
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po припинення права користування земельними І 
Д1ЛJlнками, затвердження технічної документації із 

землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 

.проДовження термінів користування земельними 
ДІJDIНКами, надання дозволу на складання технічної 

документації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

/І 

РОЗГJUIнувши подання земельного відділу від 13.01.2010р. N!! 12 щодо r 
припинеННJI права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою, надання в оренду земельних дiJUIНOK, 
продовжеННJI термінів користування земельними ділянками, надання .цозволу 
ва складання технічної документаціі по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних 
ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним планом І 
забудови м.Бровари, керУІОЧИСЬ ст. ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 
124, 125, 126, 141, 142, 152 Земельного кодексу Украіни, ст.ст .. 7,21,23 Закону 
Украіни "Про оренду землі", ,п.п. 1, 12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння будівництву" від 16.09.2008 N!! 509-VI, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р., Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.04.2002 року N!!502 "Про затвердження Порядку зміни 
цільового призначення земель, які переБУВalО:: у ~aC~OCTi. т.омадян і 
юридичних осіб", а також враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТІИНОl КОМІС!! З питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. припинити право користування зе~ель~ ділянками та зарахувати 
їх до земель міськоі ради, в зв'язку з добровшьною в!дмовою: 

1.1. Товариству з об~ежено~ відповідальн~стю "Київ-Петрол" площею 
1,6372 га по вул. МеталурГІВ, 19, ЗГІДНО з листом ВІД 23.06.2009 року Н!! 661; 
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1.2. Товариству з обмеженою· . 
0,0354 га по вул.Марії Лагунов .. 18 ~IДП~Вlдальністю "Кіт-інвест" площею 
Н! 1; 01, -, ЗГІДНО З листом від 26.01.2010 року 

1.3. Фізичній ОСОбі-~·іЩ~_ю 
площею 0,4500 га по BY~ 
з листом від 28.01.201~" -s. 

1.4. ТовариствУі з ме ~~ ca;~r' • 
6 0000 га по Об"їзн.дІ " ,', І u I~ ВlдалЬНIСТЮ "Трім 
, д ~ ·.··аи І 
листом від 01.02.2010 Pfsy; fjJ3:~~~ 

1.5. Товариству' It ~~~ 
площею 2,0000 га по вул. ерито ..... '," . о І !' ну, згідно з 
листом ВІД 1.02.2010 року; . ~ ~ {В. ~I (/;(.0':' '-'. /і.1!. 

П 1.6.Казе~ому заводу порошкової ~ '~fIЛ:ОШI~J 1,4500 га, 
ромвузол, ЗГІДно з листом від 03.09.2009 poкt.'~s" - .\ ~ 'ь О 

2 3 . ~e~q~6~ 
. ~твердити Т~ХНІЧНУ документацію із зе~ус:Ер щодо складання 

докумеНТІВ, що ПОСВІДЧУЮТЬ право оренди н . ділянки та надати в 
ОР:НДУ за рахунок земель. міської ради зе , <> нt і ,,") а яких розміщене 
маино, що являється влаСНІСТЮ юридичн rQ,CI~ • l~ .�oJ1It"f-II-О!". и IS~ 

2.1. Товариству з обмеженою ві ал о імавера ПлюЬ'" . 
площею 1 ,63 72 га, з них 0,4611 га ~e і ~И~е Ot;- використання
іmкенерний коридор мереж комунікацій. ~o ось OJ комплексу -
землі промисловості, по вул. Металургів, ~pм kM оків; 

2.2. Товариству з обмеженою відпо . " ТКРОК-СЕРВІС" 
площею 1,0050 га, з них 0,4735 га - зеМЛІ d'б~еженого використання -
imкенерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування частини 
комплексу - землі промисловості, по бульв. Незалежності,26/1 терміном на 
5 років. 

3. Укласти договір земельного сервітуту приватному підприємству 
,,шор" на земельну ділянку площею 0,0010 га - землі комерційного 
використання, для облаштування окремого входу в орендоване приміщення по 
вул. Гагаріна,5 терміном на 5 років. 

