
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 

продовження термінів користування земельними 

ділянками, надаиия дозволу на складання технічноі 
документації по оформлеиию права користування 

земельними діляиками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.02.2010р. Н!! 125 щодо --
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 
продовжеИИR термінів користування земельними ділинками, надання дозволу 
на складання технічної документації по оформленню права користуваиия 
земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних 
діляиок підтверджуютьСЯ відповідними документами і генеральним планом 
забудови м.Бровари, керуючись ст. ст. 12, 41,42, 83,92,93, 100, 116, 120, 123, 
124, 125, 126, 141, 142, 152 Земельного кодексу України, ст.ст .. 7,21,2З Закону 
Украіни ,,про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних ПО!lожень Земельного 
кодексу України, п. 34 ст.26 Закову України "Про місцеве самоврядування в 
Україні, Законом України "Про внесення змін до дeJIКИX законодавчих актів 
України щодо спрИJJИИJI будівництву" від 16.09.2008 Н!! 509-VI, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26:08.2009р. Н!! 982 "Про затвердження 
Порядку розміщення малих арХІтектурних форм ДJIR провадження 
підприємницької діяльності", а також враховую:и пропозиції .постіЙної 
комісії з питань розвитку та благоустрою терИТОрІЙ, земельних відносив, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИПИНИТИ право КОfИСТУВаиня зе~ель 
іх до земель міської ради, в зв язку з добровІЛЬНОЮ В ііі 

підприємству ,,Броварипраwки! 



2. З~твердити те~Нічну документацію із землеустрою щодо складання 
Д?ІСУмеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право постійного користування земельною 
Д~ЛJlНКОЮ та надати в постійне користування земельну ділянку комунальному 
ПІДПРИЄМСТВУ Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомережа" площею 0,3557 га, з них 0,1431 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, для 
обслуговування частини майнового комплексу - землі промисловості ПО 
бульв. Незалежності,26/1. ' 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 

товариству з обмеженою ві vдltJIE.\і1 "Броварський домобудівний 
комбінат "Меркурій" площею u1 і ~ . ництво офісно-комерційного 
центру з надземно-підземни • - ~л комерційного використання, ' 
по вул.Воїнів-Інтернаціон i~' ~4 о Q * озміщення авто гаражного 
кооперативу N2 1 терміном н о і "'2''' ". JU l.o. О r: 10 J):!' S l S -І і-О S-, '" ,/.3 2 

J) ,~ о 

4. Продовжити термін ·~И~J..1~~1ut земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: ~ 

4.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Леман-Україна" площею 
5,1170 га для обслуговування майнового комплексу - землі промисловості, по 
вул. Богдана ХмелЬНИЦЬКОГО,1 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N2040400700068 від 29.09.2004р.; 

4.2. Спільному українсько-австрійському підприємству з іноземними 
інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Бітунова 
Україна" площею 0,5695 га для обсJI?'ГОВУВання в.иробничої бази - землі 
промисловості, по вул. Кутузова,139 теРМІНОМ на ~.р~юв. 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N2040533800173 від 10.10.2~0;P'; 

4.3.Малому підnриємсor:ву .. :,АлІса. площе~ 0,0037 га для 
обслуговування магазИНУ-КУ~ІнаРІІ - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО використання, по 

вул.Блока,2 терміном на 5 РОКІВ. .. . 
Внести зміни до договору оренди зеМ~ЬНОІ ДlЛJlНКИ, зареєстрованого у 

К .. ... егіональній філії Державного ПІдприємства "Центр державного 
ИІВСЬКІИ Р . . У .. 

земельного кадастру при ~ержавному КОМІтетІ кра1НИ по земельних 

сах" за "ro040633800144 ВІД 29.03.2006р.; . 
ресур ",:. . А " 4.4. МалоМУ приватному ПІдприємству "тлант-плюс площею 
О 500 обслуговування цеху по виробництву металопластикових та 
~міНrє~:я конструкцій - землі промисловості, по вул .. Металургів,32 
терміном на 5 років. 



] 

.. В~:сти ~Міни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ реГІональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н!!040633800344 від 07.08.2006р.; 

4.5.Дочірнєму підприємству "Апрітек" площею 0,2440 га ДЛJI 
обслуговування складських та побутових приміщень - землі комерційного 
призначення, по вул.Димитрова,30 терміном на 2 роки. 

.. в~:сти ~Міни д~ ... дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ репоналЬНIИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 

ресурсах" за Н!!040533800098 від 20.07.2005р.; 
4.6.Приватному підприємству "Борис" площею 0,0058 га ДЛJI 

обслуговування приміщення ДЛJI складання дерев' яних заготівок - землі 
промисловості, по бульв. Незалежності (Промвузол) в м. Бровари терміном 
на 5 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н!!040833800218 від 20.04.2008р.; 

4.7. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,І<иївоблпреса" площею 
0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна, 11 терміном на 1 рік; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради за Н!! 415 від 10.03.2005р., 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 ДЛJI розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; . 
4.8. Фізичній особі-підприємцю КанавЦ10 АнатолІЮ Савовичу площею 

0,0067 га для обслуговУВання п~іnЬЙОНУ - землі коме~ціЙНОГО в~ористання, 
по вул. Короленка в районі рОЗМІщення буд. Н!! 68 :e~MIHOM на 1 рІК; 

Внести зміни до договору оренди зеМ~ЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Киї К1И.... регіональній філії Державного ПІдприємства ,Дентр державного 
всь .. У .. 

земельноГО кадастру при Держ~ному КОМІтетІ краІНИ по земельних 
" за ~ra 040633800225 ВІД 26.04.2006р., пункт 1 цього договору 

ресурсах J'~ • • 

доповнити піДПУНКТОМ 1.2.наступн~го ЗМІСТУ.. .. ... 

Р Роботи об"єктів ДРІбно РОЗДРlБНОI торговелЬНОI мереЖІ на 
ежим . . . . 
... . а Бровари повинен ВІДПОВІдати наступному часовому ДІапазону. 

теРИТОРll МІст '. . 
_ початок роботи - не раНІше 7:00 год; 

.вче~cr роботи - не пізніше 22:00 год. 
-заю ППА • • 

порушення режимУ роботи є ПІДставою ДJIJI РОЗІРВання договору оренди 

в односторонньому порядку; 
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4.9.ФізичніЙ особі-підприємцю Пасічник Валентині Вікторівні площею 
0,0031 ~.~я обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Марн Лагунової, 19 терміном на 1 рік. 

.. В~~сти ~Міни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КиlВСЬКIИ реГІональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н2 040633800272 від 17.05.2006р., 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; 

4.10.ФізичніЙ особі-підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 
0,0052га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання, . 
по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення буд.N!!45, терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Н!! 040533800032 від 18.05.2005р., 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; 
115!"en~~ти - не пізніше 22:00 год. 

]4t!~fJчиі·1І>~сЬ і-підприємцю Гайченку Сергію Альбертовичу 
пnоще:lJ ~. бcnyговування павinьйону - землі комерційного 

~~ АаВ овського В районі розміщення теплиць терміном. -' ,-r .1 
.. ~ ., f /J~ (i~9·'(-o". ІІІ." 3. 'l. 

~~""И~ИА,М[\;, ... ~ BOP~ оренди земельної діnян~и, заре~строваного ~ 
виконко ~f)варсь.g>1" ІСЬКОІ ради, про що у КНИЗІ записІВ державНОІ 
реєстрації д вчинено запИСІ за К!!523 (Т) від .09.03.2005р., пункт 
1 цього договору доповнити ~i~КТOM .2.Ha~тy~~oгo ЗМІСТУ: оо • 

Режим роботи об"ЄКТJВ ~Ібно. РОЗДРlБНОl торговельНОI ~ереЖ1 на 
території міста Бровари, повин~н ВІДПОВІдати наступному часовому ДІапазону: 

_ початок роботи - не ранІше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніШ~ 22:00 год. . 
Порушення ре ти є mдставою для рОЗІрвання договору оренди 

~~·Pёt в одностороиньо~ ~i"O ~ Ілл Н ... ми ... 
4.12.фізич . - ИІ ~I(O a~l1 КОЛ81ВНІ площею 

об ~ ув D - зеМЛІ ІсомеРЦІИНОГО використання. по 
0,0045га ДЛЧ

Я Р .,,м ь' ~tUr озміщення теплиць, терміном на 1 рік. 
вvл по вул. е .- .. . 
'/'. Внести зм If Д ~ ди земс:пЬНОl ДІЛЯнки зареєстрованого у 

К .. . .. регіон .. ·н ного П1ДПриємства ,Дентр державного 
НІВСЬЮН 1.. • • • У .. них 

К8Дас r-, ПРІ q авному КОМІтеп кра1НИ по земель 
земельного " 

~LЦ,L. >t ,~.O~.,O ЛJ~ (~'~.',.o\, ",.і3.1 

j 
І 
І 
t 
І • , 
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ресурсах" з~ Не 040533800161 від 05.10.2005р., пункт 1 цього договору 
доповнити П1ДПУНКТОМ 1.2.наступного змісту: 

p~~~ роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
теРИТОРl1 М1ста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: . 

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

в односторонньому порядку; 

4.13.фізичніЙ особі-підприємцю Іллєнко Наталії Миколаївні площею 
0,0045га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. по вул.Черняховського в районі розміщення теплиць, терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору о земельної ділянки зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Р'ж~IЙІОJlP, ідприємства "Центр державного 
земельного кадастру при к О ~1ф ітеті України по земельних 
ресурсах" за .N'!! 546 від it. ~I' о цього договору доповнити 
підnyнктомl.2.наступного мі : ~ !І.' .... O~.I"JJ!.fi6t.~/·Of,"'.(1.l. 

