичу площею 0,2097 га по вул. Чкanова,17, зnдно з заявою ВІД 
08.09.2009 року; 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо ~ідве~ення земеnьн~. ділянок в 
оренду та надати В оренду за рахунок земелЬ.МІСЬКОІ p~ земельНІ ДІЛЯНКИ: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю НеГОДІ Вадиму ВІКТОРОВИЧУ площею 
0,0041 га ДЛЯ проведення peKOHcтp~iї з ~озmиpенням магазину з 
ВJIаштуванням вхідної групи - зе~l комеРЦІЙНОГО,. ~~~~~::ання, по 
буJlЬВ. Незалежності,7 терміном на 5 рОКІВ; . ~: ~. . 
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2.2.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,1 ~OOгa, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рілля, для 
БУДІ~ни~~~а та обслуговування каналізаційно-напірної станції - землі 
теХНІ;НОІ І~фраструкту~и, на території VI житлового району на Об'їзній 
ДОРОЗІ теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

2.3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
1,0~00гa, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - ріnnя, ДЛЯ 
БУДІвництва та обслуговування вузлу водопровідних споруд - землі технічної 
інфраструктури, на території VI житлового району терміном на 5 років; 

2.4.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
1,0800 га, з них 0,IЗ04 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний 
КОРИДОР мереж комунікацій, для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку - землі житлової забудови, по вул. Черняховського в районі 
розміщенНJI будинку Н!! 19 терміном на 5 років; 

2.S.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
0,З800 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI - рinnя, з 
них 0,0427 га - землі обмеженого використанНJI - інженерний коридор 
мереж комунікацій, для будівництва газорозподinьчої станції та прокладки П 
вводу магістрального газопроводу - землі технічної інфраструктури, в м. 
Бровари терміном на 5 років; 

2.6.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
площею 0,0021 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначенНJI -
рinnя, для будівництва газорозподільчого пункту Н!! З та прокладки П вводу 
магістрального газопроводу - землі технічної інфраструктури, в 
м. Бровари терміном на 5 років; 

2.7.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 4 
площею 0,0090 ra, за рахунок земель сільськогосподарського призначеННJI -
рinnя, для будівництва газорозподільчого пункту Н!! 4 та прокладки П вводу 
магістрального газопроводу - землі технічної інфраструктури, в 
м. Бровари терміном на 5 років. 

З.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо оформлеННJI 
права власності на земельну ділянку та надати У власність земельну ділянку 
Броварському гаражному коопера~ву "Пів~енний" площею 1,8802 га для 
обсnyrовуванНJI колективНИХ гаражІв - зеМЛІ транспорту, по вул.Чкалова,IЗ-а. 

4.Продовжити термін дії дозволу на виro:о~еННJI проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земелЬНОl Д1ЛЯНКИ до 15.12.2~09 року 
громадянину КотелевЦІО Юрію Олександровичу площею 0,0750 га ~ земель 
житлової забудови на землі комерційного використання для БУД1Вництва 
готелю по вул. КиївськіЙ,88-а. 

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



5.1.Громадини~ Оні щуку Віталію Матвійовичу площею 0,1885 га ДJUI 
обслуговуванНJI. маинового комплексу - землі промисловості, в районі 
Промвузпа 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 України по земельних 
ресурсах" за Н2040733800059 від 11.06.2007р.; 

5.2. Фізичній особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Красовського,16 терміном до 15.01.2010 
року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за Не 040633800275 від 17.05.2006р., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
від 08.09.2009 року Не 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 
торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорушеННJI режиму роботи є підставою ДЛJI розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.3. Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 
0,0019 га для обcnyговуванНJI кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Димитрова,18 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельноі ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Не 040533800214 від 0~.l2.2005p., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступного ЗМІСТУ: . ... оо • 

Відповідно до рішення виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради 
від 08.09.2009 року Не 419 "Про режим роботи об::єкт~в ~ібнороздр!бно! 
торговельної мережі" встановити, ~~ ре~им роботи об ЄКТІв ДРІбно ~оздр!БНОl 
торговельної мережі на теРИТОРll МІСта Бровари, повинен ВІДПОВІДати 
наступному часовому діапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніШ~ 22:00 год. . 
ПорушеННJI режиму роботи є ПІДСтавою ДЛJI РОЗІРВання договору оренди 

в односторонньому порядку; w • 

5 4 Ф. . w особі-підприємцю Заицеву СерГІЮ Олександровичу . . lЗИЧВIИ ...w 
площею 0,0025 га для обспуговув~ КІоску. - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 

використання, по вул.Короленка,54 теРМІНОМ на 1 РІК. 
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.. В~=сти ~Міни д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
I<ИIВСЬКIИ репоналЬНIИ фlЛI1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" з~ Н!! 040633800014 від 27.01.2006р., пункт 1 цього договору 
ДОПОВ~ТИ ПI~nYНКТОМ. 1.2.наступного змісту: 
. ВІДПОВІДНО дО РІшення виконавчого комітету Броварської міської ради 