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

4.1.Товариству з обмеженою відповідаль~іс.тю «Цеоліт» площею 
0,0200 га для будівництва та обслуговування 8ДМlНlстративно-виставочного 
комплексу _ землі комерційного використання, по вул. Єсеніна 1/1, терміном 

на 1 рік. 
Внести зміни до договору оренди з , зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державно "Центр державного 
~ .. . 

земельного кадастру при Державно ~ MI'J.~ по земельних 
ресурсах" за Н!!040400700093 від 19.01. tW .; rД '(.~'I g' * 

4.2. Приватному підприєМСТВУ ~~A т ~ .o:mr 0,2707 га ДЛЯ 
обслуговування складу-майстерні .Q * eмn \ "r мисловості, по 
вул.l<иївській,221, терміном на 1 О років. It. ~ q 'Ь. l о А); {~ 2'- t'9.o~ "'. (2. , 
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Внести зміни до договору о 
Київській регіональній філії :енди земельної ділянки, зареєстрованого у 
}(g040400700065 від 07.09 .2004р. ц нтру Державного земельного кадастру за 

5. Надати дозвіл на . .. . виготовлення проекту землеустрою щодо 
ВІДВедення земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ у постійне користув . .... .... . 
Украінської Г еко к.. ання реЛlПИНIИ громадІ 

. р - атолицькО1 Церкви Трьохсвятительської парафії 
ОРlБЄНТОВНнОЮ площею .0,0547 га для розширення будівництва церкви-каплиці 
по ульв. езалеЖНОСТl в районі пішохідного бульвару. 

6.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформле~ прав~ користування (договорів оренди) земельних ділянок, на 
яких РОЗМl~ене манН0, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

6.1.~дпр~ємству споживчої кооперації "Редакція газети "Вісті 
ЦентральНОІ СПІЛКИ споживчих товариств України" орієнтовною площею 
0,5474 га для обслуговування майданчика для сипучих вантажів по 
вул. Красовського,16; 

6.2.фізичніЙ особі-підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу 
орієнтовною площею 0,0389 га для будівництва та обслуговування 
ресторанно-готельного комплексу по вул.КиївськіЙ,255-а. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права постійного користування земельною ділянкою Південно-Західній 
регіональній службі державного ветеринорно-санітарного контролю та нагляду 
на державному кордоні та транспорті орієнтовною площею 0,47 га для 
обслуговування існуючих споруд ПО вул. КиївськіЙ,2. 

8.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною цi~ЬOBOГO призначення товариству з обмеженою 
відповідальністю ,,пелікан" площею 0,6006 га із земель промисловості на 
землі комерційного використання для реконструкції існуючої будівлі під 
торгівельно-виставковий павільйон по вул. Красовського, 16. 

9.Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації 
по оформленню права користування (договорів оренди) земельних ділянок, 
на яких розміщене майно, що являється власністю 10РИДИЧНИХ та фізичних 
осіб, до 28.03.201 О року: 

9.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрветпромпостач" 
орієнтовною площею 2,95 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу по вул.Будьонного,23-а; 

9.2.ГромВДJIИИВY Ващенку Сергію Віталійовичу орієнтовною площею 
0,0866 га для обслуговУВання гуртожитку по вул.Красовського,21. 

10.ПроДовжити термін дії доз~о~ на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земеЛЬНОІ дІЛЯНКИ товариству з обмежеНО10 
відповідальністю «Броварський домобудівний комбінат <<Меркурій» 
орієнтовною площею 0,35 га під будівництво офісно-комерційного центру з 
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надземио-підземними гаражами n ... 

Розміщення автогаражного к о вул .. BO�H�b-Інтернаціоналістів в районі 
ооперативу Н!! 1 до 25.03.2010 року. 