Режим роботи об"є 1s р!"е. В . ної торговельної мережі на 
території міста Бровари, пов "сн в . ~ ступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не ра 7~ . 
- закінчення роботи - не пізн : О год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

4. 14.ФізичніЙ . . риємцю Москаленку Олександру 
Анатолійовичу пло (/.tf'g9.,a r обслуговування павільйону - землі 

. u.. b'l1 ~ Ч .... 
комеРЦІЙНОГО вик ~~ o~ ерняховського в ранОНІ РОЗМІщення 

теплиць TepMiHO~ f к. : (J\ 8\ ~5.0i.IO J.}J 1'161- ІІ-Ог, 
Внести ЗМІН r. о ~~!~ ь земельної ділянк:и, заре~строваного ~ 

виконкомі Бровар 01 м~й6ї про що у КНИЗІ запиСІВ державН01 
реєстрації договорі Р; . ~ anис за Не514 від ~9.03.2005p., пункт 1 
цього договору допо и в. ом 1.2.наступного ЗМІСТУ: 

Режим роботи об є в дрібно роздрібної торговельної мережі на 
території 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; 
415 Фізичній особі-підПРиємцю Щербаку Станіславу Володимировичу 

пл ще~ О ·0021 га ДТUI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
о . ""ом~рційного використання, по вул. КиївськіЙ.94 терміном на 1 рік. 

зеМЛІ а •• • 
Внести зміни до договору оренди зеМ~ЬНОІ дІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

К .. "'І·И" регіональній філії Державного ПІдприємства "Центр державного 
ИІВСЬ" . . У .. 

земельноГО кадастру при Держ~ному КОМІтеТІ краІНИ по земельних 
" за Ха 040633800085 вщ 09.03.2006р., пункт 1 цього договору 

ресурсах - . 
оповнити підпунктом 1.2.HacтynH~ГO ЗМІСТУ:. .. ... 
ДР""". роботи об"єктів ДРІбно РОЗДРJБНОІ торговелЬНОI мереЖІ на 

ежn& .. & • • • • 

... М.Іста Бровари повинен ВІдповщати наступному часовому ДІапазону. 
теРИТОРll ' 

І 

r 
І 
І 

j 

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

в односторонньому порядку; 

4.16. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу· 
площе~ 0,002~ ~a для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування 
- зеМЛІ комеРЦlИ.НОГО використання, по вул.Гагаріна, 1 терміном на 1 рік. 

.. В~~сти ~МІНИ д? .. дo~o~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ фІЛІЇ Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за Н!! 040533800211 від 23.l1.2005p., 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; 

4.17. Фізичній особі-підприємцю Барановському Анатолію Вікторовичу 
площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Шевченка в районі розміщення буд .. N!!27 терміном на 1 
рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!67 від 11.03.2008р., 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. продовжити право на розміщення M~ архітектурних. ф~рм та 
укласти договори особистого строкового сеРВІТУТУ на земелЬНІ д1ЛЯНКИ 

фізичним особам:. . 
5.1.ФізичніЙ особі-п1ДПРИ~ЦЮ CeMeH~HКY Сер;tю Івановичу площею 

О 0030 га для обслуговування КІоску - зеМЛІ комерційного використання, по 
б~ЛЬВ. Незалежності,15 терміном до 28.02.2013 року; .. .. 

5.2.ФізичніЙ особі-підПРиємцю ГOMe~~ ТетЯНІ BI~PIBHI ~~щею 
0,0052 га для оБСЛУГОВУВ~НЯ пав~ьио~ - зеМЛІ комеРЦIИ~ОГО 

.. ооСІ' по ВVЛ Олімпійськ1И В раАОНІ РОЗМІщення буд.N!!611 теРМІНОМ 
використeuu-, J .• 

до 28.02.2013 року; Б С . мик .. 
5.3.ФізичніЙ особі-підПрИЄМЦЮ езсмер~ому еРГІЮ. олаи?..вичу, 

о 0027 га для обслуговування КІоску - зеМЛІ комерЦlИНОГО 
площею , по бульв Незалежності,15 терміном до 28.02.2013 року. . 
використання, . 
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6.В~дм.овити В ~aдeHHi договорів особистого строкового сервітуту на 
земеЛЬНІ ДІ~ЯНКИ фІЗИЧНИМ особам, в зв"язку з тим, що малі архітектурні 
форми РОЗМІЩУЮТЬСЯ менше, ніж З роки: 

6.1.ФізичніЙ особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні площею 
О,ООЗ 7 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. ЧеРНЯХОВСЬКОго,15; 

6.2.ФізичніЙ особі-підприємцю Абрамовій Ларисі Пилипівні площею 
0,0026 га ДЛЯ розміщення кіоску в складі павinьйону очікування - землі 
комерційного призначення, по вул.Красовського,l; 

6.З .ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 
площею 0,0021 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного призначення, по бульв. Незалежності, 1 О; 

6.4. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любові Миколаївні площею 
0,00З4 га для обслуговування кіоску - землі комерційного призначення, по 
вул. Гагаріна,l. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленmo права користування (договорів оренди) земельних дinянок, на 
яких розміщене майно, що являється власністю юридичної особи товариству з 
обмеженою відповідальністю "Київська енергетична будівельна компанія-4" 
орієнтовною площею 1 ,57 га для обслуговування комплексу по вул. 

ЗалізничніЙ,4. 

8. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування ( на умовах оренди): 

8.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради. 
орієнтовною площею 0,5 га для будівництва пожежного депо по 

вул. Красовського ; 
8.2.Закритому акціонерному товариству "А.ВоС. Киівобленерго'о: 

орієнтовною площею 0,00З3 га для встановле~ розвантажувальН01 
трансформаторної підстанції для т-203 по вул. Челюсюна; оо " 

8 З Закритому акціонерному товариству "А.ВоСо Ки1вобленерго 
о о' в·ною площею 0,0060 га для реконструкції rm 10 кв та встановлення 

Ор1ЄНТ .. . .. 0 m 325 
розвантажувальної трансформаТОРН01 Пlдстанцll для - по 

вул. Кнюкицькій. 

9.Надати дозвіл на розроблення проекту зе~:у~~ою щоJ:tо Biдв~дe~ 
•• :n«UКИ у постійне користування рел1ПИН1и громадІ УкраlНСЬКОl 

земельНОl дuU&.D .. Ф '00 • 

Греко-Католицької Церкви трьохс~елЬСЬБКО~ пара 11 ОРІЄНТОВНОЮ пл?щею 
О 0145 розширення теРИТОРll для УДІвництва церкви-каплиЦІ по· 

б;львон:В::ності в районі пішохідного бульвару. 
над звіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

1 Оо ати д~ функціонального використання земельної ділянки 
щодо визначе: женоЮ відповідальністю "Вілар" площею 1,0772 га для 
това~иству з о мнкие автотранспорту по Об"їзній дорозі. 
РОЗМІщення стоя 
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. 11.Продовжити термін дії дозволу на скпадання технічної документації 
I~ землеустрою по оформленню права постійного користування земельними 
ДІЛЯН~~И РеЛі~ЙНій громаді Української Православної Церкви Київської 
єпарХl1 "ПарафІЯ Святої Троїці" орієнтовною площею 0,0419 га для 
обслуговування церковного комплексу по вул. Чапаєва,6 до 18.04.2010 року. 

12. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
12.1. від 29.12.2009 року N!! 1376-77-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної 

документації ... » в п. 5.8. відносно фізичної особи-підприємця Бабицького 
Валерія Івановича слова "терміном на 1 рік" замінити словами "терміном на 5 
років"; 

12.2. від 29.12.2009 року N!! 1376-77-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » в п. 5.6. відносно фізичної особи-підприємця Бабицького 
Валерія Івановича слова "терміном на 2 роки" замінити словами "терміном на 
5 років"; 

12.3. від 29.12.2009 року N!! 1376-77-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » в п. 5.7. відносно фізичної особи-підприємця Бабицького 
Валерія Івановича слова "терміном на 1 рік" замінити словами "терміном на 5· 
років"; 

12.4.від 29.12.2009 року N!! 1376-77-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » в п.5.2. відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
"Аспект" слова "по вул. Щолківській" замінити словами "по 
вул. Щолківській,13", згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 08.07.2008 N!! 331 ,,про надання адрес"; 

12.5. від 29.12.2009 року N!! 1376-77-05 <<Про припинеННJI права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » в п. 7. відносно комунального підприємства "Служба 
замовника" слова "у постійне користування" замінити словами "у 

" користування ; 
12.6. від 04.02.2010 року N!! 1409-78-05 <<Про припииеННJI права. 

користування земельн~ ділянками, з~твердження т~~ічної 
документації ... » в п.4.2. ВІДносно приватного ПІдприємства ,,Агат слова 

площею О 2707 га" замінити словами" площею 0,1449 га", в зв"язку З 
,,' . . Ага" викупом часТИНИ земельної ДІЛJIНКИ приватним ПІДПРИЄМСТВОМ" т; 

12.7.від 28.05.2009 p~кy N!! 11ЗI-6З-05 "Про ,~ипинеННJI. права 
",~cr земельнимИ ДIЛJIнками, надання в оренду.. в п.5.4. ВІДНосно 

КОj!ИСТУВAПDA б ... r...,," • 1 ." , . ого товариства "Броварська авто аза .,,!U., слова "теРМІНОМ на РІК 
• 8КUloHepH • " 
!. І з~інити словами "терміном на 5 РОКІв . 

ІЗ. Внести зміни до договорів ope~~ земельних ділянок: оо ... 

ІЗ .1. до договору оренди зе~ельНОІ ДlЛJlНКИ, зареєстрованого У КИІВСЬКlИ 
. ·и'" фш· ії Державного mдприємства ,Дентр державного земельного 

регlОНальН1 
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K~acтpy при Де~жавному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N:О407~З800128 ВІД 11.10.2007р., відносно громадянки Хамчук Світлани 
ВІ~ОРІВНИ, слова "площею 0,1862 га" замінити словами "площеlО 0,0141 га", в 
з~ яз~ з викупом частини земельної ділянки громадянкою Хамчук Світланою 
ВІКТОРІВНОЮ; 

.. 1.~.2. ~o ДOГ~BOPY оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ реГІОналЬНІЙ філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах" за. .N'2~407ЗЗ~0009З від 26.07.2007р., відносно товариства з' 
обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ "Ольтаріс", слова "площею 1 ,0000 га" замінити 
словами "площею 0,0600 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю "Ольтаріс"; 

1 з.з. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних 

ресурсах" за .N'20405ЗЗ800098 від 20.07.2005р. відносно дочірнього 

підприємства "Апрітек" , слова "площею 0,2440 га" замінити словами "площею 
0,04З2 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки дочірнім 

підприємством "Апрітек"; 
lЗ.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Киівській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
.N'204073З800068 від 22.07.2007р. відносно орендного підприємства 
"Броварипромжитлобуд" слова "площею 0,2156 га" замінити словами 
"площею 0,ОЗ56 га", зв'язку з припинеННJIМ права користування земельною 
ділянкою площею 0,1800 га, в зв'язку з добровільною відмовою по 
бульв. Незалежності, 14, згідно з поданим листом від 09.02.2010 року Н2 24; 

13.5. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за " за H2040~00700068 від 29.~9.~004p відносно товариства ~ 
обмеженою відповідалЬНІСТЮ ,,леман-Укра1На, слова "площею 5,1170 га 
замінити словами "площею 0,6929 га", в зв'язКу з викупом частини земельної 
ділянки товариством з обмеженою відповідальністю "Леман-Україна". 

