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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

гr 1:lPo припинення права користування земельними --, 
ДІЛЯНКами, затвердження технічної документації із 
з~~леустрою та проекту землеустрою, надання в 

ПОСТІине КОРИС1Ування та в оренду земельних ділянок 
.продовження термінів користування земельними ' 

д1ЛJlНКами, надання дозволу на складання технічної 

документації по оформленню права власності та права 
. користування земельними ділянками юридичним і 

фІЗичним особам та внесення змін до рішень Броварської 
міської ради 

Розглянувши ПОДання земельного відцілу від 21.12.2009р. N!! 2567 щодо 
npипинеШIJI права корисtyВання земельними діJIJlНI(8МИ, затвердження 

технічної документації із землеустрою та проекту землеустрою, надання в 
постійне корисtyВання та в оренду земельних ділянок, продовження термінів 
IОРИстувавня земельними ділянками, надання дозволу на складання технічної 
дОІСуМентації по оформлешпо права власності та права користування 
З~МeJIЬНИМИ діля:вхами юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
Р~tпе1JЬ Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних 
дuUmOK 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.ст .. 7,21,23 Закону 
V1tpвїни "Про ope~ землі", п.п. 1, 12 Перехідних положень Земельного 
'Одексу УкраїНи п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
V1tpa"іпі, Законо~ Украіни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
\'ttpаіви щодо сприяння будівництву" від 16.09.2008 N!! 509-VI, а також 
Враховуючи пропозиції постійної комісії з ~ розв~ та бл~ус;РОЮ 
teРИТОРій, земельних відносин, архітектури, БУДІВництва та 1НВеСТИЦІИ, МІська 
рада 

вИРІШИЛА: 

.. 1. ПРИПИНИТИ право користування земельНИМИ ДЇJIЯНК8МИ та зарахувати 
1~ до 3eM"''IYW'... зв'ЯЗтnf З добровільноЮ відмовою товариству з 06 "ща МІСЬК01 Ради, в A"'J б·... б· 
t.t~eIlOIO • • • ,Броварський домо УД1ВВИИ о ком Інат 

-\1 ВІДПОВlдалЬН1СТЮ, О 6000 
1І&УlеРltypій" ВасиЛЯ Симоиевка та площею І га 
11onpOB О ПЛощею O~400~ га по вул. І·Д 18 12.2009 року N!! 01/1403. 

. СТВПа ВИШНІ, ЗГІДНО З листом В . о о' 
3АТJiptI8."....~·_Р.38ІІ·Nlmt--
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2.3атвердити технічну ДОlnlUентацію І'з земл 
• • '''J ІУ& еустрою щодо складання 

дoкyмe~TIB, що ПОСВІД~ТЬ право власності на земельну ділянку та надати 
у влаСНІСТЬ земельну ДІЛянку Броварському гаражному кооперативу Н!!2 
площею 4,6186 га для обслуговування колективних гаражів- землі транспорту, 
по вул.Чкалова,7. 

3. 3~твердити те~нічну документацію із землеустрою щодо складання 
докуменТІВ, що ПОСВІДЧУЮТЬ право постійного користування земельною 
дїЛJIНкою та надати в постійне користування земельну діЛJlНкy 
Бортницькому міжрайонному управлінню водного господарства імені 
Гаркуші М.А. площею 0,1118 га, з них 0,021 О га - землі обмеженого. 
використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування 
нежитлової будівлі - землі громадського призначення, по вул. Воїнів
Івтернаціоналістів,6. 

4.3атвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 

приватному підприємству "Дельта-Бровари" площею 0,0499 га ~ 
будівництва комплексу торгово-побутового обслуговув~ -. зеМЛІ 
комерційного використання, по вул. Павла Чубинського в ранОНІ РОЗМІщення 

райоНної лікарні терміном на 5 років . 

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

5.1. Товариству з обмеженою відповідальні~ТЮ. <<вш~р» площею 
О 2275га б івництва автостоянки для ВІДВІДуваЧІВ комплексу 

, ДЛJI уд у . . МЛІ' комерційного використання, по громадського харчування кафе « ЛІСІ» - зе 
ВУл.Михайла Драгоманова,2 терміном на 2 роки. .. . 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ Д1JIJПIКИ, зареєстрованого У 
Ки" '" . .... філії Державного підприємства ,Дентр державного 

ІвсыQи репональНIИ . еті У аїни по земельних ресурсах" 
земельного кадастру при Державному КОМІТ кр 

заН2040733800010 від 26.02.2007р. . . ністю <<Аспект» площею 
5.2.Товариству з обмеженою б ВІДПО::Я виробничої бази по 

0,8640 га ДmI будівництва та о слугов . . конструкцій _ землі 
ВlІГотовлеИlПO метало-пластикоВИХ та ~ ~t .,1. 

. . .. тер МП рOlC 
ПРОмисловості, по вуЛ.ЩОJIКІВСЬЮИ, ~." зареєстрованого у 

Внести зміни до договору оренди & мс ентр державного 
І<иїВСЬкій регіональній філії Державн СІ '-І і "', и по земельних 
земельного кадастру при ~ержавно о с; .fOP!. It,t,-19-,,("'.ll.'r 
ресуРсах" за Ng040633800388 ВІД 24.10. . р. І ~ ству <dIаталка» 

5.3.Приватному виробничо-коме оо ~ 1 нього майданчика -
IJJIОЩею 0,0238 га ДЛJI обслуговування: Корол , 4 терміном на 3 роки. 
зеМЛі комерційного використання, по ву ~емельноі дїJIJППCИ, зареєстрованС?го ~ 

Внести зміни до договору оренди 'дприємства "Центр державного 
kaiвській регіональній філії ДержавноГО m . 



земельнОГО кадастру при Державному комітеті У країни по земельних 
ресурсах" за N!!О40SЗЗ800177 від 13.10.2005р.; 

S.4.Товариству з обмеженою відповідальністю Торговий Дім 
• • "" О " "СВlт~отеХИlка пл~щею ... ,0431 га ДЛЯ обслуговування нежитлового 

прИМІщення - зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання, по вул.Красовського,22, 
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 N!!040533800003 від 02.02.2005р.; 

5.5.ФізичніЙ особі-підприємЦІО Журбенко Валентині Петрівні площею 
0,0150 га для обслуговування приміщення магазину «Дитячий світ» - землі 
комерційного використання, по бул.Незалежності, терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 

за Н!!0405ЗЗ8002 . а .2005р.; 
5.6. Фі t о cpcbtfi риємцю Бабицькому Валерію Івановичу 

Ta...._~~O m говування кіоску шиномонтажу - землі 
комерційно СІ ор ~ ~ ул. Черняховського (район ЦЕ3-1) терміном 
ва 2 роки. 2 / _cl 26-15-ос, ІІІ .(1. Z. 

Внес з • о ~ оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
lСІІИЗі записів ~ЖЦJiоі ації ДOГOBo~iB зеМЛІ виконавчого 
комітету Бровар !Vмi! ради за N!! ЗЗ9 0.oStZ 

5 7 Ф. ._.:.к _шдпр' иємцю Баб 110 &... ановичу площею .. 13и."U1U1 осо І СІ (J" .... '" 

О 00784 б ания кіоску-. о І комеРЦIИНОГО 
, га для о слуговув ~ . )J;/fl' 19 ~ 12 
використaиИJI, по вул. Чкалова терміном ~.\S Ік . І D -.0.\, '1. ·3 

В · оренди з , tJ еєстрованого у 
нести ЗМІНИ дО договору .... виконавчого 

КНИзі записів державної реєстрацll дог . ~..,~ rf7 ?.oA 
. .., .. ади за](о 30 ~' 1f7'.u ., 

КОМІТету БроваРСЬКОl МІСЬКОI Р - б рію Івановичу ІШощею 
5 8 ф' ... б' ідприємЦЮ Ба ИЦЬК .. 13ИЧН1И осо l-п . омоит8Жу . омерційного 

0,00816 га ДШІ обслуговування юоску Ш:ном на 1td _~ JJ ~ і . ,с!)J1~(42'-1'.af".12.r 
Використання по вул. Грушевського,2 тер .. ~ за аного у 

Внести 'зміни до договору оренди зем~НОІ JJI авчого 
КВИзі записів державної реєстрації ДОзГ50В~РІВ22 1"1 7. І = а а 

. ..' .. за](О ВІД . ~ 'І .., КОМІТету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради - w ~ ощею 
5 9 Ф. .... б' пі mтnиємЦЮ Канавцю ... .. 13ИЧН1и осо 1- ч-о. .... r МЛІ' КО В стання, 

О • йоНУ - зе 4 ,0027 га ДJIJI обслуговування П~ІЛЬ б ](0 68 терм а t , 
ПО вул. Короленка в районі рОЗМІщення ;~~~ЬHOЇ діляНКИ, зареєстрованого у. 

Внести зміни до договору оренди . приємства "Центр державного 
tr._~ .... • ... ф' ... ДержавноГО ПІД .. 
~'И1всьК1й реnональНIИ ІЛІІ о комітеті УкраІНИ по земельних 
земельного кадас'ІрУ при держ~Н:1 04 2006р., пункт 1 цього договору 
ресурсах" за N!! 040633800225 ВІД : '. . 
ДОповнити підпунктом 1.2.наСТУПН~ГО ЗМІСТУ ~іБНОЇ торговельної мережі на 

Режим роботи об"єктів ~lБНО. ра: JtасТУПНОМУ часовому діапазону: 
території міста Бровари, повинен ВІДПОВІД 



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

в односторонньому порядку; 

5.10. Фізичній особі-підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу, 
площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, п.о бульв. Незалежності,15 терміном на 1 рік; 

в~:сти ~МІНИ Д~ u дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівсьюи репоналЬНIИ ф1ЛІ1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного Kaдactpy при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N!! 040633800435 від 20.02.2007р., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

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; 

5.11. Фізичній особі-підприємцю Трінєєвій Олені Василівні площею 
0,0085 га ДJIJI обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення буд.N!!4-а 

терміном на 1 рік; .. . 
Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого У 

Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кaдactpy при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N!! 040633800095 від 14.03.2006р., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступногО змісту: ... 

р б б"єктів дрібно роздрібної торговеЛЬН01 ~ереЖ1 на 
ежим ро оти о .. аступному часовому ДІапазону: 

території міста Бровари, повинен ВІДПОВІдати н 
• початок роботи - не раніше 7:00 год; 

. б не пізніше 22:00 год. 
·пзаюнчення ро оти - боти є підставою для розірвання договору оренди 
орушенНJI режиму ро 

в ОДНосторонньому порядку; пи uтn1 Олексааnny Михайловичу 
S 12 Ф. . ... б·· приємцю cape&A6'J .... -r, 

• • 1ЗИЧН1И осо І-ПІД . ку по бульв.Незалежності в 
IIJIОщею О 0020 га ДJIJI обслуговування ~IOC 

, . 1 рІК· 
Рaliоні розміщення буд. 15-а терМІНОМ на '0.1. д: .... 1IПnI'U зареєстрованого у . еИДИ земельн и~&, 

Внести ЗМ1ИИ дО договору ор підприємства Дентр державного 
kиївській регіональній філії ДержавноГО комітеті Украіни по земельних 
земельного кадастру при Держ~но~ 02 2006р., пункт 1 цього договору 
ресурсах" за· N!! 040633800042 ВІД : .. 
доповнити підпунктом 1.2.наступН~ГО ЗМІСТУ. ібної торговельної мережі на 

Режим роботи об"єктів ~Ібно. РОЗД~аступному часовому діапазону: 
теРИТорії міста Бровари, повинен ВІДПОВlда~и 

. е 7·00 год, 
- початок роботи - не paнl~ . . е 22.00 год. 
- закінчення роботи - не ПІзНІШ . 