11.3гідно з рекомендацією . .... . . 
б ... ПОСТІИНОІ КОМІСІЇ з питань розвитку та 
nагоустрою теРИТОРІИ земельних . . . . __. ' ВІДНОСИН, аРХІтектури, будівництва та 

1НВестиц1И, ВІДМОВИТИ у проДовжен . . ... . .. . НІ теРМІНУ ДІІ дозволу на складання 
теХНІЧНОІ документаЦІЇ по оф • ф..... ормленню права користування земельною 
Д1JIJlНкою ІЗИЧНІИ особі-ПIОдп Н . риємцю овицькому Василю Івановичу 
ОРІЄНТОВНОЮ площеJО О 1858га б .. 

U ,для о слуговування гаражІв-БОКСІВ по 
вул.Михаила Грушевського,2-б. 

12.3гідно З рек?~ендацією постійної комісії з питань розвитку та 
?nагоус~ою .теРИТОРІИ, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
IнвеСТИЦІИ, ВІДkJIа~ти ~ додаткового вивчення розгляд питання про 

продовження теРМІНУ Дll дозволу на складання технічної документації по 

Офор~ленmo прав~ ~ористування земельною ділянкою громадянці Булді 
ОксаН1 ВОЛОДИМИРІВНІ та громадянці Гелевей Надії Олегівні орієнтовною 
площею 0,84 га для обслуговування нежитлової будівлі по вул.Андрєєва,2. 

13. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
13.1. від 16.04.2009 року Н!! 1101-61-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в постійне користування ... » 
п. 2.1. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Метал-Япи" 
доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "Метал-Япи" 
про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 

01.03.2010 року"; 
13.2.від 17.09.2009 року Н!! 1240-69-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в постійне користування ... » 
в п. 9.3. відносно товариства з обмеженою відповідальнісТlО "ЛАТКРОК
СЕРВІС" слова "по бульв. Незалежності,26/2" замінити словами "по 
бульв. Незалежності,26/1"; 

lЗ.З.від 16.04.2009 року Н!! 1100-61-05 <<Про продаж земельних ділинок 
та проведення .... " в п.п.8,9 цього рішення, від 28.05.2009 року Н!! 1132-63-05 
«Про продаж земельних ділянок, проведення .... " в п.l.2 цього рішення, від 
29.12.2009 року Н!! 1383-77-05 «Про продЮІ( земельної ділянки та надання .... " 
в п.6 цього рішення відносно закритого акціонерного товариства 
Броварський меблевий комбінат" слова "закритого акціонерного товариства" " ." . . 
замінити словами "приватного акцІонерного товарllства на ПІдставІ статуту 

приватного акціонерного товариства "Броварський меблевий комбінат", 
зареєстрованого від 02.07.2009 року за Н!! lЗ55 1 050008000480. 

. . w·· . . .. 
14.Згідно з рекомендацlЄІО ПОС:ІИНОІ KOMIC~I з питань ~озвитку та 

благоустрою територій, земельних ВІДносин, арХІтектури, БУДІвництва та 
інвестицій, відкласти для додаткового в~ч.ення.. розг~Д питання про 
внесення змін в п.6.5. рішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 26.11.2009 року 
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N! 1309-75-05 <<Про припинення прав 
затвердження технічної до мент '" а кор~стування земельним~ ділянками, 
,І<АІ С ." ку аЦll ... » ВІДНОСНО приватного ПІдприємства 
, - еРВІС щодо продовження термі 
змін до договору оренди земельної діля:::и:кладення договору про внесення 

15. Внести зміни до договорів оренди . 15 1 земельних ДІЛЯНОК: 
київ . ~ . д? дог?вору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

сьюи реГІоналЬНІЙ філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного Kaд~cтpy при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" . ВІД .05.05.2006р. .N'!! 040633800248, відносно товариства з 
обмеженою ВІДПОВlдалЬНI'стю О' '" . ': ПТl~а - ЛІЗИНГ назву Орендаря читати 
"Товариство з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Оптіма лізинг". 