14.3гідио з рекомендаціЄЮ поar:ійної Koмici~ з питань ~озвитку та· 
благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, БУДІвництва та 
інвестицій, відкласти для додаткового вивчення роз.гляд пи~ня про 
продовжеИИJI терміиу~i1DькорИСТУВ~ земельними ДІЛЯнками фІЗИЧНИМ 
та юридичним особам: ...... . 

14.1. Фізичній особі-підпри~ .. ФаТЄЄВІИ ГапИНІ Ми~олаIВНІ пnоще~ 
0,0388 га ДЛJI обслугоВУВання павшьиоиу та гpaпЬHO~O ~аида~ику - зеМЛІ 

... го виv,ористaRИЯ по вул.Возз»єднання в ранОНІ РОЗМІщення парку 
комеРЦlИНО А' , 

<dIepeMOra»; 
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б . 14.2.Приватному підприємству «Візит» площею 0,1072 га для 
УДІвництва . ~a обслуговування автостоянки - землі транспорту, по 
вул.ВокзалЬНlи,24; Jt~~tp ЦI~ ! ~/''!-

143 ." . .ПриватніЙ проектно-пошуково-виробничій фірмі «М-ЕКО» 
площею О 3900 га дл б . ... ' я УДІвництва ресторанного комплексу - землі 
кфомеРЦIИНОГО використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 
аБРИКlі ТОВ «~BPO Фудс ГБ Україна»; 

,,14.4. ЗОВНІшньоекономічній промислово-інвестиційній фірмі "Поларіс 
ЛТД площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності,6. 

15. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
?лагоус~ .. ою . територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
ІнвеСТИЦІИ ВІДМОВИТИ у продовженні терміну користування земельною 

ділянкою фізичній особі-підприємцю Наливайко Валерію Амосовичу 
площею 0,0025 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Марії Лагунової,2, в зв"язку з порушенням правил, 

благоустрою. 

16. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій відкласти для додаткового вивчення розгляд питання про 

продовження права на розміщення малої архітектурної форми та укладення 
договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку приватному 
підприємству "Текст" площею 0,0035 га для обслуговування кіоску в складі 
павільйоиу очікування землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення СПТУ -4. 

17.Відкласти для додаткового вивчення розгляд питання про 

продовження права на розміщення малих архітектурних форм та укладення 
договорів особистого строкового сервітуту на земельні ділянки, за 
пропозицією депутата Броварської міської ради - заступника голови постійної' 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій Ротара Павла Борисовича: 

17.1.фізичніЙ особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул Гагаріна районі розміщення буд.2; 

. 17 .2.ФізичніЙ особі-пі~ИЄМЦЮ Ор.ел Лар~с:! Михайлівні площею 
О ОО 19 га для обслуговУВання КІОСКУ - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

в;л.Кірова районі розміщення буд.88. 

18. Попередити юридичні осоБИ~ що зазначені в п.З дaнoг~ рішення, 
еобхідність укладення ДОГОВОРІВ оренди земельних ДШЯИОК та 

про н ~CI' .ІХ. державної реєстрації до 18.04.2010 року. У випадку не 
проведеnпa .. б 
оформлення договорів оренди зеМЛІ, МІська рада уде розглядати питання, 

про припинення права користування землею. 
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19.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.S даного рішення, 
про необхідність укладення договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту та проведення його державної реєстрації до 
18.04.2010 року. 

20.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішення, про необхідність укладення до 18.04.2010 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землеІО. 

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

22. 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 
земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 

односторонньому порядку. 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови АндрєєваВ.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 JПQТОГО 201 О року 
Х!! l'Ud-1!І-05 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступника 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Начальник управліННJI 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Голова постійної Комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДносин, аРхітектури 
будіВництва та інвеСТИЦій ' 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



r~H~ 
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1Г cp,~·OIO 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - с рuч~wи!.....-___ _ 
Сапожку .В.}! n!! :: ~ t' ~ ~~11 fi МВ ІС 

ПОДАННЯ r;Х~!ППln 1~i: .і. ... 6"0/ I?;~ 
с'..1І.\' од 2UO.fLp. 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про припинення права користування земельними ділянками 

затверджен~ технічної документації із землеустрою, надання в оренд; 
земельних ДІЛЯНОК, продовження термінів користування земельними ділянками, 

надання дозволу на складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесення 
змін до рішень Броварської міської ради: r-

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

І.І.Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" площею 0,1800 га 
по бульв. Незалежності,14, згідно з листом від 09.02.201 Ороку N!! 24; 

1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею 
1,0000 га по Об'їзній дорозі на території УІ житлового району, згідно з листом 
від 12.02.2010 року N!! 57. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельною 
ділянкою та надати в постійне користування земельну ділянку комунальному 
підприємству Броварської міської ради Київської області 
,,Броваритепnоенергомережа" .площею 0~557 га, з них О, 143 ~ га ... - землі 
обмеженого використання - Інженернии коридор ~ереж КОМУНl~ацlИ, для 
обслуговування чаСТИНИ майнового комплексу - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по бульв. 

Незалежності,26/1 

3. Затвердити проект землеустрою щодо Biд~eдe~ земельної д~ в 
ада-" в оренду за рахунок земель МІСЬКОІ ради земельну ДІЛЯНку оренду та 8 . .l.и •• "Б .. б·" 

товариству з обмеженою віДПОВlдanьН.IСТЮб . роварськиф. и ДОМО у~~виии 
комбінат "Меркурій" площею 0,3126 га шд уд~ництво.~ �cho-комерц1ИНОГО 

МВО підзеМНИМИ гаражами - зеМЛІ комерц1ИНОГО використаивя, 
центру Зв8~е Інт;рнаціоНaniСТіВ в районі розміщення автогаражного 
по вул. 01818- • 
кооперативу N!! 1 терміноМ на 5 роюв. 

4. продовжити терміни користування земельними ділянками, що 

перебувають в оренді: обмеженоЮ відповідальністю "Леман-Україна" ІШощею 
4.І.Товариству з . айвового комплексу - землі промисловості по 

s,II7~ га ДЛJI обспуговуваиия1:е міном ва 5 років. ' 
ВУn.Богдана~еЛЬ8ИЦЬКОГО, р 

.' 
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Внести зміни до тr.... ...... договору оренди зе ... 
1UIІВСЬЮИ реГІональній фl·Л·.. Д меЛЬНОІ Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 

I1 ержавного . земельного кадастру при Дер . ПІдприємства "Центр державного 
за Ng040400700068 від 29.09.2::H~МY КОМІтеті України по земельних ресурсах" 

4.2. Фізичній особі-підп ~~ ... 
0,0388 га для обслуговуван р ЦК? .. ФаТЄЄВl~ Галині Миколаївні площею 
комерційного використання ня пав~ьиону та грального майданчику - землі 
«Перемога» терміном на 5 p~K7:. вуn. озз»єднання в районі розміщення парку 

Внести зміни до договору о е .. . 
Київській регіональній фІ. ... Д Р нди земелЬНОl Д1ЛЯнки, зареєстрованого у 

Лll ержавного підприємств Ц земельного кадастру при Де . а " ентр державного 
за Ng040633800434 від 22.12.f~~~~МY КОМІтеті України по земельних ресурсах" 
. 4.3 •. Спільному .українсько-австріЙському підприємству з іноземними 
Iнвес~1ЯМИ у фОРМІ товариства з обмеженою відповідальністю ,,Бітунова 
УкраІна пл?щею 0,5695 га для обслуговування виробничої бази - землі 
промисловосп, ~o вул. Кутузова,139 терміном на 5 років. 

.. В~:сти ~МІНИ д? .. ДO~OBOPY оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ реГІональНIИ фшії Державного підприємства ,Дентр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за Ng040533800173 від 10.10.2005р.; 
4.4. Приватному підприємству «Візит» площею 0,1072 га для 

будівництва та обслуговування автостоянКи - землі транспорту, по 
вул.ВокзальніЙ,24, терміном на 1 piJ(. . 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії центру Державного земельного кадастру за 

N'g040633800389 від 25.10.2006р.; 
4.5.Малому підприємству "Аліса" площею 0,0037 га для обслуговування 

магазину-кулінарії - землі комерційного використання, по вул.Блока,2 терміном 

ва5 років. 
Внести зміни до договору оренди земельної дimmки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN'g040633800144 від 29.03.2006р.; 

4.6.ПриватніЙ проектно-пошуково-виробничій фірмі «M-E~O» п~~щею 
0,3900 га для будівництва рестораииож:о ~омпл~ксу - зеМЛІ комеРЦIИНОГО 
використання, по вул.ЧерИJIXОВСЬКОГО. в ранот РОЗМІщення фабрики ТОВ «Євро 
Фудс ГБ Україна», терміном на 5 рОКІв. .. . 

Внести зміни до договору оренди зеМ~НОІ д1ЛJlИКИ, зареєстрованого У 
Київській регіоиальній філії Державного mдприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за N'g040733800028 від 13.03.2007р.; . " 

4.7. Малому приватноМУ mдnpиємству ,,Атлаит-mпoс площею 
0,7500 га для будівництва та оБСЛУГОВ~~ цe~ по вироб~у 
металопластиковИХ та amoміиієвИХ констрyкцtИ - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 
вул .. Металургів,32 терміном ва 2 роки. 
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Внести зміни дО 
КИ.. ..... договору оренди зем ... 

lВСЬЮИ репональній філ· .. Д еЛЬНОI дlJIJlВXИ, зареєстрованого у 
земельного Kaдac'Ipv при Де 11 ержавного підприємства "Центр державного 

~I: 04 J ржавному комітеті у .. за .. ,! 0633 ~00344 від 07.08.2006р.; краІНИ по земельних ресурсах" 
4.8.ДОЧIРНЄМУ підприємст ." 