ВІД 08.09.20.~9 po~ Н!! 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 
торговельно~. мереЖІ". встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговелЬНОI мереЖІ на територіі міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 
площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного призначення, по бульв. Незалежності, 1 О терміном до 
15.12.2009 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 20.12.2007р. за Н!! 52, пункт 1 цього 
договору доповнити підпунктом 1.2.HacтynHoгo змісту: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
від 08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об"єmв дрібнороздрібної 
торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єmв дрібно роздрібної 
торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 
5.6. Фізичній особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 

площею О 0027 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі ком~рційного призначення, по вул. Королен~.а,~5 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОI ДШЯНКИ, зареєстрованого у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 20.l2.2007p. за Н!! 53, пункт 1 цього 
договору доповнити підпунктом 1.2.HacтynHoг~ ЗМІСТУ: ... оо 

Відповідно до рішення виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
від 08.09.2009 року Н!! 419 ,,про режим роботи об::єtrr!в ~ібнороздр!бно!. 
торговельної мережі" встановити, ~~ pe~ роботи об єКТІВ ДРІбно роздр!БНОI 
торговельної мережі на терИТОР11 МІста Бровари, повинен ВІДПОВІдати 
наступному часовому діапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 



ПорушеННJI режиму роботи є підставою для розірванНJJ договору оренди 
в односторонньому порядку; 

. 5.7.Виробничо-комерціЙніЙ фірмі "Кобол" площею 0,1080 га ДЛЯ 
БУДІвни~т~а та Об.слуговування станції технічного обслуговуванНJJ легкових 
автомобlЛlв-зе~1 транспорту, по вул.Чкалова терміном на 1 рік. 

Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н2040400700091 від 1 з.о 1.2005 року; 

5.8.фізичніЙ особі-підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею 
0,0052 га ДЛЯ обслуговування майстерні з ремонту взyтrя, одягу та 
виготовленню ключів землі комерційного використанНJJ, по 
вул. Олімпійській,4 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 21.05.2007р. за Н2 З, пункт 1 цього 
договору доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Відповідно до рішенНJJ виконавчого комітету Броварської міської ради 
від 08.09.2009 року Н2 419 "Про режим роботи об"єктїв дрібнороздрібної 
торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінченНJJ роботи - не пізніше 22 :00 год. 
ПорymенНJJ режиму роботи є підставою для розірвaнНJJ договору оренди 

в односторонньому порядку; 

S.9.Товариству з обмеженою відповідальністю «Делан&» площею 0,0121 
га для обслуговуванНJJ майнового комплексу - землі промисловості, по бульв. 
Незалежності,SЗ/4 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N2040SЗЗ800049 від 08.06.200Sp. 

6. Відмовити у продовженні терміну користування земельною ділянкою, 
що перебуває в оренді фізичної особи-підпри~ Il.IмaT~K C~i~aвa 
Івановича площею О оо 19 га для обслуговування КІоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 

" . 15 " використання, по бульв. НезалеЖНОСТІ, ,в зв язку з порушеННJIМ правил 

благоустрою. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7.1. від 26.02.2009 року Н2 1068-56-05 «Про припинеННJJ права 

користуванНJJ земельними ділянками, надання ~ ope~ ... )~ п. З.,мl. цього 
рішеННJJ, відносно товариства з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ, arнyM-

Інвест", доповнити абзацом: 
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"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю Marнyм-
Інвест" про необхідність укладення договору про внесенЮ:' змін до 
договору оренди землі терміном до 15.11.2009 року"; 

7.2.від 30.07.2009 року Не 1182-67-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » в п. 1.2. цього рішення, відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Світлотехніка", 
слова "площею 0,.0538 га" замінити словами "площею 0,0397 га", в зв'язку з 
yrочненlUIМ ПЛОЩІ при виконанні інструментальних обмірів· 

7.3. від 30.07.2009 року Не 1182-67-05 «Про ~рипинеННJI права 
к~ристу~ання зе~ельними ділянками ... » п.5.21 цього рішення відносно 
ФІЗИЧНОІ особи-ПІДПРИЄМЦЯ Зубець Олени Михайлівни відмінити, в зв'язку з 
невиконанням. 