110рушевня режиму роботи є підставою . 
в односторонньому порядку; для РОЗІрвання договору оренди 

5.13. Фізичній особі-підприємцю Оглєзн В ... 
О 0021 б єву олодимиру Михаиловичу . 

площе~... ' га для о слуговування кіоску по ремонту взyтrя _ землі 
комеРЦIИНОro використання, по бульв. Незалежності .... . 
буд •• N!!10-б терміном на 1 рік. в раИОНІ РОЗМІщення 

. BHe~ зміни до Д~ГOBOPY ор~~ДИ земельної· ділянки, зареєстрованого у 
КНИЗІ запиСІВ державнО1 реєстраЦll договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської ~iCЬKOЇ ради за Н!! 64 від 30.01.2008р., пункт 1 цього 
доroвору доповнити ПІДПУНКТОМ 1.2.наступного змісту: 

p~~ роботи об"єктів д~іБНО. роздрібної торговельної мережі на 
територu МІста Бровари, повинен ВІДПОВІдати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку; 

S.14.Товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 
площею 0,0043 га ДJIJI обслуговування малої архітектурної форми ДJIJI збору 
відходів вторинної сировини - землі комерційного використання, по 
вул. Гагаріна в районі розміщення буд. Н!! 12 терміном на 1 рік; 

·Внести зміни до договору оренди земельної дїJIянIm, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н!! 040533800117 від 10.О8.2005р., пункт 1 цього договору 
ДОПОВНИТИ підпунктом 1.2.наступного змісту:. .. ... 

Режим роботи об"єктів дрібно РОЗдрlБНОI торговеЛЬНОl ~ереЖ1 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 Т б еною вїДПОВідальН1СТЮ <d(ИІВМІськвторресурси» 
· . овариству з о ме>ш .'. Ф зб 

lIJIощею О 0043 га ДJUI обслуговування малої ap~TeКТYPHOl орми для ору 
В• • ' • ICOMep~.rzuoгo викориcтamDl, по 
lДХОД1В вторинної сировини - зеМЛІ ,,",U&D 

1ntJI Г . 1 рік· -/" рушеВСЬІСого,l терМ1ВОМ на, .. ДЇJIJПП<И зареєстрованого у 
Внести зміни до договору оренди -зеМС:ХЬНОl 'центр державноro 

kиiвсь-:~. . ... ф' ... Державного П1ДІІРиємства " 
А1И. репон8JIЬШИ ІЛII мітеті України по земельних 

земельного кадастру при Держ~ноМУ ко 5 І<Т 1 цього дОГОВОРУ 
ресурсах" за Н!! 040533800175 вІД 1~.10.~00 р., пуп 
.цоповlПІТи підпунктом 1.2.настуПК~ГО ЗМІСТУ. 'бної торговельної мережі на 

Режим роботи об"єктів Д~lБНО. р:~~ступиому часовому діапазону: 
tePlI'ropii міста Бровари повинен ВІДПОВІД&: . 

- Початок роботи': не раніше 7:00 гоД; 
. 'ше 22·00 год. - закінчення роботи - не ПІЗНІ. . Ю дпя розірвання договору оренди 

ПОрушення режиму роботи є ПІДСТаво 
в Од&Осторонньому порядку; 



5.16.Товариству з обмеженою відповідальніс .. " 
О 0019 га ДJDI обслуговування КІ· . тю "КиІвоблпреса площею , оску - земЛІ комерц· ... 
вуn.Красовськог?,27 терміном на 1 рік; ІИНОГО використання, по 

Внести ЗМІНИ дО договору оренд .. . . .. и земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ зареєстрованого у 
книзі запИСІВ державно І реєстрації договорів оренди ' . · Б ..... зеМЛІ виконавчого 
КОМІтету роваРСЬКОI ~ICЬKOI ради за N!! 498 (т) від 2З.02.2005р., пункт 1 цього 
договору доповнити ПІД~~Н~ОМ 1.~.наступного змісту: 

p~~ роботи об ЄКТІВ Д~lбно роздрібної торговельної мережі на 
територп МІста Бровари, повин~н 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 Басарабу Олегу Івановичу площею 
0,0020 га ДJIJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Олімпійська в районі розміщення 
буд. N!!9 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 за N!! 1850 від 16.12.2008р., пункт 1 цього 
договору доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

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 ДJIJI розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; . 
5.18.ФізичніЙ особі-підпрИємЦЮ Семененку С~РГІЮ Івановичу площею 

0,0030 га для обслуговування кіоску - землі комер.ц1ЙНого в~ористання, по 
буЛЬв.Незалежності районі розміщення буд. 1 5, теРМІНОМ на 1 рІК; 

.. ілянки зареєстрованого у. Внести зміни до договору оренди земельНОІ Д '. . 
kНиз·· .. трації договорів оренди зеМЛІ виконавчого 

І запиСІВ державНОІ реєс 5 1 
КОМітету Б ... ·1· ради за,N.о 507 (т) від 12.01.200 р., пункт цього 

роваРСЬКОI МІСЬКО - . 
доroвору доповнити підпунктом 1.~.наСТУПНОГ?БЗМ~С~~РГОВельної мережі на 

Р б б""vowЧв ДРІбно РОЗДРІ НОl ежим ро оти о ~~& •• ному часовому діапазону: 
території міста Бровари, повинен В1ДПОВlдати наступ 

- Початок роботи - не раніше 7:00 год; 
. б ·зніmе 22:00 год. - ЗllКШЧення ро оти - не nI . ою для розірвання договору оренди 

ПоpymеННJI режиму роботи є шдстав 

в ОДНосторонньому порядкУ; хлипі Тамарі Іванівні площею 
О S.19.ФізичніЙ особі-піДПРИЄМЦЮ . комерційного використання, по 
в,0040 .га для обслуговування ~ocкy - зе~о4 терміном на 1 рік. 
УJI.Ощмnїйській в районі рОЗМІщення буд.. - .. д: """"'ТА' зареєстрованого У 

ди земельНОІ LlU&DnA'''' 

Внести зміни до договору орен ів оренди землі виконавчого 
kIusзi записів державної реєстрації ДОГОВОР 



комітету Броварської ~iCЬKOЇ ради від 02.03.2005 о 
noroBOp1f доповнити ПІДПунктом 1 2 наступ р .. за NL 395 (т), пункт 1 цього 
'" . . ного ЗМІСТУ· 

Режим роботи об"єктів дрібно розд·б ... .. . 
території міста Бровари, ПОвинен відповідати :~c НОІ н~орговелЬНОI ~ереЖ1 на 

- по:аток роботи - не раніше 7:00 год; туп му часовому ДІапазону: 
- ЗаКІнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Пор}'Шення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.20.Товариству з обмеженою відповідальністю Б ... 
б ·... б· « роварськии 

домо 1f~~внии ком Інат ~(Mepкypi~?) площею 1,0000 га для будівництва 
с~б~ОI з.абудов~. - зеМЛІ Ж~ТЛО~ОI забудови, по вул. Василя Симоненка, в 
раноВІ paдlOCT~11 ПО вул. КИ1ВСЬКІЙ терміном на 2 роки; 

Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного Kaдactpy при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за N!!04~533800137 від 31.08.2005р.; 

5.21. Фізичній особі-підприємцю Павлученку Володимиру Григоровичу 
ПJI0щею 0,0345 га для обслуговування прирельсового складу - землі 
промисловості, ПО вул.ВокзальніЙ,l терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КиЇВській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного Kaдactpy при Державному комітеті Украіни по земельних 

ресурсах" за N!!040533800009 від 16.03.2005р.; 
5.22.Фізичній особі-підприємцю Станков ій Гулії Ісхаківні площею 

0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності районі розміщення буд.10 Te~M~OM до 29.03.2010 року. 

Внести зміни до договору оренди земельНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного п~и~ства ~~eнтp державного 
земельного кaдactpy при Державному КОМІтетІ Украши по земельних 
ресуРСах" за N!! 040633800094 від 13.03.2006р., пункт 1 цього договору 
ДОПОВНИТИ підпунктом 1.2.наступиогО змісту:.. ... 

Режим роботи об"єктів дрібно роздріБНОI торговельНОІ ~ереЖ1 ~a 
теРИторії міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому ДІапазону .. 

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

• Ю ППCl' РОЗІРВання договору оренди ПорymеННJI режиму роботи є ПІДСтаво ,...._. 
В ОДКосторонньому порядку; .. 8JlЬШ·СТЮ Аорта" площею 

5 23 б Ю В1ДПОВІД " 
0.0019· .Товариству з о Me~eHO _ землі комерційного використання, по 

га ДJUI обслуговування юоску б .ко 1 о терміном до 
6УJ!ЬВ.НезалеЖНОСТі районі розміщення уд. - , 
29.03.2010 року. мельноі дїJUJНКИ, зареєстрованого у 
kи" внести зміни до договору оренди зе підприємства ,Деитр державного 
з~всыdй регіональній філії ДержавноГо комітеті украіНИ по земельних 

enьиоro кадастру при ДержавноМУ пункт 1 цього договору 
ресУрсах" за Н!! 040533800195 від 0~.ll.~005p., 
ЦОnОВIDrrи підпунктом 1.2.наступНОro ЗМІСТУ. 



Режим роботи об"єктів дрібно ... 
території міста Бровари, повинен відпов. РОЗДРlБНОI торговельної мережі на 

_ початок роботи - не раніше 7:001Д гa~ наступному часовому діапазону: 
. б од, 

- ЗаКІнчення: ро оти - не пізніше 22·00 . год. 

Порушення: режиму роботи є підставою . 
в односторонньому порядку; для РОЗІрвання договору оренди 

S.24.фізичніЙ особі-підприємцю Криш Ф Лю· .. . 
О 0019 

то ор ДМИЛІ МиколаlВНI 
ПJlощею, га для обслуговування кіоску . . ... 

б -зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 

використання, по ульв.Незалежності районі розміщення б ... ,. 1 О • 
до 29.03.2010 року. уд ... ,!! теРМІНОМ 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки 
киї. ..... .... ф. ... ' зареєстрованого у 

всьюи репональНIИ 1Л11 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" з~ N!! 040633800097 від IS.03.2006p., пункт 1 цього договору 
доповнити ПІДПУНКТОМ 1.2.наступного змісту: 

P~~ роботи об"єктів Д~ібно. роздрібної торговельної мережі на 
територu МІста Бровари, повинен В1ДПОВlдати 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; 

S.2S.Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд. 1 О, терміном до 
29.03.2010 року. 

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 N!! 040533800209 від 21.l1.200Sp., пункт 1 цього договору 
Доповнити підпунктом 1.2.наступноГО змісту:. .. ... 

Режим роботи об"єктів дрібно РОЗДРlБНОI торговеЛЬНОl ~ереЖ1 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 ДЛJI РОЗІРВання договору оренди 

в ОДНосторонньому порядку. 

. 7. Нада 
B~eдeННJI зем:cw:.!JO 
I1iдnpИЄМству ,,~_П~.-



-uізаціі стоянки автотранспорту на . r 
ор. (Ка РОЗІ вул. рушевського та вул. Шолом .. 
AnеЙХема. 