обслуговування складських та ву б "Anplтек . площею 0,2440 га ДJIJI 
призначення, по вул.Димитрова з~о уто~их ПРИМІщень - землі комерційного 
в. ' термІНОМ на 2 роки 
нести ЗМІНИ дО договору оренд .. . . 

Киівській регіональній філії Д и земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
земельного к ержавног~ ПІдприємства "Центр державного 

за N!!04О5338~~~:~~.~~:ОВ;;~МУ КОМІтеті Украіни по земельних ресурсах" 
4.9.Приватному . підприємству "Борис" площею 0,0058 га ДJIJI 

обслуговуван~ ПРИМІщення ДJIJI складанНJI дерев'яних заготівок - землі 
ПРО~СЛОВОСТ1, по бульв. Незалежності (Промвузол) в м. Бровари терміном на 
5 РОКІв; 

.. в~:сти ~міНИ д? .. дox:o~?py оренди земельної дiлJпum, зареєстрованого у 
КиIВСЬКlИ репональНlИ фІЛІІ Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земелыDlx ресурсах" 
за N!0408З3800218 від 20.04.2008р.; 

4.10. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,І<иівоблnреса" площею 
0,0019 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

вул.Гагаріна, 11 терміном на 1 рік; 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради за Ng 415 від 10.0З.2005р., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступиого 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; 
_ закіичеИЮІ роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymенНJJ реЖИМУ роботи є підставою ДJUI розірвання договору оренди в 

односторонньому порядкУ; . 
4.11. Фізичній особі-підпрИ~ Канавцю .AнaTO~ Савовичу площею 

0,0067 га для обслуговування павJЛЬиону - зеМЛІ ко~еРЦIИНОГО .використання, 
ПО вул. Короленка в районі розміщенНJI буд. N!! 68 Т:РМ.ІНОМ на 1 рlК; 

Внести зміни до договору оренди зеМ~НОl Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого У 
Київській регіональній філії Державног~ п!дnpи~~ства ,Дентр державног~ 
земельного кадастру при Державному КОМІтетІ Украти по земельних ресурсах 
за Н! 040633800225 від 26.04.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 
ni ом 1.2.настуІІВОГО змісту: ... ... ... 
~~ роботи об"ЄКТЇВ ~іБНО РОЗДРlБНОI торговельН~1 Mepe~ на територu 
. Б ен в; mтоВ1Дати наступнОМУ часовому ДІапазону . 

.ucтa ровари,ПОВИН ~66 
. _ початок роботи - не раніше 7:00 год; 

_ заківчеНВJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
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ПорymенНJI режиму роботи є пі С • 
односторонньому порядку; д тавою ДJIJI РОЗІРВання договору оренди в 

4.12.фізичніЙ особі-під иєм . 
0,0031 га ДJIJI обслуговуван пр . цю ПаСІЧН~К Вален~ні Вікторівні площею 
вул. Марії Лагунової 19 теРМІ.ННЯ КІОСКУІ .- зеМЛІ комеРЦІЙНОГО використання, по 

.' ом на РІК. 
Внести ЗМІНИ дО договору О ен .. . 

Київській регіональній ф. ... д р ди земельнО1 ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
земельного кадастру п и д~l1 ержавног? підприємства "Центр державного 
за Н!! 040633800272 Рві f7Ж;;НОМУ КОМІтеті України по земельних ресурсах" 
підпунктом 1 2 нас д.. .2006р., пункт 1 цього договору доповнити 

.. тупного ЗМІСТУ: 

Режим роботи об"єктів·б . б .. .. . Б . ~I НО рОЗДрl НОІ торговеЛЬНОI мережі на території 
М1ста ровари, повинен В1Дпов1J:tати наступному часовому діапазону: 

- по:аток роботи - не раН1ше 7:00 год; 
- заКІнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою ДЛJI розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

4.13.фізичніЙ особі-підприємцю Наливайко Валерію Амосовичу площею 
0,0025 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул. Марії Лагунової,2 терміном на 1 рік; , 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N!! 040633800143 від 29.0З.2006р., 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; 
_ закіичеНИJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymеНИJI режиму роботи є підставою ДЛJI розірвання договору оренди в 

односторонньому порядкУ; 
4.14.Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Дутому Юрію Григоровичу площею 

0,0052га ДJIJI обслуговуванНJI павільйону - землі комерційного використання, по 
вул.Оболонській в районі розміщенНJI буд.N!!45, терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 040533800032 від 18.05.2005р., пункт 1 цього договору доповнити 
підпунктом 1.2.наступнОГО змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельн?ї мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наСТУПНОМУ часовому ДІапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закіичеНИJI роботи - не пізніше 22:~0 год. . 
4.15.ФізИЧВЇЙ особі-підпрИ~ .. гаиченку С~рnю ~бертовичу площею 

0,0090 га ДJDI обслуговУВ~ пав~иону - зеМJ11 комер~1ИИОГО в~ористання, 
по вул.ЧерняховсЬКОГО в райОН1 РОЗМ1щеННJI теплиць теРМ1НОМ на 1 РІК. 



.' 
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Внести зміни до договор 
ВИКОНКО~і Броварської міської іа:ирен~ земельно! д~ки, зареєстрованого у 
ДОГОВОРІВ оренди ВЧинено за '~ЩО у КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації 

ПИс за J,p523 (т) . 0903 договору доповнити підпункт 1 2 - ВІД. .2005р., пункт 1 цього 
Режим роботи об"єкт· О~б· .наступного змісту: 

ІВ Дрl НО роз ·б .. 
міста Бровари, повинен відпов. ДРІ НОІ торговельної мережі на території 

- початок роботи _ не ра~::И7~оасотуп~ому часовому діапазону: 
. . год, 

- заКІнчення роботи - не пізніше 22·00 
П . год. 
орушення режиму роб . 

односторонньому порядку; оти Є ПІдставою для розірвання договору оренди в 

4.16.фізичніЙ особі-підприємцю Іллєнко На:талl··I· ми ... 
о 0045 б. колаlВНI площею 
, га для о слуговування КІОску - землі комерційного використання по вул 
ПО вул. Черняхов~ького в районі розміщення теплиць, терміном на 1 рік. ' . 

.. В~:сти ~МІНИ д~ дo:o~.opy оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
КиїВСЬКlИ репоналЬНIИ фІЛІІ Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
з~ Н!! 040533800161 від 0~.10.2005p., пункт 1 цього договору доповнити 
ПІДпунктом 1.2.наступного ЗМІСТУ: 

. Режим роботи об"є~ів ~іБНО 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; 

4.17.фізичніЙ особі-підприємцю Іллєнко Наталії Миколаївні площею 
0,0045га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
по вул.Черняховського в районі розміщеИИJI теплиць, терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної дiлmки зареєстрованого у 
І<иівській регіональній філії Державного підприємства ,Деитр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 546 від 17.05.2004р., пункт 1 цього договору ДОПОВНИТИ підпунктом 
1.2.наступиого змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельН~ї мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому ДІапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчення роботи - не пізніШ~ 22:00 год. . 
Порушення режимУ роботи є ПІДставою для РОЗІРВання договору оренди в 

односторонньому порЯДКУ; . 
4.18.фізичніЙ особі-підПРИЄМЦЮ Москале~ Олександру .Анатоm~~вичу 

площею 0,0090 га ДJIJJ обслугОВУВаи~ ~ав1ЛЬ~ОИУ - земm комеР~IИИОГО 
використання, по вул.ЧерняхоВСЬКОГО в ранОНІ РОЗМ1щеИШІ теплиць терМ1ИОМ на 

1 рік. .. . 
В ·W71'Z "о договору оренди земельНОІ д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 
нести зМ1n&'~ ,.. .....оо 

виконкомі Броварської міської ради, про що у КНИЗІ записІВ державНОІ реєстрацll 

.. 
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договорів оренди вчинено запис за Ко514 . 09 О договору доповнити підпунктом 1 2 - ВІД .. 3.2005р., пункт 1 цього 
Режим роботи об"єкт· .б .. наступного ЗМІСТУ: 

міста Бровари, повинен відпlВов~РI но роздрібної торговельної мережі на території 
Ідати наступному ч . 

- по:аток роботи - не раніше 7:00 год. асовому ДІапазону: 
- заюнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є пі ст . 

односторонньому порядку; д авою ДЛJI рОЗІрвання договору оренди в 

4.19.ФізичніЙ особі-підприєм Щ б . площею О 0021 га для б цю . ер аку СтаНІСЛаву Володимировичу 
• '.о. о слуговування КІоску в складі павільйону очі вання-

зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання по вул Київській 94 . 1 . ку Внести зміни о ,. . теРМІНОМ на РІК. 
Ки.. .о. . Д договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

ІВСЬКІИ репональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
з~ Н!! 040633800085 від 09.03.2006р., пункт 1 цього договору доповнити 
П1ДІІ}'НКТОМ 1.2.наступного змісту: 

. Режим роботи об"Є~іВ ~іБНО 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 ДЛJI розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 
4.20. Фізичній особі-підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 

площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по вул.Гагаріна,1 терміном на 1 рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н!! 040533800211 від 23.11.2005р., пункт 1 цього договору доповнити 
підпунктом 1.2.наступнОГО змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельН~ї мережі на території 
міста Бровари, повинен відповідати наСТУПНОМУ часовому ДІапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
_ закінчеННJI роботи - не пізніш~ 22:00 ГОД. . 
ПорymеННJI режимУ роботи є ПІДставою ДJIJI РОЗІРВання договору оренди в 

односторонньому порядкУ; . . 
4.21. Фізичніі особі-піДПРИЄМЦЮ Барановс.ькому AнaTO~ ВІКТО~~ВИЧУ 

площею 0,0019 га для оБСЛУГОВ~~ К10~КY - зеМЛІ KOMep~oгo 
використанНJI, по вул.Шевченка в ранОНІ РОЗМlщеННJI буд.N!!27 теРМІНОМ 
на 1 рік. .. . 