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

Киівській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за Не040733800119 від 19.09.2007р., відносно приватного 

підприємства "Феско", слова "площею 0,1000 га" замінити словами "площею 
0,0265 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки приватним 
підприємством "Феско", та слова " терміном на 5 років" замінити словами 
"терміном на 10 років"; 

8.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за 040633800127 від 27.03.2006р., відносно приватного 
підприємства ,,вест", слова "площею 0,0199 га" замінити словами "площею 
0,0025 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки приватним 
підприємством "Бест"; 

8.3.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
040833800035 від 21.01.2008р., відносно приватного підприємства ,,вест", 
слова площею О 0045 га" замінити словами "площею 0,0008 га", в зв'язку з 
", .,в т" 

викупом частини земельної ділянки приватним ПІДПРИЄМСТВОМ, ес ; 
8.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного . 
кадастру при Державному комітеті .УкраїНИ по земельних ресурсах" за 
040733800103 від 02.08.2007р., ВІДНОСНО товарис;~а ~ обмеженою 
відповідальністю "Пелікан", слова "площею 0,7346 га замІНИТИ .. ~овами 
пnо'"'ею О 1340 га" в зв'язку з викупом частини земельНОІ ДШJIВКИ 
"ААО\ " • П·" товариством з обмеженою відповідanьшстю" елІКан . 

9.П ипинити дію договору оренди земс:пьноі діЛJIВКИ, зареєстрованого у 
Київській р регіональній філії Державного П1Д~и~ства ~~eнтp державного 
земenьного кадастру при Державному КОМІтеп УкраІНИ по земельних 
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ресурсах" за ~!!04~6ЗЗ800З74 від 04.10.2006р., фізичній особі-підприємцю 
К!лику ВалеРІЮ ВІКТОРОВИЧУ, в зв'JlЗКУ з придбанням орендарем земельної 
ДШJIНКИ площеlО .0,0608 га по вул. Димитрова,І8 у власність, згідно з 
поданим листом ВІД 28.09.2009 року Н!! 92 та відповідно до п.п.І2.2.2 
вищезазначеного договору. 

• 10.В зв"JlЗКУ з закінчеННJlМ терміну дії договору оренди земельної 
ДІЛJI~КИ, зареєстрованого у виконкомі Броварської міської ради, про що у 

КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!48 від 
OS.12.2007p, зоБОВ'Jlзати фізичну особу-підприємци Зубець Олену Михайлівну 
усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою площею 0,0019 га для 
обслуговування кіоску по вул. Гагаріна в районі розміщення буд .. N!!29, шляхом 
демонтажу малої архітектурної форми в термін до О 1.11.2009 року. 

11. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відмовити товариству з обмеженою відповідальністю 
"Промислово-інвестиційна група "Столици" у припиненні права 
користуваННJI земельною діЛJlНКОЮ площею 0,4647 га по вул.Кутузова,57, в 
зв"язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходитьCJI в межах 
санітарної зони трансформаторної підстанції та свердловини, що 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl для обслуговуванНJI майнового комплексу товариства з 

обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційна група "Столици". 

12. Згідно з рекомендацією постійної Ісомісіі з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відкласти для додаткового вивчеННJI розгляд питання про 

продовжеННJI термінів користувaнНJI земельними дimmками, що 
перебувають в оренді, наступним юридичним і фізичним особам: 

12.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «АспеlCТ) площею 
О 8б40 га для будівництва та обслуговування виробничої бази по 

І • • .u. 
виготовленню метало-пластикових та алюМІНІЄВИХ конС1р)'lЩ1И - зеМЛІ 

промисловості, по вул.Щолківській; ..... . 
12.2.фізичніЙ особі-підприємцю Полатовсьюи ЛюБОВІ ВаСИЛІВНІ площею 

0,0242 га - землі комерційного використанНJI, для обслуговувaННJI магазину 
<<Квіти» по вул. Гагаріна, 11; 

12.З.Товариству з обмеженою відп~ВідальніС~. ,,БРПУС" площею 
О,ЗБЗЗ га для будівництва шве~ого комБІнату ~ ~~Істративно-побутовим 
комплексом - землі ПРОМИСЛОВОСТІ, по в~л.Що~ювсьюи;" . ... . 

12.4.Броварському відділенню КИІВСЬКОІ облаСНОI фІШІ акЦ10нерно-
комерційного банку «Укрсоцбаню) nло~ею 020~02 га для обслуговування 
двох гаражів - землі транспорту, по вул. Юрова, 2,. .. 

12.5.ФізИЧИЇЙ особі-підприємцю Рудак ГалинІ ВаСИЛІВ~ площею 
О 18З5 га б дівництва та обслуговування автостоJIНКИ - зеМЛІ транспорту, 
, для ~ г вського' 
на розі вул.Возз"ЄДНaRНJI та вул.. руше , 



12.6.TOBap~CTBY з обмеженою відповідальністю <<Enліс» площею 
0,0360 ~ для БУДІвництва та обслуговування адміністративної будівлі - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул.Короленка в районі розміщення 
буд.N!! 23; 

12.7. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу 
площеК? w 0,0319 га для обслуговування кіоску шиномонтажу - землі 
комеРЦIИНО~ вик~.!'истанн~, ~o вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО (район ЦВЗ-l); 

12.8.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Бабицькому Валерію Івановичу 
площеК? w 0,00784 га для обслуговування кіоску-шиномонтажу - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул. Калова; 