8.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформпе~ прав~ Користування (договорів оренди) земельної ділянки, на 
JU(ИX РОЗМІщене манн0, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

8.І.Товариству з обмеженою відповідальністю "СAJПТ" орієнтовною 
ПJlощею 0,4374 га для обслуговування нежитлового приміщення (комплексу) 
по вул. Щолківській,15; 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "АКІРА" орієнтовною 
площею 22,5406 га для обслуговування частини майнового комплексу по 
бульв. Незалежності,ЗО/l; 

8.З.Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТ» орієнтовною 
площею 0,1 га для обслуговування будівлі цеху по виготовлевшо 
металопластикових виробів по вул. Грушевського,2; 

8.4. Фізичній особі .. підприємцю Братченку Миколі Івановичу 
орієнтовною площею 0,12 га для обслуговування нежитловоі будівлі по 

вул. КиівсьЮЙ,221. 

9.Надати дозвіл на складання технічної документації по ОформлеНВІ?, 
права' власності на земельну ділянку гаражному кооперативу ,~a 
орієнтовною площею 1,9898 га для обслуговування колективних гаР8Ж1в по 
вул. Чкалова,28. 

10. Внести зміни ДО рішень Броварської міської ради: 
10.1. від 28.05.2009 року Н!! 1131-63 .. 05 <d1po припииення права 

. амн надання в оренду ... » п. 5.3. цього 
користувaвнJI земельними Д1JIJПП(. ' ха "ява Рубена Бениковича, 
рішеННJI, відносно фізичної осоБИ"ПlДПРИЄМЦJI чум 

Доповнити абзацом: . LO .. n,cr ХаYnn"'яна Рубена 
Д Ф. ичну особу"mдпpи""у""V6 .~~ ІУ& 

Б ' опередити 13 • ння договору про внесення змін до 
еВИХОвича про необхідшсть укладе 201 О оху". 

ДОГовору ope~ землі термінО: ДОN.:4і~~9_75_бs <Юро припииення права 
10.2. ВІД 26.11.2009 Р ку - ~еиня проекту землеустрою ... » 

користування земельними ділянКами, затвер ідповїдальнїСТЮ ,,пОJПOС ПJПOс" 
В П.6.13. відносно товариства з обмеженоІОв~~.и пло"'ею 0,1477 га ... ", в. 
с " ·вити спо CW'.& "... а.АОІОО ЛОва " ... nлощею 0,9465 га... замІ .. iлJJИки товариством з обмеженою 
3~'IЗ1Су з викупом частини земельНОІ Д 

ВlдПовідальністю "Поmoс плюс"; о 1210-68-05 <<Про припинеНID! права 
10.3. від 27.08.2009 року Н!. ання в оренду ... » п. з.з ВІДНосно 

КОРИСТУВання земельНИМИ ДЇЛJJНI(~, над оповнити абзацом: 
1'pOMaдsumвa Пaвnини Ігоря Миколаиовича д Ігоря Миколайовича про 

... yycrurпfa ПавлИН)' .• до "Попередити гроМщ..vu .... ••· оренди зеМJI1 терМІНОМ 
1ІеоБХЇДВість укладення договору 
29.01.2010 року"; 068 .. 56-05 <Юро припине~ права 

10.4.від 26.02.2009 року Н!! 1 п 12.5. цього ріmения ВІДНОСНО 
koРИстування земельНИМИ ділЯНКами ... » в . 



товариства з обмеженою відповідanЬНісno Ольвія С" . 
009 " . " - слова " ... теРМІНОМ до 

26.05.2 po~ замІНИТИ словами " ... терміном до 28.02.2010 року"; 
10.5. ВІД 26.11.200~ року Ни 1309-75-05 «Про припинення права 

користув~ня земельними ДІЛЯнками, затвердження проекту ... » в п. 6.7. цього 
Рішення ВІДНОСНО товариства з обмеженою відповідальністю БРІГУС" слова . 2 " . " " ... теРМІНОМ на роки замІНИТИ словами " ... терміном на 5 років". 

11. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
11.1.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних' 
ресурсам" за Ни040733800109 від 09.08.2007р., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "ПЛанета-Метал Япи" назву Орендаря читати 
"Товариство з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи", 
згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія АОl 
Ни 531977 від 11.03.2009 року. '.І ~p 

11.2.до договору оренди земельної ділянки, за ре 0,llІРу8 ~ і 
записів державної реєстрації договорів оренди землі ....1 аІі ... -,у 
Броварської міської ради від 15 .07.2002 року за Ни 264 с . Р sт:. з 
обмеженою відповідальністю "Гутта" , слова "площе ~;в 7 .~. и 
CJIовами площею О 0093 га", в зв'язку з викупом част з 01 

" , • о • Г ". ~ о • І t; ~I, )'t-й\- 111 товариством з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ" утта ,~ 2 UoIOJU-- - ... ,11І. • 

11.3. до договору оренди земельної ділянки, зареєстро гВ сьюи 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земель~ого' 
кадастру при Державному комітеті України ПО земельних ресурсам за 
NиО409963 00092 від 17.09.2009р., відносно товариства з обмеженою 
В1ДПО . . Д Інвест" в ТnnnrМ 1.1. цього договору слова "... для ОВІдальНІСТЮ " ека- ~J .. ~,.- ..0 . "читати тrтrCl' 
6 . б кафе CXIДНOI кухнІ... " ••• ,-_ .. 
у~вництва та ослуговування ожнього комплексу ... ", згідно з 
БУДІвництва та обслуговування придор хіте и від 16.11.2009р. Ни 931 
ВИсновками управліВНJI містобудування та.аР191І<ТУР12009Р ~ro 04-11/10-3/228. . . . . Б оварах ВІД .. . ..,J.. , 
та в1ДЦШУ Держкомзему у МІСТІ Р .. 71'; тrCl'НКИ зареєстрованого у 

11 . ади земелЬНОІ ,.,...._.. , 
оо .~. до дoгo~~py. ~?e ого підприємства "Центр державного 

l<иiвсьюи: регіональши фlЛl1 Державн .. укрn"Оии ПО земельних 
Д ному КОМІТетІ cuп ..... 

земельного кадастру при ерж~ 26 02 2007р., відносно товариства з 
ресурсам" за Nи040733800010 .ВІД" . · площею 0,2275 га" замінити 
об~·е .. . тю ,Бlлар слова" .. . щ женою ВІДПОВІдальНІС , ' пом частини земелЬНОІ ДUIJIНICИ . 
СЛовами "площею 0,0936 га", в зв'яз~ з B~. ". 

товариством з обмеженою відповідальН1:~ ~a;a~eЄCТPOBaнoгo у Київській 
• 11.S.до договору оренди зе~елЬНОІ ДІ а ,ц'ентр державного земельного 

реГІональній філії Державного п~д~и~ст~~ по земельних ресурсам" за 
кадастру при ДержавноМУ кОМІтетІ . кр товариства з обмеженою 
~О40б33800006 від 18.01.2006р., BIДН~C~OI цього договору слова " ... в 
81Ц110ВідальНістю "Вторма-сплав" в ~~~~жиості,53/8 ... ", відповідно до 
Рaliоні Промвузла ... " читати " ... по бу. . . 



рішеННЯ виконавчого комітету Броварської міської ради від 14.04.2009р. 
N! 197 "Про надання адрес, зміну адрес"; 

11.6.до договору оренди земельн·· . 
• • U ф. . .. Д . 01 ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у Київській 

репональНIИ 1;1 ержавного п~дприємства "Центр державного земельного 
кадастру при ep~aBHOMY КОМІтеті України по земельних ресурсам" за 
N!!040S33800.160 ВІД 04.1 0.2005р., відносно фізичної особи-підприємЦJl 
Красного В1ктора Олександровича слова площею О 0600 " . 

о оо " ' " ,га замІНИТИ 
~овами "площею : 56 га, в зв'язку з Викупом частини земельної ділянки 
фІЗИЧНОЮ о~.оБО~:Пlдпр~є~цем Красним Віктором Олександровичем та слова 
"по вул. КИІВСЬКІИ В раИОНІ перетину з вул. Лісовою" замінити словами по 
~л. ~іВСЬкіЙ:3 26", відповідно до рішення виконавчого комітету Броварс'~кої 
МІСЬКОІ ради ВІД 09.10.2008р. N!! 489 "Про надання адрес, зміну адрес, ... "; 

11.7.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
Н!!040533800039 від 2З.05.2005р., відносно громадянина Чабура Олександра 
Валерійовича, слова "площею 0,0600 га" замінити словами "площею 
0,0126 га", в ЗВ'язку з викупом частини земельної ділянки громaдJlНИНОМ 

Чабуром Олександром Валерійовичем; 
11.8.до договору оренди земельної ДЇЛJIнки, зареЄС'Ірованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
N!!040833800045 від 22.09.2008р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальніcno Металпресмаш" , слова "площею 0,5742 га" замінити " - . словами площею О 1409 га" в зв'язку з викупом частини земелЬНОІ ДІлянки . 

" " " товариством з обмеженою відповідальністю "Металпресмam ; 
11.9.до договору оренди земельної ділянки, зареєс'ІрОВаного у 

Київській регіональній філії Державного підприємства ,~цeнтp державного 
. . у аіни по земельних земельного кадастру при Державному КОМІтетІ .кр 

ресурсам" за Х!!040533800144 від 14.09.2005р., ВІДНОСНО то~~риcn:ва з 
об". ... ,ясені" слова площею 0,0500 га З8М1иити 
щеженою В1ДІІОВІДвльmстю , ," - . 

CJIовами О 0039 га" в зв'язТl'V З викупом частини земельНОІ Д1JIJIНКИ 
"площею , , .... J ." 

товариством з обмеженою відповідальністю ,,ясеНІ . 

. . орендної плати за земельну ділянку 
12.Відмовити у зменшеННІ РОЗМІРУ б. ,магнолія" площею 0,3486 га 

kооперативу підземних колективНИХ ~oгpe ІВ ~ Воїнів-Іитернаціовалістів,38. 
ДJIJI обслуговування підземних погребlВ по ву . 

. . о ендної ставки за земельну ділянку 
І3.Відмовити У змеишенн~ розм~ру Р ,І<иів-Петрол" ДJIJI обслуговування 

ТОвариству з обмеженою відповІДальНІСТЮ , 
наФтобази по вул. кутузова,І27-а. 

.. міської ради від 26.11.2009 року 
о 14. Скасувати рішення ~pOBapCЬKOI о енди земельної ділянки площею 

}f! 1323-75-05 ,,про відмову вІд договору Р вка" відносно товариства з 
0,4238 ra, розташованої по вул. симоне 
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обмеженою відповідальністю "Броварськии" б'" . .... " , домо УДІВНИИ комБІнат 
"МерКУРІИ , в З~. Я~КУ З укладенням договору про внесення змін до договору 
оренди земеЛЬНОl Д1JUlнки. 

15. Скасувати pi~eННJI ?роварської міської ради від 26.11.2009 року 
Х!! 1324-75-05 ,,про BIД~OBY ВІД договору оренди земельної ділянки площею 
5,8285 ra, розташованОI на території 11 черги кварталу Олімпійський " 
відносно. товарис~ва з обм~~~ною відповідальністю "Броварський 
домоБУДIВН~ комБІнат "МеРКУРІИ , в зв 'язку з укладенням договору про 
внесения змІН до договору оренди земельної ділянки. 