В ·ни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛJIНКИ, зареєстрованого У 
нести ЗМІ .... . .. 

вИІ(ОIП<Омі Броварської міської ради, про ~o у КНИЗІ записІВ державНОІ реЄстр8Ц11 
n'oro. 9YUUeHO запис за N!!б7 ВІД 11.03.2008р., пункт 1 цього договору 
'"' BOPIВ оренди B"UUA 

• • 

доповнити підпУНКТОМ 1.2.наступнОГО ЗМІСТУ. 
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Режим роботи об"єкт· . . Б ІВ ДРІбно роз ·б оо МІста ровари, повинен відповідати нас ДРI НОІ торговельн~ї мережі на території 
- початок роботи _ не ра . тупному часовому ДІапазону: 
_ закінчення НІше 7:00 год; 

П роботи - не пізніше 22 ·00 год 
орушення ре'ИlИUv б .. . 

• _-•••• J ро оти є ПІдставою . 
односторонньому порядку; ДJIJI РОЗІрвання договору оренди в 

4.22. Зовнішньоекономічній . 
ЛГд" площею 0,0019 га для обс ПР;МИСЛОВО-Ін~естиційній фірмі "Поларіс 
використання, по бульв.Незалежн ~ овув~ня KIOC~ - землі комерційного 

Внести зміни до д ОСТІ, термІНОМ на 1 рІК; 
оговору оренди зем ... 

книзі записів державної реєстрації ого . еЛЬНОІ ДІЛJI~КИ, зареєстрованого у 
Броварської міської ради за Н!! 5: B~O~: ~~~~; зеМЛІ виконавчого комітету 
доповнити підпунктом 1 2 наступ ... Р·, пункт 1 цього договору . . ного ЗМІСТУ: 

Режим роботи б" ··б . . Б о Є~IB ~PI но РОЗДРІбної торговельної мережі на території 
МІста ровари, повинен ВІДПОВІ~ати наступному часовому діапазону: 

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

односторонньому порядку. 

5. Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 
укласти договора особистого строкового сервітуту на земельні дimIнки 
фізичним особам: 

5.1.фізичніЙ особі-підпрИЄМЦЮ Семененку Сергію Івановичу площею 
0,0030 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв. Незалежності, 1 5 терміном до 28.02.2013 року; 

5.2.фізичній особі-підПРИЄМЦЮ Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна районі розміщення буд.2 терміном до 28.02.2013 року; 

S.3.ФізичніЙ особі-підпрИЄМЦЮ Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Кірова районі розміщення буд.88, терміном до 28.02.2013 року; 

5.4.Фізичній особі-піДПРИЄМЦЮ Гомеюок Тетяні Вікторівні площею 
0,0052 га Д1UI обслуговування павinьйОВУ - землі комерційного використання, 
по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд.N!!6/1 терміном до 28.02.2013 

року· 
'5.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Безсмерт~ому Сергію Миколайовичу, 

площею О 0027 га для обслуговування КІоску - землі комерційного 
використ~ по бульв. Незалежності,15 терміном до 28.02.2013 року; 

5.6.Пр~атному підприємству. "Текст". площею 010035 га для 
обслуговування кіоску в складі пав~йо~ O:IКYВ~ - зеМЛІ KOMepцi~oгo 
використання, по бульв.НезалеЖНОСТІ в ранОНІ РОЗМІщення СПТУ -4, теРМІНОМ 
до 28.02.2013 року. 
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б.Відмовити В укладенні догов . . 
земельні ділянки фізичним особ op~~ особистого строкового сервітуту на 
розміщуються менше НІ'ж З ам, в зв язку з тим, що малі архітектурні форми . ,роки: 

б.I.ФІзичніЙ особі-підприєм П 
О ООЗ7 га ДJUI обслуговув .цю pocкyp~o Валентині Миколаївні площею 
, ання юоску - зеМЛІ ком '" 

вул. Черняховського, 15; еРЦІИНОГО використання, по 

б.2.ФізичніЙ особі-підприємцю АбрамОВІ'" ла . пил . . 
О 002б ' и РИСІ ИПІВНІ площею 
, га для РОЗМІщення кіоску в cКn8Д1' '.. . _ зеМЛІ' . .. павшьиону ОЧІкування 
комеРЦIИНОГО призначення, по вул.Красовського l' 

б.З.ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку 'Є~гeнy Миколайовичу площею 
0,0021 ;а ДJUI обслуговування кіоску в скпаді павільйону очікування - землі 
комеРЦІЙНОГО призначення, по бульв. Незалежності, 1 О; 

б.4. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любові Миколаївні площею 
0,00З4 га для обслуговування кіоску - землі комерційного призначення, по вул. 
farapiHa,I. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельних ділянок, на яких 
розміщене майно, що являється власністю юридичної особи товариству з 
обмеженою відповідальністю ,,київська енергетична будівельна компaнiJl-4" 
орієнтовною площею 1 ,57 га для обслуговування комплексу по 

вул.3алізничвіЙ,4. 

8. Надати дозвіл на розроблеННJI проектів землеустрою щодо BiдвeдeННJI 
земельних ділянок у КОРИСТУВaННJI ( на умовах оренди): 

8.1. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,5 га для будівництва пожежного депо по вул. 

Красовського ; 
8.2.Закритому акціонерному товариству ,,А.В.С. Київобленерго'.: 

орієнтовною площею 0,0033 га для встановле~ розвантажувалЬНОI 
трансформаторної підстalЩЇЇ для т-203 по вул. ЧemoСІС1на;.. " 

8 З З ому акціонерному товариству ,,А.В.С. Киівобленерго 
• .. акрит ю О ООБО га для реконструкції IDI 1 О кв та встановлеННJI 

ОРІЄНТОВНОЮ площе, .. . ... m 325 
розвантажувальної трансформаТОРНОl П1Дстанцu для - по вул. 

Книжицькій. 

мін дії дозволу на складання технічної документації із 
9.ПродовжиТИ тер еННЮ права постійного користування земельними 

з~млеустрою п~ ... о~~рмл омаді УкраіНСЬКОї Православної Церкви Київської 
ДUIJПU(ами РemГlйН1И ~ тоїці" орієнтовною площею 0,0419 га для 
єпархії "ПарафiJI CВJIТOlro :омплексу по вул. Чапаєва,6 до 18.04.2010 року. 
обслуговування церкоВНО 

. рішень Броварської міської ради 
10. Внести ЗМІНИ до 
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10.1. від 29.12.2009 ро 
корис~ання земельними діЛИН::М Н!! 1376-77-05 «Про припинення права 
п. 5.8 .. ВІДНОСНО фізичної особи-пі :' затвердженНJI технічної документації ... » в 
"теРМІНОМ на 1 рік" замінити сл Д РИЄМЦJI.Бабицького Валерів Івановича слова 

10.2. від 29.12.2009 p~~aмi.~TePM1НOM на 5 років"; 
користування земельними діли - 1376-77-05 «Про припиненНJI права 
П 5 6 

· нками, затвердженНJI . .. 
. . . ВІДНОСНО фізичної особи-під иєм теХНІЧНОІ документації ... » в 

"терміном на 2 роки" замінити сл пр ЦJI Б~БИцького Валерів Івановича слова 
10.3. від 29.12.2009 о овам: "теРМІНОМ на 5 років"; 

користування земельними ДіЛ:Н::М NL 1376-77-05 «П~о припинеННJI права 
п.5.7. відносно фізичної особи-пі и, :::ердженНJI теХНІЧНОЇ ~oкyмeHT8Цiї ... » в 
"терміном на 1 рік" замі дор ЦJI.Бабицького ВалерІВ Івановича слова 

. нити словами "термІНОМ на 5 років"· 
10.4.ВІД 29.12.2009 року Н!! 1376-77-05 «п ' 

користування земель . ро припиненНJI права . ними ДІЛЯНками, затверджеННJI технічної до ент ... 
п.5.2. ВІДНОСНО товариства з обмеженою відповідальністю АспКУМект" с8Цлоlвl ••. » в 
ВVЛ Щ . . ... " . "а по :.І.. О~ВСЬК1И заМІНИТИ словами "по вул. Щолківській і'з" 
згІДНО з РІшенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 08.07.2008 
Н!! 331 "Про надання адрес"; 

10.5. від 29.12.2009 року Н!! 1376-77-05 <<Про припинеННJI пр 

КОРИ~ІІІПІІІ земельними дiшuпcaми. затверджlШВJI технічної докумeиraщї ••• : 
п. 7. ВІДНОСНО комунального підприємства "Служба замовника" слова у 
постійне користуваннв" замінити словами "у користуваннв"; 'І 

10.6. від 04.02.2010. року Не 1409-78-05 <<Про приmmеННJI права 
користувaвIIJI земельними ДlJIJIНК8МИ, затверджеННJI технічної документації ... » в 
п.4.2. відносно приватного підприємства "Агат" слова "площею 0,2707 га" 
замінити словами " ІШощею 0,1449 га", в зв"взку З викупом частини земельної 
ділянки приватним підприємством "Агат". 

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

регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!04073З800128 від 11.10.2007р., відносно гром8ДJIНКИ хамчук Світлани 
Вікторівни, слова "площею 0,1862 га.:' з~нити словами "площею 0,0141 га", в 
зв'язку з викупом часТИНИ земеЛЬНОІ Д1ЛJlRКИ ГРОМ8ДJIНКою Хамчук Світланою 
Вікторівною; 

11.2. ДО договору оренди земельної дiJшнки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного n!~иємств.~ ,Дентр державного земельного 
кадастру при ДержавноМУ KOMlтen ~крauш по земельних ресурсах" за 
Н!!0407З380009З від 26.07.2007р., ВІДНОСНО товариства з обмеженою 
відповідальністю "ольтаріС", слова "площею 1 ,0000 г~". замінити словами 
"площею 0,0600 га", в зв'~КУ з ВИКУПО~,~астини земелЬНОІ Д1ЛJlНКИ товариством 
з обмеженою відповідальНІСТЮ "ОльтаРІС, . 