12.9. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу 
площею 0,00816 га для обслуговування кіоску шиномонтажу - землі 
комерційного використання, по вул. Грушевського,2; 

12.10.ФізичніЙ особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 
0,0027 га ДЛЯ обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Гагаріна,27-29; 

12.11.ФізичніЙ особі-підприємцю Касьяну Володимиру 
Володимировичу площею 0,0020 га для обслуговув8ННJI кіоску- землі 
комерційного використання, по вул.Марії Лагунової, 11; 

12.12.ФізичніЙ особі-підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 
0,0035га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікув8ННJI - землі 
комерційного використання, по вул. Гагаріна, 14; 

12.13.Приватному підприємству «КАІ-Сервіс» площею 2,0921 га для 
будівництва виробничо-складських приміщень - землі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища; 

12.14.Товариству з обмеженою відповідальністю «АОРТА» площею 
0,0163 га для будівництва та обслуговування автозупиночного комплексу -
землі комерційного призначення, по вул. Київській в районі зупинки 
<<Пороmинка»; 

12. 15.Товариству з обмеженою відповідальністю <<Броварський 
домобудівний комбінат «Меркурій» площеІО 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 комісіі з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд питання щодо 
надання д~зволу на складання технічної документації по оформленню права 
власності на земельну ділянку Броварському гаражному кооперативу Н!!2 
орієнтовною площею 4 6186 га для обслуговування колективних гаражів по 
вул.Чкалова,7, в ЗВ"язк;. з проведенням реконструкції Об"їзної дороги. 

14. Згідно з рекомендаціЄЮ по~ійної KOMi~iї з питань ~озвитку та 
благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, БУДІВництва та 
інвестицій, відкласти для дoдaТКOB~ГO. вив;ення р?згляд питання про 
внесення змін до рішень БроваРСЬКОl МІСЬК01 ради ВІДНосно товариства з 



9 

обмеженою відповідальністю "Брігус" щодо продовженНJI терміну 
укладання договору оренди земельної ділянки. 

15. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.2 даного 
рішення, про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведення їх державної реєстрації до 15.12.2009 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про припинення права користування землею. 

16.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 
рішення, про необхідність укладення до 15.12.2009 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформленНJI договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

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

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

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

19. Контроль за виконаННJIМ цього рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 15 жовтня 2009 року 
Н!! -I,t-u- ~-()Г 

І.Б.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоус'ІрОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури
головний архітектор міста 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

• 
с::: ~ І.Г.Лавер 

л. Є.Рибакова 

На'l8JJЬНИJt~в~ro~ідділу: · <fFZ:;; ю.гваТЮJI 
., .~ -'. . . . 
\ !.# · і , 
1 • 
І 

: І 
І. ,-

Гоnова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій 
зем~ЬНИХ відносин, архітектури, ' 
БУДІВНицтва та інвестицііі 



Виконуючому обов'язки міського 
/J !tJ.()оГОЛОВИ - сеІсретарю ради 

,,( І J G:апожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
. питання про при~инення права користування земельними ділянками, 

затвердження проеКТІВ землеуст~ою та технічної документації із землеустрою, 

надання в o~eHДY земельних ДІЛянок, продовження термінів користування 

земельними ДІЛянками, надання дозволу на складання технічної документації по 

оформленню права . власн~сті земельною ділянкою юридичним і фізичним 
особам та внесення змІН до РІшень Броварської міської ради: 

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

1.1. Громадянину Плаксі Сергію Лукичу площею 0,2097 га по 
вул. Чкалова,17, згідно з заявою від 08.09.2009 року; 

1.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційна 
група "Столиця" площею 0,4647 га по вул.Кутузова,57, згідно з листом від 

. 25.11.2008 року'Н!! 535. 

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

2.1. Фізичній особі-підприємцю Негоді Вадиму Вікторовичу площею 0,0041 
га для проведення реконструкції з розширенням магазину з влаштуванням 

вхідної групи - землі комерційного використання, по бульв. Незалежності,7 
терміном на 5 років; 

2.2.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
О,1000га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, для 
?удівництва та обслуговування каналізаційно-~апірної CT~~цi! .. - земл! техні.чної 
ІНфраструктури, на території VI житлового раиону на Об IЗНlИ ДОРОЗІ термІНОМ 
иа5 років; 

2.3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради. площею 
. 1 ,0~00гa, за рахунок земель сільськогосподарсь.кого призначення -. РІЛЛЯ~ ДЛ~ 
~УДІвництва та обслуго~ування вузлу ВОДОП~ОВІДНИХ ~поруд - зеМ~1 .теХНlЧНОI 
ІНфраструктури, на території VI житлового раиону TepM~~O~ на ~ РОКІВ, 

2.4.Вііщілу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и площе~ 
1,0800 га, з них 0,1304 га - землі обмеженого використання - Інженернии 
l(opltДop мереж l(омунікацій, для будівництва бага ти ~oгo жи:тлового 
будинку _ землі житлової забудови, по вул. iP~CIcВU m~W 
РОЗМіщення будинку Н!! 19 терміном на 5 років; Вщнпіі Не ~-.13 '91 

I~" 20. 