. 15.2.~~ д~г?~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
реnональНIИ фlЛll Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсам" за 
Ng040533800108 від 29.07.2005р., відносно закритого акціонерного товариства 
"Броварський меблевий комбінат" слова ,,закритого акціонерного товариства" 
замінити словами "приватного акціонерного товариства" на підставі статуту 
приватного акціонерного товариства ,,Броварський меблевий комбінат", 
зареєстрованого від 02.07.2009 року за.N'!! 13551050008000480. 

16.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 ,N'g040733800153 від 23.11.2007р., товариству з обмеженою 
відповідальністю "Кіт-інвест", загальною площею 0,0764 га, в зв'язку з 
придбанням орендарем земельної ділянки площею 0,041 О га у власність, та 
припиненням права користування земельною ділянкою площею 0,0354 га, в 
зв'язку з добровільною відмовою по вул.Марії Лагунової,18-б, згідно з 
поданим листом від 26.01.2010 року .N'!! 1 та відповідно до п.п.l1.2.2 

вищезазначеного договору. 

17. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.2 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведення їх державної реєстрації до 04.04.2010 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про приmmения права користування землею. 

18.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.З даного ріm~ння, 
про необхідність укладення договору про встановлення земельного cepBIТYТY 

та проведения його дерх(авної реєстрації до 04.04.2010 року. 

19.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в. п.4 ~aнoгo 

Ріше про необхідність укладення до 04.04.2010 року ДОГОВОРІВ про 
ння, 'У Ф . внесення змін до договорів оренди зеМЛІ. B~~ не о ормлення ДОГОВОРІВ 

про внесения змін до договорів оренди зеМЛІ, МІська рада буде розглядати 
питання про припинеННJI права користування землею. 
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20.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бyrи представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 
землі та додаткових угод. 

21. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки пісJUl 
зміни 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. 

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

1'," А 'і) • :/ -.r, 4fI, 
Вих~нуючий обов'язки МІСЬКОГО ~('~' _ ..... 

голови - секретар ради і 
\ ~ ., 
."'-

м.Бровари 
від 04 JПOтого 2010 року 
N!! IРtJ~-ljJ-{)!) 



ПОДАННЯ: 

.. пропозицією земельного ВІДДІЛУ, за 

постійної комісії з питань рій 
нтку та благоустрою терито , розв . ктури 

земельних відносин, ap~I;e , 
будівництва та інвеСТИЦІ~ -. 
начальника земельного ВІДДІЛ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДичного відділу 

Начальник управлїННJI 
містобудування та архітектури _ 
головний аРхітектор міста 

Начальник загального Відділу 

Голова постійної комісії з ПИтань 
РОЗВИТКу та ?лaro}'СТро~ терИТорій, 
земельних ВІДНОСин, аРХІтектури 
будіВНИЦтва та інвеСТИЦій ' 

.L---:::Е~~Л.М.Гудименко 

В.О.АнДРЄЄВ 

1 с) 9 І.г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнатюІС 

С.В.ПіддуБИЯІ< 



}lV 

'7 СІ ()/ ~/O 
.,f Виконуючому обов'JI3КИ міського 

голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо рОЗглянути на позачерговому засіданні Броварської міської 
ради питання про ~ри~~нення права користування земельними ділянками 
затверджеllВ;'l теХНІЧНОІ дoкyмeнтa~iї. із землеустрою, надання в оренд; 
земельних ДJJlJlНOK, продовження теРМІНІВ користування земельними ділянками 

надання дозволу на склада:ння технічної документації по оформлешпо прав~ 
користування земельними Д1JIЯНками юридичним і фізичним особам та внесення 

змів до рішень Броварської міської ради: 

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

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Київ-Петро л" площею 
1,6372 гапо вул. Металургів,19, згідно з листом від 23.06.2009 року Не 661; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,І(іт-інвест" площею 0,0354 
га по вул.Марії Лагунової, 18-Б, згідно з листом від 26.01.201 О року Не 1; 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Білозерських Андрію Олександровичу 
lШОЩею 0,4500 га по вул.Кутузова в районі запроектованого кладовища, згідно 
листом від 28.01.201 О року; 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трім плюс" площею 
6,0000 га по Об''"ізній дорозі в районі розміщення АЗС Деліка" , згідно з листом 
від 01.02.2010 року; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,JIюкос-Преміум" площею 
2,0000 га по вул. Східній на території УІ житлового району, згідно з листом від 
01.02.2010 року. 