11.3. ДО договору оренди зе~ельноі ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного "!~ИЄМСТВ.~ ,Дентр державного земел~~ого 
кадастру при ДержавноМУ КОМІтеТІ УКР81НИ по земельних ресурсах за 



10 

Н!!040533800098 від 20072005 . 
слова "площею 0,2440 ·га'; замр· ВІДносно дочірнього підприємства Апрітек" 

ІНИТИ СЛовами '" 
викупом частини земельної ділянки .. ."площею 0,0432 га", в зв'язку з 

11.4.до договору оренди зем::ЧIР~Iм. ПІдприємством "Anрітек"; 
регіональній філії Державного . ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у Київській 

ПІдприємства Це 
кадастру при Державному комітеті У .." нтр державного земельного 
Н!!040733800068 від 22.07.2007 в~аlНИ по земельних p~cypcax" за 
"Броварипромжитлобуд" слова пло~ею ~it~~HO" OP~HДНOГO ПІдприємства 
0,0356 га", зв'язку з припине;ням ' га замІНИТИ словами "площею 
площею 0,1800 га в зв'язку б права кор~стування земельною ділянкою 
Н .'. з до РОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ по бульв 
езалеЖИОСТl,14, ЗГІДНО з поданим листом від 09.02.2010 року Н!! 24· . 

. 11.5 .. ДOГ~B~PY оренди земельної ділянки, зареєстрованого' у Київській 
репоналЬНlЙ фlЛll Державного підприємства "Центр державного земельного 
K~acтpy при Дep~aBHOМY комітеті України по земельних ресурсах" за " за 
~L040~00700~68 ВІД 29.09.2004р відносно товариства з обмеженою 
В1ДІІОВlдальНlСТЮ "Леман-Україна", слова "площею 5,1170 га" замінити словами 
"площею 0,6929 га", в зв'язку з викупом частини земельної ділянки товариством 
з обмеженою відповідальністю "Леман-Україна". 

12. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.3 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення 
іх державної реєстрації до 18.04.2010 року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про ПРИІІИВеlПlJl права 

користуваиняземлею. 

13.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.5 даного рішення, про 
необхідність укладення договору про встановлення особистого строкового 
сервітуту та проведення ЙОГО державної реєстрації до 18.04.2010 року. 

14.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.4 даного 
рішення, про необхідність укладе~ до 18.04.2010 року договорів про 
внесення змін до договорів оренди зеМЛІ. У випадку не оформлення договорів 
про внесения змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користувавня землею. 

15.ДоручиТИ виконуючому обов"язки міського г~лови С~ожку І.В. б~ 
представником Броварської міської ради при укладеННІ договорІВ оренди зеМЛІ 

та додаткових угод. 

16. Договорами оренди земельних дiJUlНOK пере~ба;ити ~aвo 
Броварської міської ради змївЮвати орендну плату за земельВ1 ДШJIНICИ шеля 
зміни грошової оцінкИ земель м.Бр~вари.. . 

У 1
• rтuоВИ орендаРІВ ЗМІНИТИ орендну zшату, ДОГОВІР оренди 

випадкУ в,....·· ... Б . земельної ДЇJIJIНКИ може бути РОЗlРВании роварською МІСЬКОЮ радою в 

односторонньому порядкУ. 

Начальник земельНОГО відділу 
Л.М.Гудимеико 
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росимо розгля~и на черговому засідаННІ р -- '~Ьч'~~~- ' 
питання щодо передаЧІ земельних ділянок тpoMaдJlHaM у власність та нада= 
в оренду, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
Оформленн~ ?paB~. власності та користування та внесення змін до рішень 
БроваРСЬКОIМIСЬКОIРади: 

1. Передати у власність земельні дїJIJlнки IpoMaдJlHaм: 
І.І.Харченку Віталію Павловичу, проживаючому по 

вул.Пархоменка, 15, земельну ділянку загальною площею 0,0600 га Д1IJI 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Пархоменка, 15; 

1.2.Дрогоман Ользі Олексіївні, проживаючій по вул.ГвардіЙськіЙ, 8, 
земельну ділянку загальною площею 0,1078 га, в тому числі 0,1000 га ДJIJI 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0078 
га ДJIJI ведення особистого селянського господарства по вул.ГвардіЙськіЙ, 1 О; 

1.3.МашковськіЙ Валентині Степанівні, проживаючій по 
вул.Петровського, 88/1, земельну ділянку площею 0,0372 га Д1IJI 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Петровського, 88/1; 
1.4.Хільченко Галині Олексіївні, проживаючій по 

бульв.Незалежності, 5, кв.! 1, земельну ділянку площею 0,0370 га ДJIJI 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул.Київській, 260/1; 
1.5.Барабam Любові Іванівні, проживаючій по вул.КиївськіЙ, 43 та 

Немцовій Ірині володимирів~, проживаючій по вул.Закревського, 19, кв.212 в 
м.Києві, земельну ділянку загальною .пло~ею 0,0534 га Д1IJI оо об~овуванНJI 
житлового будинку, господарських ~уд~вель І споруд .~o ВУЛ.КИІВСЬЮИ, 43; 

1.6.Лозовик Тетяні михайлІВНІ, проживаюЧІИ по вул.Макаренка, 1 O~ 

зем ДІ·ЛЯНКУ загальною площею 0,0248 га, з них 0,0011 га - зеМЛІ 
ельну оо. • ••• • 

обмеженого використання - інженернии коридор мереЖІ л1Н~ еле~опередаЧ1, 
ДJIJI обслуговування житлового будинку, господарських БУДІВель І споруд по 

вул.Макаренка,8; оо С ·оо 1: • Ів . . 
1.7.Севрюкову Сергію МиколаиОВИЧУб' е~йрю~~1И ~аМихРІ ~~BH~, 

С Ів МиколайовИЧУ та Ба еНКОВІ Aliтериш аилlВНl, 
еврюкову ану Лесі УкраїНКИ, 18, кв.l, земельну ділянку загальною 

проживаючим по вул. них О 0126 га - землі обмеженого використання -
площею 0,0606 ra, з .. ' ... елеК'lpопередачі та земельну ділянку площею 
інженерний коридор мер~Ж1 л1Н11 . сть з волч~к Валерієм Леонідовичем та 
0,0173 га У спільну CYМI~~Н:~::~eM для обслуговування частини житлового 
Волчелюк Олександром б е івель і споруд по вул.Лесі Українки, 18/1; 
будинку, господарських уд , І 
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1.8.lвашиніЙ Світлані Олексіївні та Івашиній Марині Володимирівні, 
проживаючим по вул.Пархоменка, 17, земельну ділянку площею 0,0261 га ДЛJI 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Пархоменка, 17. 

2.~атвердити. технічну документацію із землеустрою щодо складанНJI 
дo~eHTIB, що ПО~ВІ~ЧУЮТЬ право власності на земельні ділJlНКИ та передати у 
влаСНІСТЬ земеЛЬНІ ДІЛЯНКИ громадянам: 

2.1. Романенко Валентині Василівні, проживаючій по 
вул.ЯлинковіЙ,I, на земельну ділянку площею 0,06З7 га для обслуговуванНJI 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулЯлинковій,l; 

2.2.Пукас ТеТJlні Миколаївні, проживаючій по вул.Матросова, 51, 
земельну ділянку загальною площею 0,0600 га, з них 0,0274 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, 
для обслуговуванНJI житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Матросова, 5 І; 
2.З.ГігіНJIКУ Олександру Івановичу, проживаючому по 

бульв.Незалежності, 7, кв. 177, земельну ділянку площею 0,0792 га та 
земельну ділянку площею 0,0096 га - землі спільної сумісної власності з 
гр.ГигиНJIК Ольгою Андріївною, для обслуговуванНJI частини житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул.Коккінакі, 27; . .. 
2.4.Шкляру Миколі Михайловичу та шкляр ЛюБОВІ ІваНІВНІ, 

проживаючим по вул.Осипова, ЗО, земельну ділянку загальною ~още~ 0,ОЗ29 
га для обслуговуванНJI житлового будинку, господарських БУДІВель І споруд 

по вул.Осипова, зо. 

З.Затвердити проекти землеустрою ~o~o BiдвeдeННJI земельних ділянок 
у власність та передати У власність земельН1 д~ громадянам: 

З 1 К им ользі Федосіівні, проживаючш по вул.Горького, 5 кв.69, 
.. арс б· б . площею О 1000 га для УДІВНИЦ1ва та о слуговування 

земельну дiJIJIНКY ' б· . вvл 
б UUYV господарських УД1Вель 1 споруд по 'оІ' • 

житлового УД'~АА"'J , 
Батуринській, ІЗ; . Фе'''орівні проживаючій по 

З К ко ВалеНТИНІ і'"\ , 

.2: овален льну діляНКУ площею 0,1000 га для будівництва та 
вул.Челюсюна,8S, земе о бvдинку господарських будівель і споруд по 
обслуговування житлоВОГ ./' , 
вул. Гетьманській, 26; О . Ана"'оліівні проживаючій по 

к ксан1 a.L , 

З.З.Фар~ 14З земельну дiлmкy площею 0,1000 га для 
бульв.НезалежноСТІ, 2, КВ.' житлового будинкУ, господарських будівель і 
будівництва та обcлyroвув кій 9. 
споруд по вул. Батурин~у, Анатолійовичу, проживаючому по 

З.4.Лисенку 67 земельну ділянку площею 0,1000 га для 
вул.ОлімпіЙСЬкій, 10-а КВ. 'житлового будинкУ, господарських будівель і 
будівництва та оБСЛУГОВ~~~. 
споруд по вул. ГетьманСЬЮИ, , 

, 

І • 
І 
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з 
З.5.Кравченко Ганні Петр· . ... . 