2.S.Відділу капітального БУДI·вництва Б ... .. 
роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради площеlO 

0.3800 га. за paXYH~K земель сільськогосподарського призначення _ рілля з них 
0.0427. га .... - зеМЛІ ~бмеженого використання - інженерний коридор 'мереж 
КОМ!Н1каЦІИ. для БУДІвництва газор?зподільчої станції та прокладки 11 вводу 
маГІ~ТРального г~опроводу - зеМЛІ технічної інфраструктури, в м. Бровари 
термІНОМ на 5 РОКІв; 

2.6.Відділу капітального. будівництва Броварської міської ради площею 
0.O~21 га. за рахунок земе~ь СІЛьськогосподарського призначення - рілля, для 
буд~вництва газОРОЗПОДІЛЬЧОГО пункту N!! З та прокладки 11 вводу 
маГІСТРального . газопровоД~ землі технічної інфраструктури, в 
м. Бровари теРМІНОМ на 5 РОКІв; 

2.7.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 4 
площеlО 0.0090 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення -
рілля. для будівництва газорозподільчого пункту N!! та прокладки П вводу 
магістрального газопроводу землі технічної інфраструктури, в 
м. Бровари терміном на 5 років. 

3.Затвердити технічну документацію із землеустроlO щодо оформлення 
права власності на земельну ділянку та надати у власність земельну ділянку 
Броварському гаражному кооперативу "Південний" площею 1,8802 га для 
обслуговування колективних гаражів - землі транспорту. по вул.Чкалова,IЗ-а. 

4.ПроДовжити термін дії дозволу на виготовлення проекту землеустроlO 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки до 15.12.2009 року 
громадянину Котелевцю Юрію Олександровичу площею 0,0750 га із земель 
житлової забудови на землі комерційного використання для будівництва готелю 

. по вул. КиївськіЙ,88-а. 

5. Продовжити терміни користування земельними ділянками, ЩО 
перебувають в оренді: 

5.1.Товариству з обмежеНОIО відповідальністю «Аспект» площею 0,8640 
га длJI будівництва та обслуговування виробничої бази по виготовленню метало
пластикових та алюмінієвих конструкцій - землі промисловості, по 
вул.ЩолківськіЙ, терміном на 1 рік. .. . 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

КИївській регіональній філії Державног~ п~при~~ства "Центр державног~ 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах 

за Н!!О406ЗЗ 8003 88 від 24.1 0.2006р.; ...... . 
S.2.фізичніЙ особі-підприємцю ПолаТОВСЬКIИ ЛюБОВІ ВаСИЛІВНІ площеlO 

0,0242 га· _ землі І(омерційного використання, для обслуговування магазину 
. «Квіти» по вул. Гагаріна. 11 терміном на 2 РОКИ. ... 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОI ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КИЇВСЬКій . ·и'" філії Державного підприємства "Центр державного 

репоналЬНI . У .. " 
зеМельного кадастру при Державному комітеТІ краІНИ по земельних ресурсах 

за Н!!О40SЗ3800004 від 02.02.2005р.; 



. S.З.ГРОМ8ДЯнину Оніщуку Віт . М ... ... алпо аТВІИОВИЧУ площею О 1885 га для 
обслуговування маинового комплек . ... '. . 2 су - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, в раиоНl Промвузла 
теРМІНОМ на роки; 

Внести зміни до договору .. . ... .. оренди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КиївсьКlИ реГІоналЬНІЙ філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру. при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N!!0407З3800059 ВІД 11.06.2007р.; 

S.4.Товариств~ з обмеженою відповідальністю "БРІГУС" площею 
0,363З га ДЛЯ БУ~lвництва шве~ного комбінату з адміністративно-побутовим 
комплексом - зе~Л1 ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул.ЩолківськіЙ, терміном на 2 роки. 

.. В~:сти ~МІНИ д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ реГІОНальНlИ фІЛl1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

. заN!!О40633800367 від 27.09.2006р.; 
5.5. Броварському відділенню Київської обласної філії акціонерно

комерційного банку «Укрсоцбанк» площею 0,0102 га ДЛЯ обслуговування двох 
гаражів - землі транспорту, ПО вул. Кірова,22 терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 22.08.2007р. за Н!! 36; 

. 5.6.ФізичніЙ особі-підприємцю Рудак Галині Василівні площею 0,1835 
га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту, на розі 
вул.Возз"єднання та вул .. Грушевського 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 України по земельних ресурсах" 
заN!!040633800095 від 13.03.2006р.; 