2. Затвердити технічну доКуМентацію із землеус:РО~ щодо склад8НЮІ 
ДОкументів, що посвідчують право оренди на ~eM~HI дшянки та н~ти В 
оренду за рахунок земель міської ради зеМ:ЛЬНІ дшян~ на яких розМІщене 
майво щО ЯВJIJIЄТЬСЯ власністю юридичних ОСІб: -- -

2.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Прімавера Плю~" площе~ 
1,6372 га, з них 0,4611 га - землі обмеженого використання - Інженер~ 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування . комплексу - зеМЛІ 
ПРомисловості, по вул. Металургів,19 TepMiHO~ на 5 РОКІВ; " 

2 2 Т ству 3 
обмеженою В1ДПОВlдалЬНІСТЮ ,,JIAТКPOK-CEPBIC 

.. овари . б 
ППо 1 0050 них 0,4735 га - зеМЛІ о~м~еж~е~Н~О~ГО~ВрИКamор~и~с~тання~m~ щею, га, з ·й б ~ A'R'RJL.;}aC інженерний коридор мереж ICoмyнiкaцt ,ДJU1 о ~o. F':D1:"J ~~~::~W>~ 

. . б В НезалежносТІ 26/1 тершно на рОЮВ. 
- зеМЛІ промислОВОСТІ, ПО уль. ".J ''''иіі 1& - 'f . .i1..~., О 1 
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3. УЮІасти договір земельного . 
земельну дiтmкy ПЛощею 0,0010 гасеРВІТУТУ !1риватному підприємству Шор" 

апuа - зеМЛІ К . W " aJВТYВgпп.п. окремого входу в орен омеРЦIИНОГО використання ППО 
· ва S • доване при . , ,..",..". М1Вом роюв. Мlщення по вул. rarapiнa,S 

4. ПроДов:жити терміни ко 
еребувають в оренді: РИстування земельними ділянками, що 

4.1.Товариству з обмеженою від' . 
1IДJ1 будівництва та обслуговуван::tд.~ЬНIСТІО <<Цеоліт» площею 0,0200 
землі комерційного ВИКористання по вуМІ~СТР~ТИВНО-ВИставочного комплексу 

Внести зміни до договору о~енди Л~емсеНІН~.l/~, терміном на 1 рік. 
Київській регіональній філії Державно ~ЬHOI ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
земельного кадастру при Де жавно ~ П!дпри~ства "Центр державного 
за1і04040070009З від 19.01.~005P.; му КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах" 

4.2. Приватному підприємству «Агат» площею О 2707 га 
об~вування: с~аду-майстерні - землі промисловості по ~ул Київській 2~ 
теРМІНом ва 7 роюв. ' · " 

.. В~;сти ~міНИ д? .. дo~~py оренди земельної діJUlНКИ, зареєстрованого у 
КиівсЬК1И репоналЬНIИ фlЛІІ центру Державного земельного кадастру 
N!04040070006S від 07.09.2004р. за 

S. ~ати дозвіл на .виготовленНJI проекту землеустрою щодо відведенн.и 
земельНОl ~. у ПОСТІйне користування релігійній громаді Української 
Греко-КатоЛИЦЬКОl Церкви Трьохсвятительської парафії орієнтовною площею 
0,0547 га для розширення: будівництва церкви-каплиці по бульв. Незалежності в 
районі пішохідного бульвару. 