Б . lВНl, ПРоживаюЧІИ по ВУЛ.Кlрова,55 в 
~. ~гдашвка Броварського району, земельну ділянку площею О 1000 га ДJIJI 
УДІвництва та Обcnyговування житлового будинку, господарсь~ будівель і 
споруд ПО вул. Гетьманській 12. , , 

З.6.Маринчук Тетяні Валентинівні, проживаючій по 
вул.Пред~лавинська,З4 кв.41 в м.Києві земельну ділянку площею 0,1000 га 
для. БУ~lвництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
БУДІвель І споруд по вул.ГетьманськіЙ, 2; 

З. 7 .Туренку CeprilO Володимировичу, проживаючому по 
вул:Василя Симоненка, 2 кв.13, земельну ділянку площею 0,1000 га для 
БУДІвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Батуринській, 5; 

З.8.Сороці Ніні Павлівні, проживаючій по вул.Андрєєва, З3, земельну 
ділянку площею 0,1000 га ДJIJI будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гетьманській, 32; 

З.9.Петренко Оксані Олександрівні, проживаючій по 
вул.ОлімпіЙськіЙ, 6, кв.18, земельну ділянку площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гетьманській, 14; 

З.І0.Шевченку Валентину Миколайовичу, проживаючому по 
вул.Черняховського, 19-а, кв.б5, земельну дimmку площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Батуринській, 29; 

З.ll.Новаку Миколі Максимовичу, проживаючому по 
бульв.Незалежності, 15 кв.248, земельну ділянку площею 0,1 ООО ~a ~ 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських БУДІВель І 
споруд по вул.ГетьманськіЙ, 38; 

З 12 Ладану Ігорю Валентиновичу, проживаючому по 

бульв.Н~з~ежності, 8 кв.25, земельну ділянку площею 0,1000 ~ ~ 
б . та обслуговVRання житлового будинку, господарських БУДІВель І УДІвництва :J-

споруд по вул.Батуринській, 18; ... 
З.ІЗ.Печененку Володимиру Пантeлt~овичу, пр~живаючому по 

А.. • Павлова lЗ2-в кв 8б в м.ХаРКОВl, земельну дІЛЯнку площею 
ВУЛ.nAадемІКа , . б 
0,1 ООО га ДТIJI будівництва та обслуговув~ня . житлового удинку, 

б івель і споруд по вул.Батуринсьюи, 20, 
господарських уд ... г . Степанівні проживаючій по 

З 14 СміРНОВІИ аливl . ' 
... .... 202 в м Києві земельну дІЛЯНКУ площею 0,1000 га для 

вул:РаиДУЖНІИ, З;,б, кв. yвaH~ жит~ового будинку, господарських будівель і 
БУДІвництва та о СЛУГОВ ... 2. 

споруд по вул.Батуринсь:~~~, Олександровичу, проживаючому по 
З.~5.Доцеику 1 в с.Нові Петрівці Вижгородського району, земельну 

в!л.Ватynиа, 21 ю;; 0995 га для будівництва та обслуговування житлового 
Д1JIJlВКY площею , б дівель і споруд по вул.Саксаганського, 2; 
будинку, господарських ~ Леонтійовичу, проживаючому по 

З. ~ б.ГриникУ °r~ в м.Києві, земельну дimmкy площею 0,1000 
вул.ГеорГІЯ гонгадзе,ll, Ю;Scnyговування житлового будинку, господарських 
га для будівництва та о аисьКЇЙ 40; 
будівель і споруд по вул.Гетьм , 



3. 17.Гаркавка м.4 

Г ИКОЛІ С 'о. вул. p~eBCЬKOГO 5, кв.б, земель і ерпиовичу, проживаючому по 
_ зеМЛІ обмеженого викор ну Д лян~ площею 0,1000 га, з них 0,0538 га 

. истання - Інжене о. електропередаЧІ, для будівництва т рнии коридор мережі лінії 
господарських будівель і спорv а обслуговування житлового будинку, 

3 18 Кот 30
" Б . /Д по вул.Саксаганського 8' 

.. І ОРИСІВН1 'о. ' , 
м.Києві, земельну ділянку' проживаюЧІИ по вул.Ревуцького, 24/4 КВ.271 в 
обслуговування ЖИТЛОвого б площею 0,1000 га для будівництва та 
вул.БатуринськіЙ 30' удинку, господарських будівель і споруд по , , 

3.19.Петришак Лідії І" 
МИХ .. Г ваН1ВНІ проживаючій вул. аила рушевського, 54-а кв 11 'Др б . по 

площею О 1 ООО га ." в м. ого ич, земельну дІЛЯНКУ 
, для БУДІвництва та обслуговування житлового б 

господарських будівель і споруд по вул.БатуринськіЙ 34' удинку, 
3.20.Терещук Парасці В .." . ... аСИЛІВНІ, проживаючій по 

вул.МилославсьКlИ, 25, кв.97 в м.Києві, земельну ділянку площею О 0568 га 
ДJIJI BeдeНlDl особистого селянського господарства по вул.СонячніЙ; , 

3.21.Босенку Андрію Олександровичу прожив Л . ' аючому по 
вул. еНІна, 88 кв.3~ в м. Миронівна, земельну ділянку площею 2,0000 га, з 
~ .. 0,0792 га - зеМЛІ. обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
ШН11 електропередаЧІ, для ведення особистого селянського господарства по 

вул.СхідніЙ на території УІ житлового району; 
3.22.Юдіну Артему Володимировичу, проживаючому по 

вул.Кіото, 5 кв.б9 в м.Києві, земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул.СхідніЙ на території УІ 
житлового району; 

3.23.Кондратюку Сергію Михайловичу, проживаючому по 
пр.В.Порика, 14-а кв.72 в м. Києві, земельну ділянку площею 2,0000 га для 
BeдeННJI особистого селянсЬКОГО господарства по вул.Східній на території УІ 
житлового району; 

3.24.Волошииу Юрію Анатолійовичу, проживаючому по 
вул.Кутузова, 20/2 кв.17, земельну ділянку площею 2,0000 ra, з них 0,3688 га
землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 
електропередачі, для ведения особистого CeJDIНCЬKOГO господарства по 

вул.Східній на території УІ житлового району; 
3.25.Моторному Олександру Івановичу, проживаючому по 

вул.Гагаріна, 10-а кв.112, земельну ділянку площею 1,2250 га для ведення 
особистого сeJDПIського господарства по вул.СхідніЙ на території УІ 
житлового району; 

3.2б.Кулику Сергію Валерійовичу,. проживаючому по 
вул.Сумгаїтська, 37 кв.lІО в м.Черкаси, земельну д1JIJПlКY площею 0,0984 га 
для будівництва та обслуговування житл~вого будинку, господарських 
будівель та споруд ПО вул. Івана Виговського: ... 8, 

3.27 .Білоусу Олекс~У Серпиовичу,о. проживаюч~му п? 
вул.Жовтневій, 41 в с. ДубовИЧ1 кролевеЦЬБКОГ? ракону СУМБСЬКОl обласn, 
земельну ДЇJIJIНICY площею 0,1 ООО га. ДЛJI УД1Виицтва та о слуговування 
житлового будинкУ, господарських будІВель та споруд ПО вул. 
Івана виговського, 4; 



З.28.Богдановv Во 5 
Др u J лодимиру Володи вул. аизера, 1/25 кв.20 в Ки. мировичу, проживаючому по 

будівництва та обслуговув:ня ЄВІ, земельну дirumкy площею 0,1000 га ДJJJI 
споруд ПО вул. Івана Виговсько ЖИІТ~ОВОГО будинку, господарських будівель та 

З 29
· го, , 

. .КОСТІНУ Сергію В 
вул.ЧервоноарміЙськіЙ 18 П о~одимирови:>" ПРОЖИВаючому по 
області земельну д1ЛJl.' в с. од1JIJUl БаРИШІВСЬКОГО району Київської 

, нку площею О 0999 б . 
обслуговування житлового б ,га ДmI УДІвництва та 
Івана Виговського, 5. удинку, господарських будівель та споруд по вул. 

З.ЗО.Тетері Лесі Михай· . . .. 
земельну діля ЛІВНІ, npоживаюЧІИ по вул.Кирпоноса, 3 кв. І 5, 

нку .площею 0,1000 га, з них 0,0563 га - землі обмеженого 
використання - Інженерний к . .. б . оридор мереЖІ ЛІНІЇ електропередачі для 
УДІвництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді;ель і 
споруд по вул.Осьмака,2З; 

3.31.Ярем~нку Вадиму Юрійовичу, проживаючому по вул.Бастіонна,l4-
а, кв.4 в м.КиЄВ1, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговуванНJI 
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул.В'ячеслава 
Чорновола, 1 5; 

3.З2.Чериих Олені Володимирівні, проживаючій по пров.СтратегіЧНИЙ 2 
в м.Києві, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлово;о 
будинку та господарських будівель і споруд по вул.Соборна, 37; 

3.33.Шапіро Оксані Богдан-Володимирівні, проживаючій по 
вул.Челюскінців, 1 в м.Бориспіль, площею 0,1000 га ДJIJI будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Соборна, 39; 
3.34.Панченко Ірині Євгеніївні, проживаючій по 

площею 0,1000 га для будівництва та 
господарських будівель і споруд по 

вул.Бальзака, 98/29, кв.63 в м.Києві, 
обслуговування житлового будинку, 
вул.В'ячеслава Чорновіла, 17; 

3.35.Маринич Оксані Анатоліївні, проживаючій по 
вул.Малиновського, 13-б, кв.l05 в м.Києві, площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.В 'ячеслава Чорновіла, 9; 

3.З6.Прокопенку Анатолію Васильовичу, проживаючому по 
вул.Урицького, 35-а, кв.98 в м.Києві, площею 0,1000 га ~ будівництва та 
обслуговування житлового будинкУ, господарських БУДІВель і споруд по 
вул.В' ячеслава Чорновіла, 13; 

. З.37.Запорожець Наталії Анатоліївні, про~ваючій по вул.Мічуріна, 
5З-55 в м.Києві, площею 0,1000 ~ ~ БУДІвництва та обcnyг~вувВННJI 
житлового будинку, господарських будІВель 1 споруд по вул.В ячеслава 

Чорновіла, 11; 
З.З8.Віленському д"urrPy. Вл.aдnеновичу, проживаючому по 

вул.Урицького, 11, кв.34 в м.КиЄВ1, ОРlє;rовною площею 0,100~ х:а ~ 
будівництва та оБСЛУГОВУВання ~лового удинку, господарських УДІВель 1 

споруд по вул.В'ячеслава ЧорновlЛа, 19; 
З.З9.ФоМіну Роману ВолоДИМИРОВИЧУ, . проживаючому 

ВІМ 251 в/ч/А-0799-к.l кв.l0 Броварського району, земельну Д1JIJIНКY площею 



0,1000 га ДЛЯ б. 6 
УДІвництва та б 

та господарських будівель і с о слуговування житлового будинку 
З.40.Тарасенку Bi~:~ по вул.БатуринськіЙ, 12; 

вул.Петровського, 89 земельну . Олександровичу, проживаючому по 
та обслуговування ж'итлового б ДШЯНКУ площею 0,1000 га ДЛJJ будівництва 
вул.БатуринськіЙ, 1. УДИНКУ, господарських будівель і споруд по 

З.41.Логовченко Тетяні Га .. 
Симоненка, 4 кв 47 земельну. ВРИЛІВНІ, проживаючій по вул.Василя 
обслуговування . ~тлового б ДІЛЯНКУ площею 0,1000 га ДЛJJ будівництва та 
вул.ГетьманськіЙ 8. удинку, господарських будівель і споруд по , , 

з .42.Василенку Сергію О 
Лагунової, 7-а кв.79, земельну Діл::~ан:~~и:'опr~:ваючо~ п? вул.Марії 
обслуговування житлового б ' га ДJIJI УДlвництва та 
Батуринській, 7; удинку, господарських будівель і споруд по вул. 