5.7.Товариству з обмеженою відповідальністю «Елліс» площею 0,0360 га 
ДJIJI будівництва та обслуговування адміністративної будівлі - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!! 23 
терміном на 2 роки. .. . 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державно~ п!дпри~ства "Центр державног~ 
земельного кадастру при Державному КОМІТеті УКРаіНИ по земельних ресурсах 
заN!!040633800015 від 30.01.2006р.; 

5.8. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Іва~овичу п~~щеJО 
0,0319 га для обслуговування кіоску шиномонтажу -. зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 

Використання, по вул. Черняховського (район ЦЕЗ-І) терм.1НОМ на 2 роки; 
5.9. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому ВалеРІЮ Іва~овичу п~~щею 

0,00784 га для обслуговування кіоску-шин~монтажу - земЛІ комерЦ1ИНОro 

. ВИкористання, по вул. Чкалова терміном на 1 РІК; . 
5 10 ф. ... б·-ПІ·ДПРИЄМЦЮ Бабицькому ВалеРІЮ Івановичу площею . . ІЗИЧНІИ осо 1 • • .. 

0,00816 га для обслуговування кіоску шиномонтажу - зеМЛІ к~мерЦ1ИНОГО 
ВИкористання, по вул. Грушевського,2 терміном на 1 РІК; 



5.11. Фізичній ОСОбі-підприє К . 
0021 га для обсn г . мцю улазl Петру Володимировичу площею 

~ O,.v У овування КІоску в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул.КраС08ського.16 терміном до 15.01.2010 
року. 

Внести зміни до договору оо • 

•• .... • • ... .'оо оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КИ1DСЬЮИ реГІОНальНlИ ф1Лl1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 040633800275 від 17.05.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 
підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
08.09.2009 .року ~;, 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 
торговеЛЬНОI мереЖІ встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 

торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою ДЛЯ розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.12. Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площеІО 
0,0019 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
ВУЛ. Димитрова,18 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 040533800214 від 02.12.2005р., пункт 1 цього договору доповнити 

підпунктом 1.2.наступного змісту: 
Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 
_ торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
ТОрговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніШ~ 22:00 год. . 
Порушення режиму роботи є ПІдставою для рОЗІрвання договору оренди в 

односторонньому порядку; .... 
5.13.фізичніЙ особі-підприємцю 3аицеву СеРГІ10 Олександровичу 

Площею О 0025 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використан~, по вул.Короленка,54 терміном на 1 ~iK .. 

Внести зміни до договору оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
КИївській регіональній філії Державног~ п~дпри~~ства "Центр державног?, 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах 
за Н!! 040633800014 від 27.01.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

- підпунктом 1.2.наступного змісту: . ОО' оо • 

Відповідно до рішення виконавчого КОМlБТету БРОб~аРС~КОІ М~СБЬКОІ рад~б BI~ 
08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим ро оти о ЄКТІВ ДРI НОРОЗДРІ НОІ 



торговельної мережі" встанови .. . ти, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговелЬНО1 мереЖІ. на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому ДІапазону: 

- по:аток роботи - не раніше 7:00 год; 
- заКІнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.14. Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні площею 
0,0027 .~ для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерЦ1ИНОГО ви~ористання, по вул. Гагаріна,27-29 терміном на 1 рік. 

.. В~=сти ~МІНИ д? .. дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ репональюи ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 040533800180 від 14.1 0.2005р., пункт 1 цього договору доповнити 
підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 

. торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 

наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.15. Фізичній особі-підприємцю Касьяну Володимиру Володимировичу 
площею 0,0020 га для обслуговування кіоску- землі комерційного використання, 
по вул.М.Лагунової, 11 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 16.10.2007р. за Н!! 1699, пункт 1 цього договору 

~ Доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: . ..... . 
Відповідно до рішення виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради вІД 

08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об':~кті.в д~ібнороздр!бно!. 
торговельної мережі" встановити, що режим роботи об ЄКТІВ ДРІбно роздр!БНОI 
ТОРговельної мережі на території міста Бровари, повинен ВІДПОВІДати 

наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
Порушення режиму роботи є підставою для рОЗІрвання договору оренди в 

Односторонньому порядку; .. 
5 16 ф. ... оБІ· -ПІД· приємцю Горобчуку Євгену Миколаиовичу площею . . ІЗИЧНІИ ОС . .... . 

0,0021 га для обслуговування кіоску в складІ П~~І~ЬИОНУ. ОЧІКУВ~Н"!, - зеМЛІ 
КОмерційного призначення, по бульв. НезалеЖНОСТІ,.. . теРМІНОМ на рІК. 