16. Скасувати рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 року 
N!! 1325-75-05 "Про відмову від договору оренди земельної ділянки площею. 
5,3700 га, розташованої по вул. Симоненка-Соборна IV житловий район" 
відносно товариства з обмеженою відповідальністю ,,Броварський 
домобудівний комбінат "Меркурій", в зв' язку з укладеиням договору про 
виесеиня змін до договору оренди земельної ділянки. 

17.Скасувати рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 року 
Н!! 1326-75-05 ,,про відмову від договору оренди земельної ділянки площею 
1,0000 ra, розташованої по вул. Симоненка в районі радіостанції по 
вул.Київській" відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
,,Броварський домобудівний комбінат ,,меркурій", в З~'~ку з укладеННJIМ 
договору про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДШJIНКИ. 

18.Згідно з рекомендацією постійноі комісії з питань ~озвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та 
інвестицій відкласти ДJIЯ додаткового вивчення розгляд питання про 
npодовже~ терміну користування земельною ділянкою, що. перебуває в 
оренді товариству з обмеженою відповідальністю <<ЦеОЛІТ» площею 
0,0200 га для будівництва та обcnyroвування адміністрєаТИВ~О-ВІИ/lставочноro 
v.o .... тzv.орис ..... uucr по вул. сеН1На . 
І\: МlJJIeKCY - зеМЛІ комеРЦIИНОГО BnA.L~PI&, 

. . постійної комісії з питань розвитку та 
19. ЗГІДНо з рекомендаціЄЮ. 'тектури будівництва та 

благоустрою територій земельНИХ BIДНOC~, • арХ1 , . , терМ1НІВ користування земельними 
І~естицій, відмовити у продовження. зв"язку з порушенням правил 
дUUIвкaми що перебувають в ореНДІ,. в б . 
бл' идичним та фІЗИЧНИМ осо ам. 
aгoycтpo~, Hac~ ~p Ще бак Ніні Іллівні площею 0,0030 ~ 

19.1.ФІЗИЧН1И особt-mдпpиЄМЦЮ . р авinьйону очікування - зеМЛІ· 
ДпJl обслуговування кi~cкy в складІ. П в районі розміщення буд.N!!11; 
КОМерційного використання, по. ~ул. ГагарІна о-інвестиційній фірмі "Пола ріс 

19 2 З' 'ЧНІИ промислов .. ... 
11'1\ • • ОВНІшньоеКОНОМI ання кіоску - зеМЛІ комерц1ИНОГО 
о/11д" площею 0,0019 га для оБC1ГJ.ГО~УВ 
8l1t(ористания, по бульв.незалеЖНОСТІ,6, 



19.3.ФізичніЙ ОСОбі-підприємцю Аб амо ... . .. 
00026 га ДЛJI розміщення кіоску р. ВІИ ЛаРИСІ ПиЛИП1ВНІ площею 
, в СкладІ павільйону . . 
комерційного призначення, по вул.Красовського 1. ОЧІкування - зеМЛІ 

19.4.Товариству з обмеженою ВіДПОВідальніс~ Ки.. " 
О 0019 га ДЛJI обслуговування кіо _ . ~'.. Івоблпреса площею 
'г . 11· ску зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул. агаРІна, , 
19.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Орел ЛаРИСІ· Мих"· . 
б. 8ИЛІВНІ площею 

0,0021 га. ДЛJI о ... с~гову~ання КІоску - землі комерційного використання по 
вул.ГагаРІна ранОНІ РОЗМІщення буд.2; , 

19.6. Фізичній особі-підп~иємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
o,OOI~ га ДЛJI ... Об~луго~ування КІОСКУ - землі комерційного використання, по 
вул.Кірова ранОНІ РОЗМІщення буд.88; 

19.7.ФізичніЙ особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова-Грушевського. 

20.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відкласти для додаткового вивчення розгляд питання про 
виесеВВJI змін до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсам" за N20406ЗЗ800261 від 12.0S.2006p., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю ,,Білар" щодо зміни функціонального 
npизначеВНJI земельної ділянки. 

. 21. Попередити юридичні та фізичні о~оби, що зазначені в П:4 даного. 
РІшення, про необхідність укладенИJI ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛЯНОК та 
DpоведеlПUI їх державної реєстрації до 28.02.2010 року. У випадку не 
оформлеlПUI договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про nPИПИНеВНJI права користуваИИJIземлею. 

22 П і та фізичні особи, що зазначені в п.S даного 
PЇ1ne • опередити. ю~идичн еИИJI до 28.02.2010 року договорів про 

ННЯ, про неоБХІДНІСТЬ УКЛаД. не оформлеИИJI договорів 
ВнесеНИJI змін до договорів оренди зеМЛІ. У випадкУ . млі міська рада буде розглядати 
Про внесеlПUI змін до доГОВОРІВ оренди зе , 
lUrraння про припинення права користування землею. 

бов"язки міського голови Сапожку І.В. 
б 23.Доручити виконуючому. о.. и укладеииі договорів оренди 
Y'rи представником Броварської МІсЬКОІ ради пр . 

зеt.fJI· І та додаткових угод. 

них ділянок передбачити право 
]) 24. Договорами оренди земель дну плату за земельні ділянки після 
з P~BapCЬKOЇ міської ради змінювати орен 
},fhIИ ГРОшової оцінки земеЛЬ м.Бровари. . 



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

25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

виконуючий обов'язки міського 
гоnови - секретар ради 

м.Бровари 

від 29 !"PXДIUI 2009 року 
N! 13 'fб'-1" -7/6" 

І.Б.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

· .лу за пропозицією ьноro ВІДД1 , 
земел . . .. з питань 
постійноі КОБМ ІСІІ vстрою територій, 

ку та лaroо1 розвит. архітектури, 
емельиих ВІДНОСИН, • u 

~дівиицтва та j~ -. ill.М'ГУдимеихо 
urZVD земельного B1ДД~1~:~ii~~~: __ ва'llUlЬп..aa _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОЛОВИ 

ВИКонуюча обов'язки начальНИка 
юридичного відділу - го~ов~й 
спеціаліст ЮРидичНого B1ДЦUIy 

Начальник ynpавліННJI 
міСТОБУдуВаННJI та аРхітеІ<ТурИ _ 
головний архітектор міста 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-МірзоЄ8l 

Л.Є.Рибакова 

ВИКОНУЮЧа обов'язки начальника 
ЗlII'IUIьиоro відділу - ГOJiоВНИli /J І /J IIlиJIО 
спеціаліст 38i'aJJr.кoro Відцілу .1(. f vvf.ш.1 / Л.М 

голова постійної КОМісії з nитaaь 
\Ю3ВИТКУ та ?lJfII'IIycтpoю теРИТОрій, 
~них lIIJ\IIOCaК, lІрХЇ'l'eIcrypи, БУ~В~ватаіввестиtUй 

v 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
JIIfТ8IIНJI про припинення права користуванНJI земельними дїЛJJнками, 

затвердження :rехнічної документації із землеустрою та проекту землеустрою, 
иаданНІ в ПОСТ1йне користуванИJI та в оренду земельних дїЛJJнок, продовженНJI 
термінів користування земельними ділянками, HaдaнНJI дозволу на складанНJI 
технічноі документації по оформленню права власності та права користуваННJI 
земельними діЛJIНКами юридичним і фізичним особам та BHeCeННJI змін до рішень 

Броварської міської ради: 

1. Припинити право користуванНJI земельними діЛJIНКВМИ та зарахувати ЇХ 
ДО земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою товариству з 
обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний комбінат ,,меркурій" 
lШощею 0,4000 га по вул. ВасИЛJI Симоненка та площею 0,6000 га по пров .. 
Ocтanавиmнi, згідно з листом від 18.12.2009 року Н!! 01/1403. 

2.3атвердити технічну дoкyмeнтaц~ із землеустро~ щодо складанНJI 
ДОкументів, що посвідчують право влаСНОСТІ на земельну Д1Лшку та надати у 
ВJJacвїcть земельну діJIJIИКY Броварському гаражно~ коопер~тиву N!!2 площею 
4,6186 га ДЛJI обслуговувaинJJ колективних гараж1В- зеМЛІ транспорту, по 

'Ул.Чкалова, 7 . 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складaRНJI 
ДОІСументів щО ПОСВ1 m:rvrnть право постійного користувaнНJJ земельною 

о , ч-о. AJ.- ілянку Бортницькому 

~ою та надати в постійне користувВННJI зем~ну. дгapтnnni М А площею 
МЬkpalioннoмy управліншо водного господарства !МеН1 ."J- '.' .. 
01118 • бмеженоГО використання - 1НЖенернии 
, га, з вих 0,021 О га - зеМЛІ о НJI нежитлової будівлі - землі . 
kОридор мереж комунікацій, ДПJI обслуговуван . о' 6 
гро В о. ів ІнтернацІоналІСТІВ, . 

Мадського призначення, по вул. ОІН - '0 • 

ОД0 BiдBeдeННJI земельНОІ Д1ЛJlНки в 
О 4.Затвердити проект землеустрою ~Menь міської ради земельну дimmкy 
ренду та надати в оренду за рахунок з "площею 0,0499 га ДJIJI 
~~aтнoмy підприєМству "Дельта-Бровари ого обслугоВУВВННJI - землі 
~у.ц1ВlUЩтва KOМIIJIeKCY торгово-п~БУТОВ ЧубинськоГО в районі розміщеJШJI 
Оltfерцїйиого використання, по в~л. авла г=-__ о _______ _ 

PaiiOllJloi лікарні терміном на 5 роюв. Бр ОВ а РЄЬІ(иі МВК 
В~RDЙ N.! !l-~{2 
"~',fl.- 200 1- ~. 



/5. Продовжити терміни КОРИСтування земельними . 
. ...,; вють в оренді: ДІЛЯнками, що 

rept''*YВ t б • 
5.18. овариству з О меженою В1дпо~ід~ьністю «Вілар» площею 0,2275га 

IJII БУДlвницфтва уав~о~тоянки . для В1~~1дуваЧів комплексу громадського 
t8РЧУВання ка2 е « . ЛІСІ» -2зеМЛ1 комеРЦ1ИНОГО використання, по вул.михайла 
aparoманова, T~PMIHOM на роки. 

В~~СТИ ~МlНИ д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КJUВСЬХ1И репоналЬНIИ фlЛ11 Державного підприємства "Центр державного 
JeMeJlЬHOro кадастру при Державном;у комітеті України по земельних ресурсах" 
заJ{.оО40733800010 від 26.02.2007р. 

S.2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспект» площею 0,8640 
I1ДIIR будівництва та обслуговування виробничої бази по виготовленню метало
IUl&СТИКОВИХ та алюмінієвих конструкцій - землі промисловості, по 
вуn.ЩотdвськіЙ, терміном на 3 роки. 