б.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оФормлевню права користуванЮІ (договорів оренди) земельних діnянок, на JIКИX 
РОзміщеве майно, що JIВJUIєrься власніcnо юридичних та фізичних осіб: 

б.l.ІПдприємству споживчої кооперації "Редакція газети ,,вісті 
Центральної спілки споживЧИХ товариств України" орієнтовною площею 
0,5474 ra ДJIJI обслуговування майданчика ДЛJI сипучих вантажів по 
вул. Красовського, 16; 

б.2.Фізичній особі-підприємцю Хачум"my Рубену Бениковичу 
орієнтовною площею 0,0389 га для б~дівництва та обслуговуванн.и 
ресторанно-готельного комплексу по вул.київсьЮЙ,2ss-а. 

7.Надати дозвіл на складання: технічної документації по оформnеmпo права 
ПОстійного користуванНJI земельноЮ ділянкою Південно-Західній регіональній 
CJIyxcбі державного ветеринорно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті орі~ТОВ~~Ю площею 0,6437 га ДJUI 
Обслуговуванв.и існуючих споруд ПО вул. Київсьюи,2. 

8.Надати дозвіл на виготовлеННЯ проекту землеустрою щодо відведеНЮІ 
земельиоі. . зміною цільового призначення товариству з обмеженою 

• Д1JDIНКИ ІЗ Об • " ВІДПовідальністю ,,пелікан" площею О,БО га ІЗ земель промислоВОСТІ на зеМЛІ 



lерційиого ВИКористання д.лJI реко .... 
:Т8Вковий павільйон по вул КрасовНСТРУКЦll ІСНУЮЧої будівлі під торгівельно 

. ського, 1 6. -
9.ПРОДОВЖИТИ термін дії дозво 

ормnенню права користування (дЛУ на с~адання технічної документації по 
их розміщене майно, що являється :OBO~IB оренди) земельних ділянок, на 
.03.2010 року: аСНІСТЮ ЮРИДИЧНИХ та фізичних осіб, до 

. 9.1.фізичній особі-підприємцю Новицькому Василю 
)lЄНТОВНОЮ площею 0,1858га для обслуговування . Ів~овичу 
(л.Михайла Грушевського,2-б; гаражІв-бокСІВ по 

9.2.Товариству з обмеженою відп· . 
Рієнтовною площею 295 ОВІдалЬНІСТЮ "Укрветпромпостач" 

, га для обслуговування цілісн .. 
омплексу по вул.БУДЬОННого,23-а; ого маинового 

9.3.Громадянину Ващенку Сергію Віталійовичу орієнтовною площею 
),0866 га ДJIJI обслуг~вуван~ гуртожитку по вул.Красовського,21 . 

. 9.~. Г~омадянЦІ БУЛДІ Оксані Володимирівні та гpoM8ДJIнцi Гелевей Надії 
Dлеnвш ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,84 га для обслуговування нежитлової будівлі 
по вул.Андрєєва,2. 

1 ~.Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо ВІдведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальшС'ПО 
«Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» орієнтовною площею О 35 га 
під будівництво офісно-комерційного центру з надземно-підземними гар~ами 
по вул.. Воїнів-Інтернаціоналістів в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Н!! 1 до 25.03.2010 року. 

11. Внести зміни до рішень Броварської міськоі ради: 
11.1. від 16.04.2009 року Н!! 1101-61-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в постійне користування ... » п. 
2.1. відносно товариства з обмеженою відповідальністю ,,метал-Япи" 
доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальшС'ПО "Метал-Япи" 
про необхідність укладення договору оренди землі терміном до 
01.03.2010 року"; 

11.2. від 26.11.2009 року Н!! 1309-75-05 «Про припинення права 
користування земельНИМИ діJUПП(ами, затвердження технічної документації ... » 
В. 6.5. відносно приватного ~иємства ,,І<АІ-Сервіс" ~о,~овнити абзацо.м: . 