. Внести зміни до договору оренди ~емеЛЬНОІ Д1ЛЯ~КИ, зареєстрован~го у 
Книзі за· .. страції ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

ПИСІВ держаВНОІ реє 



Броварської Міської ради від 20.12 2007 
оповнити підпунктом 1 2 '. р. за Н!! 52, пункт 1 цього договору 
Д • .наступного ЗМІСТУ' 

Відповідно до рішення викона . . ..... . 
08 09 2009 року НО 419 вчого КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 
.' .. .;, "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 

торговельно~ мереЖІ . встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговеЛЬН01 мереЖІ. на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому ДІапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.17. Фізичній особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 
площею 0,0027 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного призначення, по вул. Короленка,55 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 20.12.2007р. за Н!! 53, пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об"єктів дрібнороздрібної 
торговельної мережі" встановити, що режим роботи об"єктів дрібно роздрібної 
торговельної мережі на території міста Бровари, повинен відповідати 
наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.18.ФізичніЙ особі-підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 0,003Sra 
ДnJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання, по вул. Гагаріна,14 терміном до lS.0~:2~10 року. 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

. Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N!! 040633800008 від 19.01.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

підпунктом 1.2.наступного змісту: . ...... 
Відповідно до рішення виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради ВІД 

08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об':;кт~в д~ібнороздр!бно~ 
ТОРговельної мережі" встановити, що режим роботи об ЄКТІВ ДРІбно роздр!БНОI 
ТОРговельної мережі на територіі міста Бровари, повинен ВІДПОВІДати 

наступному часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
Порушення режиму роботи є підставою для рОЗІрвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 



5.19.ВИРОбничо-комерціЙніЙ ф. . 
б дівництва та обс гов ван IP~I "К~БОЛ" площеlО 0,1080 га для 
у б.. . лу у ня стаНЦl1 техНІЧНОГО обслуговування легкових 
автоМО 1Л1В - зеМЛІ транспорту по вул Чкало . 1 . 

Внести зміни ' . ва теРМІНОМ на РІК. 

К .. ... . д? .. ДO~OBOPY оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
It1ВСЬКІИ реГl0НальНlИ фІЛії Державного підприємства Центр державного 

земепьного кадастру при Державн .. .. " . ому КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах" 
. за Н2040400700091 ВІД 13.01.2005 року; 

. 5.20.Приватному підприсмству «КАІ-Сервіс» площею 2,0921 га для 
БУДІвництва вир~бн~чо-скnадських приміщень - землі промисловості, по 
вул. Кутузова в раиоНl запроектованого кладовища терміном на 2 роки; 

.. В~:сти ~МІНИ д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ фІЛIl Державного підприємства "Центр державного 

: земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N'204083З 8000 19 від О 1.02.2008 року; 

5.21. Товариству з обмеженою відповідальнісТlО «АОРТА» площею 
0,0163 га для будівництва та обслуговування автозупиночного комплексу -
землі комерційного призначення, по вул. Київській в районі зупинки 
(dlорошинка» терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 

• договорів оренди вчинено запис за N!!45 від 22.11.2007р.; 
5.22.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 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 України по земельних ресурсах" 
заN204053З8001З7 від 31.08.2005р.; 

5.23.фізичніЙ особі-підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею 
0,0052 га для обслуговування майстерні з ремонту взyтrя, одягу та виготовленню 
ключів _ землі комерційного використання, по вул. 

ОЛімпійській,4 терміном на 1 рік. .. . 
. Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки, зареєстрованого у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 21.05.20~7p. за N2 3, пункт І цього договору 
ДОповнити підпунктом 1.2.наступнОГО ЗМІСТУ: . ..... . 

Відповідно до рішення виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 
08.09.2009 року Н!! 419 "Про режим роботи об':~кті.в д~ібнороздр~бно!. 
ТОрговельної мережі" встановИТИ, що режим роботи об ЄКТІВ ДРІбно РОЗДР.lБНОI 
ТОр~овельної мережі на території міста Бровари, повинен ВІДПОВІДати 
наступному часовому діапазону: 

_ початок роботи - не paHi~e. 7 :00 г~д; 
_ закінчення роботи - не П1ЗН1ше 22.00 год. 



Порушення режиму роботи є підставо . 
односторонньому порядку; 10 для рОЗІрвання договору оренди в 

S.24.Товариству з обмежено . . . 
б 10 ВІДПОВ1ДальНlСТlО «Дел ан а» площею О 0121 

га ДЛЯ о слуговування майнового . ' 
Незалежності,SЗ/4 терміном на 5 ро:~мплексу - зеМЛІ промисловості, по бульв. 

Внести зміни до договору о· .. . 
К .. ... .. ренди земеЛЬНОI ДІЛянки, зареєстрованого у 
lіlВСЬКІИ регІОНальНІЙ філії Державного П·І Ц дприємства " ентр державного 

земельного кадастру. при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N2040SЗЗ800049 ВІД 08.06.2005р. 

6. HaдaT~ дозвіл на с~адання технічної документації по оформленНlО 
пр~ва влаСНОСТІ на земельну ДІЛянку Броварському гаражному кооперативу Н!!2 

ОР1ЄНТОВНОІ0 площею 4,6186 га для обслуговування колективних гаражів по 
вул.Чкалова,7. 