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

заNи040633800З88 від 24. 1 0.2006р.; 
s.з.Приватному виробничо-комерційному підприємству <<Наталка» 

DПощею 0,0238 га для обслуговування павільйону та літнього майданчика -
зеАШЇ комерційного використання, по вул. Короленка,54 терміном на 3 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" 
311&040533800177 від 13.10.2005р.; 

5.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім 
"Світлотехніка"" площею 0,0431 га для обcnyrовування не житлового 
11риміщеВWI _ землі комерційного використання, по вул.Красовського,22, 
терміном на 2 роки 

• .. • JIJПП(И зареєс'ІрОВаного у 
Внести зміни до договору оренди земелЬН01 ДІ , 

Квївській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державног~ 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах 

3116040533800003 від 02.02.2005р.;. . 'стю <<Цеоліт» площею 0,0200 
5.5.Товариству з обмеженою ВІДПОВІД~Н1 о виставочного комплексу 

га ДnJI будівництва та обслуговування aдмiHєlC'Ip~T:~l- терміном на 1 рік. 
"'ЗеМлі Комерційного використання, по вул. сеНІН .. д~ зареєс'ІрОВаного у 
ВИ' ~ оренди земельНОІ , 

kи" ести зМІНИ до ДОГОВОРJ . иємства ЦеН'Ір державноГО" 
з 1ВсьІСій регіональній філії Державно~ ~~аїНИ по ~~мельних ресурсах" 
емeзtьноro кадастру при Державному КОМІТеті 

за }(!!040400700093 від 19.01.2005р.; б Валентині ПetpїВНЇ площею 
S б ф' • б" ємцю Жур енкО .' о о '. 1ЗИЧН1й ОСО l-П1дПРИ ит.nt «ДитячИй СВІТ» - зеМЛІ 

І IS0 га б приміщення маГ8ЗUA6J 
lC0t.t • ДnJI о слугоВування ежност1, терміном на 2 роки. 

ерЦІІвого використання, по бул.Незал 0'1' дimmКИ зареєс'ІрОВаного у 
В вди земельн ' lUtї Вести зміни до договору оре . дприємства Ден'Ір державного 

всыdй регіональній філії Державного m ' 



hьИОro кадастру при Державному комітеті у .. 
[040533800228 від 21.12.200Sp.; кра1НИ по земельних ресурсах" 
15.7. Фізичній особі-підприємцю Бабицькому В . 

~
'19 ra ДJIJI обслуговування кіоску шиномо меРІЮ Ів~овичу площею 

нтажу - зеМЛІ коме '" 
Рlfстанвя, по вул. Черняховського (район ЦЕЗ І)' РЦ1иного 

· - теРМІНОМ на 2 роки 
ввести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ді пев • 

• •• '" "иапКИ, зареєстрованого у 
і запис~в ~еРЖ~НОl реєстраЦll д?говорів оренди землі виконавчого комітету 
ваРСЬІСОІ МІСЬКО! ради за N!! 339 ВІД 20.09.2004р.' 

5.8. Фізичній особі-підприємц~ Бабицькому' Валерію Івановичу площею 
784 га для обслуговування K�0CKY-ШИНОМОНтажу - землі комерційного 

оIОРИСТання, по вул. Чкалова терміном на І рік. 
о ,Внести. зміни дО Д~.ГOBOPY ор:~ди земел~ної ділянки, зареєстрованого у 
IJDI запиСІВ державно! реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 

).Птету Броварської міської ради за Н!! ЗО від 2З.07.2007р.; 
5.9, Фізичній особі-підприємцю Бабицькому Валерію Івановичу площею 

,00816 га для обслуговування кіоску шиномонтажу - землі комерційного 
икористання, по вул. Грушевського,2 терміном на 1 рік, 

Внести зміни до договору оренди земельної ділинки, зареєстрованого у 
ilПDі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
)роварської міської ради за N!! 35 від 22.08.2007р.; 

5,10.Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0030 га 
IIIJI обслугОвування кіоску в складі павinьйону очікування - зе~і ~омерційн~ГО 
lIПtористания, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд.Ни!1, терМІНОМ на 1 рІК; 

о Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєс1рОВаного у 
Київській регіональній філії Державног~ п!дпри~ства ,ДеН1р державног?, 
-ельного кадастру при Державному КОМІтетІ УКР81Ни по земельних ресурсах . 
3~ 1& 040533800192 від 03.11.2005р., пункт 1 цього договору доповнити 

II1ДnymcтOM 1.2.HacтynHoгo змісту: оо' оо. 
Pe'\ll'D1>. б б'" дрібно роздрібної торговельНОI мереЖІ на терИТОрІІ 

• AV.UYI ро оти О ЄКТІВ • 
llicra Бровари, повинен відповідати наступноМУ часовому ДІапазону: 

-початок роботи - не раніше 7:00 год; 
-закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
П . nтrll' РОЗІРВання договору оренди В 
ОРYDIення режиму роботи є ПІДставою ~_. 

о_ост 
ОРонньому порядку; Канавцю Анатолію Савовичу площею 

0002 5.11. Фізичній особі-піДПРИ~ •• nі комерційного використання, 
, 7 га для б павшьиону - зеПUА . 
ПО 8 О сnyговування. б Ка 68 терміном на 1 РІК; 

~Л. Короленка в районі РОЗМ1щенНJI УД' - оо ДIJDIН' ки зареєстрованого у 
В ди земелЬН01 , 

1Ut.. нести зміни до договору орен 'дприємства ЦеН'Ір державного 
'І .. 18С'ІСЇіі регіональній філії Державно~ П! украVuи ПО ~~мельвих ресурсах'; 
'""Мenr. .ТoIV кОМІтеТІ аиА 
3аН! ного кадастру при ДержавНОА •• " 1 цього договору доповнити 
п' 2 040633800225 від 26.04.2006р., пункт 
~OM 1.2.наступного зміСТУ: 'б оо торговельної мережі на території 

"icra Ре>kИм роботи об"єктів дрібно p~:: часоВОМУ діапазону: 
Бровари, повинен відповідати Ha~~" ••. : 
.. ПОчаток роботи _ не раніше 7:00 ГОД, 



.. закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
порушення режиму роботи є підставою . 
ронньому порядку; ДтІ РОЗІрвання договору оренди в 

5.12. Фізичній особі-підприємцю Безсмертн С' u 

еЮ 0,0027 га ДЛJI обслуговування кіосокуму _ еРГІЮ. Миколаи~~ичу, 
б Н · зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 

Рllстаиня, п? УЛЬВ. езалеЖНОСТІ, 15 терміном на 1 рік; 
Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки .... .... ф' ". д , зареєстрованого у 

f"'ЬJ(1И реГІональНIИ ІЛl1 ержавного підприємства Ц :' Д . " ентр державного 
,ельноro кадастру при ержавному КОМІтеті України по земельних ресурсах" 
1& 040633800435 від 2~.02.2007p., пункт 1 цього договору доповнити 
юryвктом 1.2.наступного ЗМІСТУ: 

. Режим роботи Об"Є~ів ~рібно роздрібної торговельної мережі на території 
IctaБровари, повинен ВІДПОВІдати наступному часовому діапазону: 

-початок роботи - не раніше 7:00 год; 
-закінчеННJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymеННJI режиму роботи є підставою ДJUI розірвання договору оренди в 

lДІІосторонньому порядку; 

5.13. Фізичній особі-підприємцю Трінєєвій Олені Василівні площею 
~OO85 га ДJDI обслуговування павільйону - землі комерційного використaнRJI, 
по бульв. Незалежності В районі розміщення буд.N!!4-а терміном на 1 рік; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Коївській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
lAIeJlЬHOГQ кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
~ 1& 040633800095 від 14.03.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

IЦЦоунхтом 1.2.наступного змісту: ." ... 'оо 
о Режим роботи об"єктів дрібно РОЗДРlБНОI торговельН~1 мереЖІ на територп 

МІста Бровари, повинен відповідати наСТУПНОМУ часовому ДІапазону: 
-початок роботи - не раніше 7:00 год; 
-ЗакінчеННJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymеlШJl режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

ОlUlOCrоровньому порядку' ... 
5 14 ф' .... б:· и~пттn Писаренку Олександру Михаиловичу 

• • lЗИЧИlИ ОСО l"mдпp UY~- • __' 

~ 0,0020 га ДJJJI обcпyroВУВ~ кіоску по булЬв.незалежвоСТ1 в раною 
1Щевuи буд. 15-а терміном на 1 р1Х; .. ДІ· wnUТI'U зареєстрованого у 
Ви. иди земелЬНОІ JІІ&ПА'І'''' ".... . ести зМІНИ ДО договору оре . иємства Дентр державного 

&\Q1ВСЬk1й' .... ф .. 00 д ржавноГО mдпр' " ..... репональНIИ ШІІ е .' україни по земельних ресурсах 
·"AleJ!ьиоro Д ному кОМІтетІ 3а N! кадастру при ержав 1 цього договору доповнити 

І о о 040633800042 від 01.02.2006р., пункт 
І ~ l.2.наступвоro зміС"І)': .б - торroВВJlЬИоі мережі ва територіі 

~iCТa Б ежим роботи об"єктів дрібно розДРІ н; часовому діапазону: . 
ровари, повинен відповідати наСТУПНО 

-Початок роботи - не раніше 7:00 год; 
-Закінчення роботи - не пізніШ~ 22:0~:~ розірвання договору оренди в 

O.цtt ПОРущення режиму роботи є ПІДстав 
Oc'roPOllВЬoмy порядку; . 



S 15 Фізичній особі-підприємцю О~П , ' " єзнєву Воло мих .. 
ю 0,0021 га для обслуговування кіос димиру аиловичу 
цііікОГО використання, по БУЛЬВ,НеЗ8JIе~Н~~і peMOH~ в~yтrJl -: землі· 
~10.бтерміНОМ на 1 рік. в раноН1 РОЗМlщеНИJI 
ВНеСТИ зміни до договору оренди земельн" . 

· записів державної реєстрації договорів орен; ДІЛJI~КИ, зареєстрован~го у 
'nCiKOЇ міської ради за Н!! 64 від ЗО 01 2008зремЛ1 вико1навчого КОМІТету :r. 1 2 "" пункт цього договору 

оВВJfТИ ПІДпунктом . .наступного змісту: 
І РеЖИМ роботи Об"Є~ів ~рібно роздрібної торговельної мережі на території 
СІ86ровари, повинен ВІДПОВІ~ати наступному часовому діапазону: 

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

,осторонньому порядку; 

S.l6.30виіпmьоекономічніЙ промислово-інвестиційній фірмі ,,поларіс 
Ід" площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
8ПОр11Ставня, по бульв.Незалежності,6 терміном на 1 рік; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєс1рОВаного у 
аі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради за Н!! S4 від 28.12.2007р., пункт 1 цього договору 
AODОВВИТИ підпунктом 1.2.наступного змісту: 
. Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельн~ї мережі на території 

JOста Бровари, повинен відповідати наступноМУ часовому ДІапазону: 
• початок роботи - не раніше 7:00 год; 
• закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
ПорушеИНJI режиму роботи є підставою для РОЗІРВання договору оренди В 

однОсторонньому пор'СІ'ТТVV' 
,.,... .... J' ..' d<иiвміськвторресурси)) 

S,17.Товариству з обмеженою ВІДПОВІДальН1~ ~ оо б 
~оЩеІО 0,0043 га для обслуговування малої ap~:eКТYPHOl форми для зору 
ВІДходів вторинної сировини _ землі комеР.ЦIИНОГО ~~ористання, по 
ВУп. Гага . .... • б](а 12 терМІНОМ на 1 РІК, : Р1Иа в раиоН1 РОЗМІщення уд. - оо • wdUUU зареєстрованого у 

і ВИ' вдв земельНОІ Дl~iAP&",".' 
; lCUiВC • ести змши до договору оре . иємства Деитр державного 