"Попередити приватне пщпри~ство "KA�-СеРВІС про HeO~~ICТЬ 
УІОІадення договору про внесення ЗМІН дО договору оренди земельно І ДUIJIНICИ 

терміном до 26.02.2010 року"; 
11.3.від 17.09.2009 року Н!! 1240-69-05 ~<IIpo припинення права 

КОРистування земельнИМИ ділянками, надання в ПОСТІйне користування ... » в 
В. 9.3. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАТКРОК-СЕРВІС" 
СЛова "по бульв. Незалежності,26/2" замінити словами "по бульв. 
Незanежності,26/1 "; 



ь цьоru РlШСИI:1.Н. ISІДНОСНО закритого . 
евиі комбінат" слова ,закрит aKЦlo~epHOГO товариства "Броварський 

оВ8МИ ,,приватного aкцiOHe~HOГO тоО;: и=~Нерн~го ~вариства" замінити 
· оверного товариства "Броварський :еблев~'" на ПІ~~І статуту приватного 

02.07.2009 року за Не 13551050008000480. и комБІнат, зареєстрованого від 

12. Внести зміни до договорів оренди земел · 12 1 ьних ДІJJJ1НОК: 
. · до договору оренди земельної · 

Київській регіональній філії Д . ДІJJJ1НКИ, зареєстрованого у 
ержавного ПІдприємства ,Дентр державного 

~ельного кадастру при Державному комітеті Украі'ни по земельних ресурсах" 
B~ 0?05.2~06p. Не ?4063З800248, відносно товариства з обмеженою 
В1ДПОВ1ДальНl~ . "ОПТІ.ма - лізи~г" назву Орендаря читати "Товариство з 
обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ "ОПТ1ма лізинг". 

12.2.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
реriональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсам" за 
N!Q405ЗЗ800108 від 29.07.2005р., відносно закритого акціонерного товариства 
,,Бр?варсьІ<ИЙ меблевий комбінат' слова ,,закритого акціонерного товариства" 
З8М1НИТИ словами "приватного акціонерного товариства" на підставі cтa'J.Yl'Y 
приватного акціонерного товариства "Броварський меблевий комбінат", 
зареєстрованого від 02.07.2009 рокузаNе 13551050008000480. 

13Лрипииити дію договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого) 
Київській регіональній філії Державного оідприємства "Центр державно ге 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах' 
за Nе0407ЗЗ8001SЗ від 2З.l1.2007р., товариству з обмеженою відповідальнісТІ< 
,,юТ-ЇНВест" загальною площею 0,0764 гв, в зв'JJЗКУ З придбанням ореидареl\ , . 
земельної дimпucи площею 0,041 О га у власВ1СТЬ, та припинеННJIМ прав: 
ІСористуванвя земельною дїJIJIНICою площею 0,0354 гв, в зв'JJЗКУ З добровільноIt 
відмовою по вул.Марії Лагунової,18-б, згідно з поданим листом від 26.01.2011 
року Ne 1 та відповідно до 0.0.11.2.2 вищезазначеного договору. 

14. Попередити юридичні. особи, що зазначені в ?2 даного рішеННJI, ІЧ!.С 
необхідність укладення догоВОРІВ оренди земельних Д1JIJIНOK та проведеННJI D 

державної реєстрації до 04.04.2010 року. У випадку не оформлеННJI ДоговоріІ 
оренди землі, міська рада буде розгJVJД8.ТИ питання оро припинеННJI прав( 

I(ОристуванНJl землею. 

15.попередити юридичві особи, що зазначені В п.З даного ріше~, прс 
Необхідність адеНИJI договору про встаиовлеННJl земельного серВІТУТУ Т. 

ПРОведеННJI йІ:: державної реєстрації до 04.04.201 О року. 



16.Попередити ~р~дичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
ННЯ, ~o неоБХ1ДН~СТЬ укладення до 04.04.2010 року договорів про 

есеИSJI зм1Н до. ДОГОВОРІВ оре~ди землі. У випадку не оформленНJI договорів 
виес~ння ЗМІН ДО ДОГОВОРіВ оренди землі, міська рада буде розглядати 

1_!OUcr про припиненЮІ права КОристування землею. 

17.Доручити виконуючому оБОВ"JlЗКИ міського голови Сапожку І.В. буги 
едставником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
додаткових угод. 

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

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

OJ{IIосторовиьому порядку. 

Начальник земельиого відділу 
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