7. Відмовити у продовженні терміну користування земельною діЛЯНКОІО, 
що перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Шматок Станіслава Івановича, 
площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, 
по бульв.Незалежності, 15, в зв"язку з порушенням правил благоустрою. 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
8.1. від 26.02.2009 року Н!! 1068-56-05 «Про припинення права 

~ користування земельними ділянками, надання в оренду ... » п. З.1. цього 
рішення, відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Магнум-Інвест", 
доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Магнум
Інвест" про необхідність укладення договору про внесення змін до договору 
оренди землі терміном до 15.11.2009 року"; 

8.2.від 30.07.2009 року N!! 1182-67-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » в п. 9.З. цього рішення, відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Брігус", слова " ... терміном до 
30.08.2009 року" замінити словами " ... терміном до 15.11.2009 року"; 

8.З.від ЗО.07.2009 року N2 1182-67-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » в п. 1.2. цього рішення, відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ Дім "Світлотехніка", 

. СЛова "площеlО 0,05З8 га" замінити словами "площею. ~,ОЗ97 га", в зв'язку з 
УТочненням площі при виконанні інструментальних оБМІРІВ; 

8.4. від ЗО.07.2009 року N!! 1182-67-05 «Про П~ИПІінення. права 
к~ристуванНJI земельними ділянками ... » П.5.~1. цьог? ~lшення BI~HOCHO 
фІЗИЧНОї особи-підприємця Зубець Олени МихаилІВНИ ВІДМІНити, в зв язку з 
невиконанням. 

9. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
9.1.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!l040733800119 від 19.092007р ві 
C~OBa площею О 1000 га'; за .. , дносно приватного підприємства "Феско", 

" , МІНИТИ словами пло О 0'65" , викупом частини земельно·· . ., щею, - га, в зв язку з 

9 2 
І ДІЛЯНКИ приватним підприємством Феско"· 

. .до договору оренди земел ... '" 
регіональній філії Державног . ЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у Київській 

о ПІДприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному ком· . У .. . IтеТІ краІНИ по земельних ресурсах" за 
040633800127 ВІД 27.03.2006р., відносно приватного підприємства Бест" слова 
"площею 0,0199 га" замінити словами площеІО О 0025 га" ," , .. . "" в зв язку 3 викупом 
частини земеЛЬНО1 ДІЛЯНКИ приватним підприємством "Бест"; 

. 9.3.~~ дo.~~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
реГіоналЬНІМ ф1Лl1 Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при .Державному Ko~iTeTi України по земельних ресурсах" за 
040833800035 В1Д 21.0 1.2008р., ВІДносно приватного підприємства Бест" слова 
"площею 0,0045 га" замінити словами "площею 0,0008 га", в зв'я~~у з в~купом 
частини земельної ділянки приватним підприємством "Бест" ; 

9.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
040733800103 від 02.08.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Пелікан", слова "площею 0,7346 га" замінити словами 
"площею 0,1340 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю "Пелікан". 

10.Припинити дію договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за 1(2040633800374 від 04.1 0.2006р., фізичній особі-підприємцrо Кулику Валерію 
Вікторовичу, в зв'язку з придбанням орендарем земельної ділянки площеJО 
0,0608 га по вул. Димитрова, 18 У власність, згідно з поданим листом від 
28.09.2009 року Н292 та відповідно до п.п.12.2.2 вищезазначеного договору. 

II.В зв" язку з закінченням терміну дії договору оренди земельної 
ділянки, зареєстрованого у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі 
записів державної реєстрації договорів ~ренди вчинено запис за H2~8. від 
OS.12.2007p зобов'язати фізичну особу-ПІДПРИЄМЦЯ Зубець Олену МихаиЛ1ВНУ 
УСУнути пе~еwкоди у користуванні ~емеЛЬНОІ0 ~іJIЯНК~Ю площеlО 0,00 І 9 га для 

_ Обc.nуговування кіоску по вул. ГагаРІна в p~oН1 РОЗМІщення буд .. N229, шляхом 
демонтажу малої архітектурної фОРМИ в теРМІН до О 1.11.2009 року. 

. 12. Попередити юридичні та фізичні о~оби, що зазначені в П:2 даного 
РІшення, про необхідність укладен~. ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛянок та 
Проведення їх державної реєстраЦll до 15.12.2009 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання про 
ПРипинення права користування землею. 



lЗ.Попередити lоридичні та фізичні особи, ЩО зазначені в п.5 даного 
рішення, ~po необхідн~сть укладення до 15.12.2009 року договорів про 
внесення ЗМІН ДО. ДОГОВОРІВ оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення ЗМ1Н дО договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

14.Доручити виконуючому обов"язки 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 зміНJовати орендну плату за земельні ділянки після 
зміни грошової оцінки земель м.Бровари. 

у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радОlО в 

односторонньому порядку. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 
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