3eAJ LnA регіональній філії Державно~ П~аіИИ по ~емельиих ресурсах" 
за :ьиого кадастру при ДержаввоМУ кОМІтетІ 1 ЦЬОГО договору доповнити 
~S33800117 від 1~.08~OOSp., пymrr ._ 

ом 1.2.наступного ЗМІСТУ. 'б .. торговельної мереЖІ ва територп 
~iCТa ~ежим роботи об"єктів дрібно розДРІ в; часовОМУ діапазону: 

РОва ри, повинен відповідати Ha~O 
• початок роботи - не раніше 7:00 гоД, 

. . . 22·00 ГОД· • 3ВIWtчення роботи - не ПІЗНlJП~ · ОЮ для розірвання договору оренди в 
о nорymеини режиму роботи є тдСТав . 
Ц1(О~РОИИЬому порядку; . овіДaлLністю <d<иївміськвторресурси)) 

IIJrO S,18.Товариству з обмеженою ВІдп ої архітектурНОЇ форми ДJIJI збору 
lЦеlO 0,0043 га для обслуговування мал 



'в вторинної сировини - землі КОме '" 
ГрyDIевсько~о, 1 терміном на 1 рік; РЦІИНОГО використанНJI, ПО 
внеСТИ зМ1НИ до договору оренди земельн.. . 
ькііі реriональній філії Державного ПІ.Д 01 ДІЛЯНКИ, зареєс'ІрОВаного у 

ПРИЄМства Центр . 
_ного кадастру при Державному комітеті У.. " державного 
1'.040533800175 від 13.102005 кра1НИ по земельних ресурсах" 
" . р., пункт 1 цього ДОГОВ 
UJYНКfOM 1.2.наступного змісту: ору доповнити 

РеЖИМ роботи об"єктів дрібно роздрібної торговел··· . . . ЬНОІ мереЖІ на теРИТОРІЇ 
(ІІБровари, повинен ВІДПОВІдати наступному часовому діапаз . 

б . ону. 
-початок ро оти - не ранІше 7:00 год; 
-закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

~poнньoмy порядку; 

S.l9.Фізичній особі-підприємцю Абрамовій Ларисі Пилипівні площею 
~б га ДJIJI розміщення кіоску В сІОІаді павільйону очікування - землі 
mtерційного призначення, по вул.Красовського,I, терміном на 1 рік; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у. 
iВlDi записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
іроварської міської ради за N!! 1698 від 16.10.2007р., пункт 1 цього договору 
_оввити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
IlicraБровари; 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 

ЦUl0CТOpoвньoмy порядку; ... ТГтжївоб еса" площею 
S.20.Товариству з обмеженою В1ДПОВlдальНIСТЮ ,~~ лпр 

0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
IyJr,Гагаріи 11 . 1 .. а, теРМІНОМ на рІК, .. : wOППnZ зареєстрованого У 
Вне. еНДИ земельНОl Д.&.lUlПA6.6' . 

lllизі с:и зМІНИ ДО .. договору ... ор О ів о енди землі виконавчого комітету 
В запнсш державНОІ реєстрацll дoгo~ Р o~ 2005р пункт 1 цього договору 
ІІОварської міської ради за N!! 415 вІД 10.. ., 
~DoвВИти підпунктом 1.2.наступиОГО зміс~: .. торговельної мережі на територіі 
АІі Режим роботи об"єктів дрібно рОЗДРІ НОl часовому діапазону: 
СТа Бровари повинен відповідати наступнОМУ 

-почато~ роботи - не раніше 7:00 год; 
. . . е 22 ·00 год. -ЗВКінчения роботи - не Пlзmш. . ою для розірвання договору оренди В 

о nОРУІІІеНИJI режиму роботи є ПІДСтав 
Цl!otrоровиьому порядкУ; . овідальніСТЮ ,,І<иівоблпреса" площею 
ООО S.21.Товариству з обмеженою ВІДП . V'омерційнОГО викориCТ8НIIJI, по 
, 19 • cТl'V - зеМJll n 
'Уа га для обслуговування КlО .6:" . 

·1{расовського 27 терміном на 1 РІК, НО·І· дїJIJППCИ, зареєстрованого У 
В , иП" земель . 

~. нести зміни до договорУ ope~·. иrrт.f землі виконавчого КОМІТету 
-.q1l31 3 • ••• говорІВ ope~.· 

IUIИСlВ державноі реєстрац11 до 



fiKOЇ міської ради за H~ 498 (т) від 23 022005 
aJIlIТII підпУНКТОМ 1.2.HacтynHoгo ЗМісту'" р., пункт 1 цього договору 
реЖИМ роботи об"єктів дрібно роздріб~ої т ". 

І tровари, повинен відповідати наступному орговеЛЬНОI мереЖІ на території D • часовому діапаз . 
• початок роботи - не ранІше 7:00 год; ону . 
• закінчеlПUl роботи - не пізніше 22:00 год. 
порушенНJI режиму роботи є підставою для розірванНJI договор 

зсторонньОМУ порядку; у оренди в 

5.22.фізичніЙ особі-підпри~мцю Басарабу Олегу Івановичу площею 
120 га для обслуговування юоску в складі павільйону очікуванНJI _ землі 
IeJI~Oro вико~истання, по вул. Олімпійська в районі розміщенНJI буд. 
'IeP~UВOM на 1 рІК; 
Внести зміни до договору оренди земельної діЛJIНКИ, зареєстрованого у 
І· •• •••• • 

ВІ ЗШИСІВ державНОІ реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету 

оварськоі міської ради за Н!! 1850 від 16.12.2008р., пункт 1 цього договору 
DOВRИТИ підпунктОМ 1.2.наступноro змісту: 
Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 

ааБровари, 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 

аосторонньому порядку; . 
S.23.Фізичній особі-підприємцю Семененку Серnю Івановичу площею 

.~ЗО га ДJIJI обслуговування кіоску - землі ком~рційнОГО ~~ористання, по 
•. Незалежності районі розміщення буд. 15, теРМІНом на 1 рІК, 

В • ЛЬНО"І ділянки зареєстрованого У 
нести ЗМІНИ дО договору оренди земе .' . 

іВІІЗі зanи . .. . .. договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету • сш державНОІ реєстрацп 
~POвaPCЬKoi міської ради за N!! 507 (т) від 12.01.2005р., пункт 1 цього договору 
-овlІИТи підпуНКТом 1 2 наступнОГО змісту: . '" 
. Режим роботи Об"~ів дрібно роздрібної торговельн?ї Mepe~ на територn 

IlitraБ • ~ouv часовому ДІапазону. 
рова ри, повинен відпОВІдати Hav~J .... ~'f"" . 

• Початок роботи - не раніше 7:00 год; 
• Закінчення роботи - не пізніІП~ 22:00 гo~ розірвання договору оренди в 

о ПОРушення режиму роботи є ПІДСТавою 
-OCТopo~ .. ' . 

QПJJому порядку; О ел Ларисі МихВИЛІВНІ площею 

0,002 S.24.ФізичніЙ особі-пі~И~ зе~ комерційнОГО використання, по 
8уn r 1 га. для обслуговування КІосКУ міном на 1 рік; 

· агаРІва районі розміщення буд.2, тер '1' ДЇJIJIНКИ зареєстрованого У 
В нди земельнО' . 

Ь..... нести зміни до договору оре . ди землі виконавЧОГО коМІтету 
"IIJI31 3 • ••• говорІВ орен о v 
ВРав 8ІІИс1В державної реєстр8Ц11 ДО . 06 06 2007р., пункт 1 цього догов р" 
Цо арсы�іi міської ради за Н!! 12 Bl~ : • • '" 
nO~ підпуНКТОМ 1.2.наступнОro зМ1С::' "торговельної мереЖІ на теРИТОРl1 

~ РеЖИм роботи об"єктів дрібно роЗДРІ н; часоВОМУ діапазону: 
C'raБровари, повинен відповідати Ha~O . 

.. ПОчаток роботи _ не раніше 7:00 год; 



• закінчення роботи - не пізніше 22:00 год 
fiорушеИЮІ режиму роботи є Підставою' . 
оронньому порядку; ДJIJI РОЗІрвання договору оренди в 

5.25. Фізичній особі-підприємцю О . 
019 га ДJIJI обслуговуванНJI ю'оску 'рел ЛаРИСІ Михайлівні площею . - зеМЛІ ком ' .. 
в.І<ірова районі розміщення буд 88 те' еР.ЦІИНОГО використання, по . . , РМІНОМ на 1 РІК 
Внести ЗМІНИ дО договору оренди земел .. .' 

ІЇВСьtdй регіональній філії Державного пі::О~є~IЛJIНКИ, зареєстрованого у 
МeJlЬНОГО кадастру ПрИ Державному комітеті Y~ .. ства "Центр державного 
. N! 040633800337 від 21.072006р пункт 1 :ІНИ по земельних ресурсах" 
іДІІ)'ВКТОМ 1.2.наступного зміс';:" ього договору доповнити 

. Режим роботи Об"Є~ів ~ріБНо роздрібної торговельної мережі на території 
JCТ8 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 розірвании договору оренди в 

>двосторонньому порядку; 

5.26.ФізичніЙ особі-підприємцю Хлипі Тамарі Іванівні площею 
0,0040 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вуп.ОJIiмпійськіЙ в районі розміщеНЮІ буд .. Н!!4 терміном на 1 рік. . 

. Вв~сти зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєС1рОВаного у 
IНИЗI записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 02.03.2005р. за N! 395 (т), пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 
. Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельН?і мережі на території 

М1ста Бровари, повинен відповідати наступному часовому ДІапазону: 

-початок роботи - не раніше 7:00 год; 
-закіичеВВJI роботи - не пізніше 22:00 год. . 
ПорушеВВJI режиму роботи є підставою для РОЗІРВання договору оренди в 

OДIIOCТopoнньoмy порядку; . 
5.27.ФізичніЙ особі-підприємцю КулазІ .Петр! Воло~овичу площе~ 

0,0021 га ДJIJI обслуговування кіоску в сКЛ8Д1 павІЛЬЙОНУ о~ання -: зеМЛІ 
koМерц: ..... оro ",tyUd' ПО вул Кірова Грушевського термшом на 1 рІК . 

. ЦU1 використаппп, . - ,,' . 
"'.о!" внести зміни до договору оренди земе~ЬНОl Д1ЛJJНКИ, зареєстрованого у 
&\JtlBCLV:~' 'й ф' 'оо Державного ПІДприємства "Центр державного 

піп. реnоналЬНl ІЛII ••• " 
3eMeJIьBO Д авиоUV комітетІ Украши по земельних ресурсах 

го кадастру при ерж .... .1 

~ НІ! 040633800391 від 26.10.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

~M 1.2.иаступиого ~MiC1f: 'б оо торговельної мережі на території 
~i Режим роботи об"ЄКТIВ ~lБИО рОЗДРІ :01 часовому діапазону: 
СТа Бровари, повинен відпОВІДати иа~ му 

- Початок роботи - не раніше 7:00 год, 
. . ніше 22'00 год. 

N
- 3аХіичеВВJI роботи - не ПІЗ . с~ою для розірвання договору оренди в 

о ОРYDIеИИJI режиму роботи є П1Д 
lUIОC'l'oроИІП.ОМУ порядкУ. 



s.28.Товарист~у з обмеженою ві . . 
,дівНИЙ ко~б1нат «Меркурій» площею 1 о:~ВІдалЬНІСТЮ. «Броварський 

~ОВИ - зеМЛ1 житлової забудови по ' В га для БУДІвництва садибної 
'останціі по вул. Київській TepMiHO~ на 2 вул.. асИЛJI Симоненка, в районі 

. роки, 
І ВнесТИ ЗМІНИ дО договору оренди земель оо • 

jВC'. ькій регіональній філії Державного ПІ'дпНОІ ДIЛJlНКИ, зареєстрованого у 
риємства Центр держ 

:мtJIЬHOro кадастру при Державному комітеті У оо" авного 
sli0405ЗЗ8001З7 від 31.08.200Sp.; КРaJНИ ПО земельних ресурсах" . 

5.29. Фізичній особі-підприємцю Павлученку Володим r 
иру ригоровичу 

11Ощею o,03~5 га для обслуговування прирельсового CКJIaдy - землі 
!рШСЛОВОСТІ, ~o вул.ВокзальніЙ,l терміном на 2 роки; 
• В~:СТИ ~М1НИ д?u дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Квівсьюи реГІ0налЬНІИ фІЛН Державного підприємства ,Дентр державного 
XМeJIЬHOro кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
I~О40SЗЗ800009 від 16.03.200Sp. 

S.30.ФізичніЙ особі-підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні площею 
'0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
6ynьв,Незалежності районі розміщення буд.10 терміном до 29.03.2010 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєс'1рОВаного у 
Квівській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
зtмeJJЬного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних pecypcax'~ 
за N! 040633800094 від 13.03.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

Diдпyнктом 1.2.Hacтynнoгo змісту: 00..00 

, Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельН~1 Mepe~ на територu 
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 ДJJЯ розірвання договору оренди в 

°Д1tOCТQ Ронньому порядку; ..' ,Аорта" площею 
S.31.Товариству з обмеженою ВІДnОВІДaJIЬИ1.:тк' ' 

00019 • _ землі комеРЦIИВОГО викориCТ8ВIUI, по 
І га для обслуговування юоску о те міном до 29.03.2010 
6ут.в.НезалеЖИОСТі районі розміщення буд.NLІ0, р 
року, 

, земельнОЇ ДЇJIJПП(И, зареєС'1рОВаного у 
rr~_ В~ести зміни до договору оренди 'дприємства ,Деитр державногО 
·\IIlВCЬy,'~' .... ф' оо. Державного nI It 
3е lЩl репональНlИ ІЛІІ . . УкраїИИ по земельних ресурсах 
за "'~1IOro кадастру при Державному KOMIT~ 1 цього договору доповнити 
• ·12 040533800195 від 04.11.2005р., оун 
~M 1.2.Hacтynнoгo змісту: 'б оо торговельиої мережі на території 
&dcтa Режим роботи об"єктів дрібно рОЗДРІ н:, часовому діапазону: 

Бровари. повинен відповідати иа~О 
• Початок роботи _ не раніІІІе 7:00 год, 

. . . е 22'00 год· • 38ІСінчення роботи - не ІІІЗНІШ . ~OIO Д1JJI розірвання договору оренди в 
0_ ПОРYDIення режиму роботи є ІІ1дСТ 

OCТOPOНIIЬoмy порядку; 



5.32.ФізичніЙ особі-підприєм К 
lЦею 0,0019 га для ОБСnyго:ан РИ~Офор Людмилі Миколаївні 
риставня, по бульв.Незалежності ра" ня. КІоску - землі комерційного 

03.2010 року. ИОНІ розміщення буд.N!!10 терміном до 

Ввести зміни до договору орендИ зем ... 
івській регіональній філії Державно ~ЬHOI Д1ЛJlнки, зареєС'ІрОВаного у 
епьвого кадастру при Державно к Г~ п!дпри~~ства "Центр державного 
N! 040633800097 від Is.0з.20і ОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах" 

J:_IUV'I'OM 1.2.наступного змісту: бр., пункт 1 цього договору доповнити 
. Режим роботи Об"Є~ів ~ріБНо роздрібної торговельної мережі на територі~ 
ста Бровари, повинен ВІДПОВІ~ати 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; 

S.33.фізичніЙ особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні Ш10щею 
0.0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд. 10, терміном до 29.03.2010 
року. 

Внести зміни до договору оренди земельної діJIЯНI(И, зареєС'ІрОВаного у 
І<иівс~Idй регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних pecypcax'~ 
за Н!! 040533800209 від 21.11.200Sp., пункт 1 цього договору доповнити 

підпунктом 1.2.наступного змісту: 
Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 

АПста Бровари, повинен відповідати наступнОМУ часовому діапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніШ~ 22:00 год. . 
Порушення режиму роботи є mдставою для РОЗІРВання договору оренди в 

ОДПОСТОРОННЬОМУ порядку. 

б.Надати дозвіл на складання технічної документації ~o оформлеmпo прав~ 
Користування земельною дїJIJПlКою приватному П1ДDpиємству ,,шор 
оріЄНТовною ШІощею 0,0010 га Д1IJI облаштування окремого входу в орендоване 

hpИМіщення по вул. Гагаріиа,5. 

7 Над . иroтовлеНIIJI проекту землеустрою щодо відведення 
. ати дозвІЛ на в . 

земельної дinяики у постійне користуванняо 10КОМУИanьному . п~иємству С • площею га для ОРraн1Зацll СТОJIНICИ 
., JIyжба замовника" ОРІЄНТОВНОЮ ' автотр . Г ушевського та вул. Шолом-АпеїЬсема. 

анспорту на рОЗІ вул. Р 

8 Н . ..ПUCl' технічної документації із землеустрою по 
. адати дозвІЛ на сКЛадАПOn • ) оо • офо анвя (догоВОРІВ оренди земеЛЬНОІ д1JIЯНI(И, на яких 

РМJIенвю права користув . идичних та фізичних осіб' 
РОЗМіщене майно, що JIВJIJIється влаСНІСТЮ юр . 



8.l.Товариству з обмеженою' . 
о 4374 га для б ВІДПОВІДальністю С lЦею, • • W О CnYГOByвaHНJI " АтТ" орієнтовною 

вул. ЩОЛЮВСЬКlи,15; нежитлового приміщення (КОМІШексу) 
8.2. Товариству з обмеженою' . 

22 5406 
ВІДПОВІДальністю АКІРА" . 

lЦею, га для Обслуговуван "ОРІЄНТОВНОЮ 

Н . 3 ня частини м .. . езалежносТ1, 0/1; аинового комплексу по 

8.3.Товариству з обмеженою' . . 
О"lею О 1 га для б ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «АРТ» орієнтовною 
щ' О слуговування б . . 
опластикових виробів по вул Гру УДІВЛІ цеху ПО виготовленню 
8 4 Ф. . W • шевського,2; 
. . ІЗИЧНІИ особі-підприємцю Б . 

ієнтовною площею О 12 га ДЛЯ обс ратченку МиКОЛІ Івановичу 
КвївськїЙ,221. ' луговування нежитлової будівлі по вул. 

9.Надати дозвіл на складання технічної документа '" Ф • • ЦlI по О ормленню 

ПР~ влаСНОСТІ на земельну Д1ЛJlRкy гаражному кооперативу ,ялинка" 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 1,9898 га для обслуговування колективних г;ражів по 
вyn.Чкалова,28. 

10. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1. від 28.05.2009 року N!! 1131-63-05 «Про припинеШIJI права 

Е~И~~ земельними дїЛJIНКами, надання в оренду ... » п. 5.3. цього 
РJШеВИJl, ВІДНосно фізичної особи-підприємци Хачум"яна Рубена Бениковича, 
ДОПОВНИТИ абзацом: 

,Допередити фізичну особу-підприємЦИ Хачум"яна Рубена Бениковича . 
про необхідність укладення договору про внесення змін до договору оренди 
землі терміном до 24.01.201 О року"; 

10.2. від 26.11.2009 року N!! 1309-75-05 «Про припинеШIJI права 
J(ОРИетувавии земельНИМИ ділянКами, затверджеНВJI проекту землеустрою ... » в 
1613 . . . '.п " '. . ВІДНосно товариства з обмеженою В1ДПОВ1Д8JlЬшстю, ОЛЮС ШПQс слова 
1t."IIJIОщею 0,9465 га ... " замінити словами " ... площею 0,1477 га ... ", в зв'язку з 
ВИxynом частини земельної діJIJППGI товариством з обмеженою відповідальністю 
'ЛOJlIoс плюс'" 
І 10.3. 'від 27.08.2009 року J'& 1210-68-05 «про nP~ права 
ОРИctyвання земельНИМИ дїJIJJНКВМИ, надавня в оренду ... » п. 3.3 ВІДНосно 
1'ромaдsппmа Павлини Ігоря Миколайовича доповНИТИ аБЗацом: .. 

"Попередити громадянина павлиRY IгoP~ Миколаиовича про 
lІеОБУ1n'91'сть ору оренди землі теРМІНОМ до 29.01.2010· 
poICy;~ укладення догов 

10.4.від 26.02.2009 РОКУ Х!! 1068-56-05 «Про припинення. права 
kориC'rtn. m 1ТcrRКами » в п. 12.5. цього РlшеШIJI ВІДНосно 

'1'0 
-''JDauвя земельНИМИ р.иАІ---"· • С" . вариста б . 'д,,'"-нїСТЮ ОЛЬВ1JI- слова " ... теРМІНОМ до 

2 а з о меженою ВІдпОВІ Q,I.&»" 1 ку" 6.0S 2009 _",' .. ,..v термінОМ до 29.03.20 О ро ; 
. POAJ' замІНИТи слоВcuуU''' ,,'" 

10.5. В· 26 11.2009 року Х!! 1309-75-05 «Про припинення права 
kориC'r\n" ІД. • .. ,..v затвердження проекту оо.» в П. 6.7. цЬОГО 

-"J Dання земельНИМИ Д1JIJlНКcuYU'''' 



відносно товариства з обмеженою' . 

рмїном ва 2 роки" замінити СЛовами теВlД?ОВlД8JIЬНістю "БРІГУС" слова 
"... РМІНОМ на 5 років". 

11. Ввести зміни до договорів оренди земельн . 
1 их ДІJJJПIОК: 11. .до договору оренди земельної . 
... ф' '00 д . Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у Київській 

· иanЬНІИ ІЛ дІІ ержавного П.Ід~иємства ,Дентр державного земельного 
f при ep~aвHOМY КОМІтеТІ України по земельних ресурсам" за 

O~33800~09 ВІД 09.08.2007р., відносно товариства з обмеженою 
· ОВІДВЛЬНІС;Ю ,,~аиет.а-Метал Япи". назву Орендаря читати "Товариство з 
еженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Ф~садН1 Системи Метал Япи", згідно з 

· оцтвом про державну реєстраЦІЮ юридичної особи серія АОl Н!! 531977 
· 11.03.2009 року. 

11.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у книзі 
.сів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
5роварської міської ради від 15 .07.2002 року за Н!! 264, відносно товариства з 
обмеженою ВІдповідальністю "Гутта" , слова "площею 0,0779 га" замінити 
mовами "площею 0,0093 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
toвaриством з обмеженою відповідальністю ,,гутта"; 

11.3. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
periоиальвїй філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
DДacтpy при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
А!О40996300092 від 17.09.2009р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю Дека-Інвест" в пункті 1.1. цього договору слова "... Д1UI 
будівництва та об~~овування кафе східної кухні ... ':, чита~ " ... ДЛЯ будівництва 
та обслуговування придорожнього Ko~eKCY .. ·, ЗГІДНО а З висно~к~и . 
YlJpавліВИJI містобудування та архітектури вІД 16.11.2009р. NL .931 та ВІДДШУ 
Держкомзему у місті Броварах від 19.11.2009р. Н!! 04-11/10-3/228, у..... '0. 

11 ельноі діJIJIНКИ зареєстрованого у .LUUвсьюи 
. .4. до договору оренди зе~ д' тр державного земельного 

реnоиальній філії Державного ПІДприємства, ен " 
kaд • • Украіни по земельних ресурсам за 
}f! астру при Державному КОМІтетІ . осно товариства з обмеженою 
. 040~33800010 від 26.02.2007р., B~ 2275 га" замінити словами "площею 
~o ОВ1ДаЛьВЇстю "Вілар" , слова "площею , земельної ділянки товариством з 
,936 га", в зв'язку з викупом чаСТИНИ 

06.. В' ". е>kеною відповідальністю" шар, оо іЛЯИКИ зареєстрованого у Київській 
. 11.5.до договору оренди зе~еЛЬНОІ дтва 'центр державного земельного 

))еnоиальиій філії Державного ІІ!дпІ!ИЄ;С ~ ПО земельних ресурсам" за 
:аетру при Державному кОМІтеТІ ':осно товариства з обмеженою 
.0040633800006 від 18.01.2006р., ВІ. 11 цього договору слова " ... В районі . 

N8ІДnОВідальністю Вторма-сплав" в пунктl 'O~Ti 53/8 " відповідно до рішення 
POt.nh_ ,," бульв. Незалежн '...., 4 2009 Ха 197 • ··· .. оТОІла... читати " ... по оо 'ської ради ВІД 14.0 . р. -
ИtcОиавчоro комітету БроварСЬКОI МІ 

.,пРО BВAamut адрес, зміНУ адрес"; ної ДЇJJJIНКИ, зареєстрованого У Київській 
11.6.до договору оренди зе~ель ства Дентр державного земельного 

Ре"; П1wттnиєм І " 
& IОИВnЬиій філії ДержавноГО . "' •• Ж; у &їни по земельних ресурсам за 

~Y при ДержавноМУ KOMI~eТ1 сн~ізичноі особи-підПРиємци Красного 
040533800160 від 04.10.2005р., ВІДНО 



ра Олександровича, слова "ПЛОЩеЮ О 0600" . 
6 га", в зв' язку з Викупом частини з'емель~а .. З~ІНИТИ СЛовами "lШощею 
єМЦем Красним Віктором Олександро 01 ДІЛЯНки фізичною особою-

ні перетину з вул. Лісовою" замінити вичем та слова "по вул. Київській в 
• СЛовами по вул Киї . u 326" 

відно до РІшення виконавчого комітету Б " оо· . всьюи, , 
008 N! 489 П роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 

10.2 р.!! "ро надання адрес, зміну адрес, ... "; 
. 11.7.~~ д~г~~opy оренди зе~ельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
оНВJlЬВ1И фlЛІІ Державного ПІдприємства Центр держав 

Д . " ного земельного 
. стру при ержавному КОМІтеті Украіни по земельних ресурсам" за 
0~~38000З9 ВІД 2З.05.2005р., відносно ГРОМ8ДJIнина Чабура Олександра 
еРІиовича, слова "площею 0,0600 га" замінити словами пло"'ею 

0126 " , " ~ t га, в зв язку з викупом частини земельноі ділянки rpОМaдJlНИИОМ 

Чабуром Олександром Валерійовичем; . 
Н.8.до договору оренди земельноі ділянки, зареєстрованого у Київській 

pttiовальвій філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
uдacтpy при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
1040833800045 від 22.09.2008р., відносно товариства з обмеженою 
ідповідальиістю ,,металпресмam", слова "площею 0,5742 га" замінити словами 
.площею 0,1409 га" , в зв' язку з викупом частини земельної дimmки 
товаРИСТВОМ з обмеженою відповідальністю "Металпресмam"; 

11.9.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого У Київській 
регіонаЛьній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
laДacтpу при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсам" за 
~Об33800261 від 12.05.2006р., відносно товариства з об~ежевою 
lJДnовідальиістю Вілар" в пункті 1.1. цього договору слова " ... ДJIJI БУДlВВИЦlва 
IОМПnексу Texнi~oгo обслуговування автомобілів з мийкою ... " читати :r.: .. ДJIJI' 
~''"''RV",,- аиспорту " слова " ... є зеМJIJJМИ комерЦ1ИВОГО 
vl~""'Uo\.I.Da стоJIНКИ автотр ... , ". 
lIUCОРИС" зеМЛЯМИ транспорту... , зnдио з висновками 

тавня... читати" ... Є 4 2009 ~I: 244 .. YnpЯDn:orw.._ • б та архітектурИ від 07.0. р ... ,!! та вJДДшy 
n -&UUU1 МІсто удувания. ХО 04-11/10-3/220; 
"іе}»Іасомзеuv у місті Броварах вІД 05.11.2009р. - v..':_ .-

.... J земельної дїЛJПIКИ, зареєстрованого У AnШсь1ОИ 
. l1.ІО.до договору оренди . Центр державного земельного 

реnов8JIЬній філії Державного mдпpиємства " ." 
kaJta_ • • украіни по земельних pecypca~ за 
1t;Q'''PY при. Державному кОМІтетІ відносно товариства з обмеженою 
. 40~33800I44 від 14.09.2005р., О 0500 га" замінити словами "площею 
~lДnооОВlдалЬНіСТЮ ,,ясені", слова "пло~~ земельної ділянкИ товаРИСТВО1-! з 

J 39 га" в зв'язку з вИКУПОМ ча" .... ~ .. 
оБ' ." МеЖевою відповідальністю ,,ясеНІ . 

. і оревдиої плати за земельну дimmкy . 
1с 12.Відмовити У зменшенИ1 розм РУ ебів Магнолія" площею 0,3486 ra 
~nеративу підземних колектив~~ОХ:о вул:' Воїнів-Іитернаціоналістів,38. 

обслуговувa1ПUl підзеМНИХ погре 
. . орендної ставки за земельну дimmкy 

'1'Q ІЗ.Відмовити У зменшеННІ. РОЗ1~ ,,киів-Петрол" ДJIJI обслуговувавви 
вариству з обмеженою відпов)дВЛЬ 

lІаФroбвзи по ВУЛ. кутузова,127-а. 



:," 
14. Скасувати рішення Броварсь .. . 

75 
05 Д · КОІ МІСЬКОЇ рад . 26 . 1323- - , ро ВІДМОВУ від договору и ВІД .11.2009 року Н!! 

ra. розташованої по вул. Симоне o~eHД~ земельної ділянки площею 0,4238 
відПовіД8JIЬністю ,,Броварський ДOMo~Ka івн B~ДHOCH~ товариства з обмеженою 
укладенням договору про внесення зм{д ии комБІнат "Меркурій", в зв'язку з 

н до договору оренди земельної ділвнхи 

15. Скасувати рішення Броварсь ... .. . 
1324-75-05 Про відмову від КОІ МІСЬКОІ ради від 26.11.2009 року Н!! 

" договору оренди земель .. . 
5.8285 га, розташованої на територіі 11 че ги ква т . НОl ... д~~ ~ощею 
toвариства з обмеженою відповідал . р Б Р му ОЛІМПІИСЬКИИ ВІДНОСНО 
11. • .. ", ЬНІСТЮ" роварський домобудівний комбінат 
n"lерКУРІИ , в З~ я~ку з yкnaдeHНJlM договору про BHeCeHНJI змін до договору 
оренди земеЛЬНОІ Д1ЛJlнки. 

1 б. Скасувати рі.шенНJI Броварської міської ради від 26.11.2009 року Н!! 
1325-75-05 "Про ВІДМОВУ вІД договору оренди земельної дinвнки площею 
S~700 га, розташованої по вул. Симоненка-Соборна IV житловий район" 
ВІДНосно товариства з обмеженою відповідальністю ,,Броварський домобудівний 
комбінат ,,меркурій", В зв'язку з укладенням договору про BHeCeHНJI змін до 

договору оренди земельної дШянхи. 

17.Скасувати рішеНWI Броварської міської ради від 26.11.2009 року Н!! 
1326-75-05 ,,про відмову від договору оренди земельної дinвнxи площею 
1.0000 ra, розташованої по вул. Симоненка в районі радіостанціі по 
вул.Київській" відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
J)роварський домобудівний комбінат ,,меркурій", в зв'язку з укладеННJIМ 
доroвору про внесення змін до договору оренди земельної дimIнки. 

. 18. Попередити юридичні та фізичні о~оби, що зазначені в П:4 даного 
PUUення, про необхідність yкnaдeННJI доГОВОРІВ оренди земельних ДШJIНок та . 
npоведения їх державної реєстрації до 28.02.2010 року. У випадку не 
оФОрмления договорів оренди землі, міська рада буде розглядати ПИТaННJI про 
nPИnИНення права корисТУВання землею. 

. 19.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.s ~aнoro 
Р1lIJеlUlя, про необхідність укладеННJI до 28.02.2010 року ДОГОВОРІВ ~o 
Blleceuuw з . ш· оренди землі У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ 

·UПIl МІН дО договор ... б 
Ьро Внесения змін до договорів оренди зеМЛІ, МІська рада уде розглядати 
lUrraaия про припинення права користування землею. 

20 Д му обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
~Д""""_. оручити вико~q~ ої ради при укладенні договорів оренди землі 

VIСШIlИI(ОМ БроваРСЬКОI МІСЬК 
та цодаткових угод. 

земельНИХ ділянок передбачити право' 
Вр 21. Договорами ор.енди НДНУ плату за земельні ділянки піcnя 
3 ~BapCЬKOЇ міської ради зміНЮвати оре 
t.t11U1 ГРошової оцінки земель м.Бровари. 



· , . 

~
. у випадку ВІДМОВИ орендарів змінити орендну плату, договір оренди 

39lельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому ПОРЯДКУ. 

Начальник земельного відділу 

:::::=-~r-



РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА "Il'и"m .. 
n СЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400 м Бр · ,. овар'., вул. rarapllla,15, Т. 6-50-67 

Від J /'.?',;/'. &~ N!! сіс" 5"o~ 
НаН!! за ------ Г І 

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

Земельний відділ міської ради просить розглянути на черговому 
засідamri міської ради питання: 

1: Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, надання 
Д~ВОЛІВ на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
Д1JIJПIок у власність громадянам, проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам; 

2.Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження проектів землеустрою та технічної документації із 
землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, продовження термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволів на виготовлення 
технічної документації по оформленню права користування земельними 

ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради; 

3. Про передачу земельних ділянок громадянам У власність, надання 
ДОЗволів на виготовлеИШІ технічної документації по оформленшо права 
ВЛасності та користуваиия та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради; 

4. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,0216 га, 
Розташованої по вул. Кирпоноса,3; ..... . 

S.Про внесення змін до рішень Броварсько! МlСЬК01 ради, . 
6.Про попереднє погоджеННЯ місць розташування малих аРХ1техтурних 

ФОРМ· 
'7 n говору про встановлення особистого строкового 

. ро затвердження до 

сеРВітуту. 

liaчальвик земельного відділу 
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