З.4~.РудіЙ Яніні Макарівні, проживаючій по вул.Красовського 6 кв 2 
земельну ДlЛJIНку площею 0,1000 га ДJIJI будівництва та обсnyrов~ван~ 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
Гетьманській З4. вул. , , 

З.44.Булав~нко Наталіі Олександрівні, проживаючій по 
бульв.НезалеЖНОСТІ, 2 кв.204, земельну ділянку площею О 1 ООО га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарсь~ будівель і 
споруд по вул. ГетьманськіЙ, 10; 

З.45.Логовченко Юліі Олександрівні, проживаючій по вул.Василя 
Симоненка, 4 кв.47, земельну діmmку площею 0,0250 га ДJIJI BeдeННJI 
особистого селянського господарства по вул.ялинковій, 4; 

З.46.Верт8Й Ірині Михайлівні, проживаючій по вул.Красовського, 8-в, 
кв.44,земельну ділянку площею 0,1000 га ДJIJI будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Гетьманській, 6; 

3.47.Савичу Валерію Миколайовичу, проживаючому по 
вул.Грушевського, 17 кв.169-170, земельну дimmxy площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул.БатуринськіЙ, 3; 
3.48.Мироиеико Катерині Данилівні, проживаючій по вул.Чапаєвв, 16 в 

смт.Велика Димерка Броварського району, земельну ділянку площею 0,1 ООО 
га ДJIJI будівництва та обслугов~~ житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.БатурииСЬЮИ, 11; 

3.49.mсиому Миколі ВасильоВИЧУ, прожив~чому по вул.Кутузовв, 10, 
кім.2І, земельну ділянку площею 0,1 OO~ га JU!Я БУДІвництва та Обслyroв?.ВaннJI 
житлового буДИНКУ, господарських БУДIВen.ь 1 споруд по вул.ГетьмансьК1И, 4; 

3.50.Дергач Антону ВалеРІЙ~ВИЧУ, проживаючому по 
бульв.Незалежності, 2 кв.215, земельну д1JIJlИКY площею 0,1000 х:а для 
будівництва та оБСЛУГОВУВання житлового будинку, господарських БУДІВель і 
споруд по вул.ГетьманськіЙ, 36;. 

3.5І.Бурому АнатолІЮ Вас~ьовичу, проживаючому по 
в п.Ко олеикв, 54-а кв.87 земельну ДІЛЯНКУ площею 0,1000 ~ ~ 
б;дів~а та оБСЛУГОВУВання житлового будинку, господарських БУДІВель 1 

споруд по вул.БатурИНСЬкій, 38; 



3.52.Стрілецькому Ан' 7 . 
вул.Драгоманова,42 КВ.222 в м К ~РІЮ ВІКТОРОВИЧУ, проживаючому по 
будівництва та обслуговуванн . ИЄВІ, земельну ділянку nлощеlО 0,1000 га для 
споруд по вул.ГетьманськіЙ 4;' житлового будинку, господарських будівель і 

3.53. Березкіній Вірі 'А ' '" . 
а, кв.145, земельну діЛJlН НДРl1ВНl, Проживаючій по бульв.Незалежності, 4-
обслуговування ЖИТЛового 1 площею 0,1000 га ДЛJl будівництва та 
вул.Осьмака, 29; удинку, господарських будівель і споруд по 

3.54.ХолопкініЙ Тетяні І" '" б ль Р 7 ваН1ВНl, проживаюЧ1И по 
у . в. евуцького, ,кв.228 в м.Києві, земельну ділянку площею О 1 ООО га для 
БУДІвництва та обслуговування житлового будинку, господарсь~ будівель і 
споруд по вул.БатуринськіЙ, 27; 

З.55.Гриненку Олександру 
вул.Макаренка,20, земельну ділянку 
обслуговування житлового будинку, 
вул.ГетьманськіЙ, 20; 

Миколайовичу, проживаючому по 
площею 0,1000 га для будівництва та 
господарських будівель і споруд по 

З:~б.Арендарю Олександру Петровичу, проживаючому по вул.Марії 
ЛагунОВОІ, 9-а кв.54, земельну Д1ЛJlНку площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.ГетьманськіЙ, 18; 
З.57.Голубєву Сергію Валентиновичу, проживаючому по 

вул.Б.Гмирі,15, кв.З5 в м. Києві, земельну ділянку площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул.БатуринськіЙ, 1; 

З.58.Геля Надії Дмитрівні, проживаючій по вул.Гагаріна, 27, ICВ.lOS, 
земельну дiлJlнкy площею 0,1000 га для будівництва та обcnyговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Фельдмана-Чубинського,24; 

3.59.Шестак Людмилі Василівні, проживаючій по вул.Ревуцького, 18-
а, кв.71 в м. Києві, земельну дimmкY ІШощею 0,1000 га для будівництва та 
обсnyговуванвя житлового будинку та господарських будівель і споруд по 

вул.Гетьманській, 30; 
З.БО.Харченку Леоніду Петровичу, проживаючому по пр.П~авди, 19/3, 

кв.253 в м. Києві земельну дimmкY ІШощею 0,1 ООО га ~ БУДІвництва та 
обcnyговування житлового буДИНКУ, господарських БУДІВель і споруд по 

вул.Гетьманській, 28. 

4.надати ДОЗВіл на розроблеНИJI проекту землеустрою щодо відведеНИJI 
земельних ділянок У власність, ГPOM8ДJIHaм:. • • 

н ... Валентині ГригоріВНІ, проживаюЧ1Й по вул.Кірова, б, 
І 4.1. арИЖИІИ inяИКY оріЄНТОВНОЮ площею 0,0027 га для будівництва 
кв. 7, на земельНУ Д К' ва в ран" оні розмітnеНИJI бvд ](0 б' " юку по вул. Іро ~ J І • - , 

ІндивІДУального гар . . ~Ау.vайлівиі проживаючій по 
4 2 К РаіСІ .1VUlA.' • 

· . орж 13 кв 47 На земельну ДІлянку ОРІЄНТОВНОЮ площею 
вул.ЧерИJIXОВСЬКОГО, , б' 'го селянського господарства по вул. 
0,0120 га ДJDI ведеНИЯ осо иСТО 
Сонячиій, 30; 



- -------

4.З.Коваленку С . 8 
вул.l-го Травня 6 на зе ~рпю Олександровичу, проживаючому по 

" мельну ДІЛЯНКУ орієн О 0032 ведення особистого сел товною площею, га ДJJJJ 
4 4 Г б . янського господарства по вул. І-го Травня б-а' 

б Н · . ре eHH~KOBY Андрію Володимировичу, прожи~аюч~му по 
ульв. езалеЖНОСТІ 4-а кв 182 '. 

00363 " . ,на земельну ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 
, :а ДJlЯ ведення особистого сеnинського госп по 
вул.Михаила Драгоманова, 91; одарства 

4.5.Бульбі Василю Семеновичу, проживаючому по вул.ОлімпіЙськіЙ 7 
кв.69, на земельну діnинку орієнтовною площею 0,1000 га ДJIJI будівництв; T~ 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на розі 
вулиць Маиковського і Богунської; 

4.6.Міщенко Надії Аврамівні, npоживаючій по вул.Макаренка, 1 в 
с.Шевченково, на земельну дinиНКУ орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Батуринській, б; 

4.7.Панасюк Ользі Олексіївні, проживаючій по вул.БілогородськіЙ, 19-
а, кв.79 в м.Боярка, на земельну діnинку орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул.БатуринськіЙ,8; 

4.8.Талимоичуку Олександру Дмитровичу, проживаючому по 
вул.Красовського, 2 (гурт.), на земельну ділянку орієнтовною площею 1,2000 
га для ведення особистого селянського господарства по 

вул.Кутузова в районі РІЩ; 
4.9.0гірчуку Олекс~у IBaнOB~, про.живаючому по 

бульв. Перова,25-а кв.45 в м. КиЄВІ, на земельну ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 
1,2000 га для ведення особистого селянського господарства по 

вул.Кутузова в районі РІЩ; ... 
4.10.Гавдзюку володимиру. Андр1И~вичу, проживаючому по 

Ш 4 кв 5 на земельну ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,01 ОО га 
вул евченка, -а, ., .., . б N! 4-
для будівництва індивідуального гаражу в раиоН1 РОЗМІщення удинку !! а 

по вул.Шевченка; Іллі '" 
к Івану Михайловичу, проживаючому по вул. чевсьюи, 

4.11. ~ЛИКУ мельну дїJIJIНКY орієнтовною площею 1,2000 га ДJIJI 
29 в м.БердИЧ1В, на зе арства по вул Кутузова в районі РІЩ; 
ведения особистого селянського roСПОВ~оttоJlUUИnОВu:.v проживаючоuv по 

к' Олександру оІа: ,...·A4>· .. ·r •• • .1' ••• .1 

4.12. ост1НУ м Києві на земельну дimmкy орієнтовною площею 
вул.Блакитного,.8 (гурт.) вб' C~CЬKOro господарства по Об'їзній дорозі 
1,1500 га для BeдeВНJI осо истого . . 

.., . АЗС ТОВ «Деткв», 
в раиоm розющеВНJI Ю ... Михайлівні, npоживаючій по 

4. 13.Цалько ~~ кім 77 в м.Києві, на земельну дimmкy 
вул.Академіка туполєваі 20~0' га .дnя ведення особистого сenинськоro 
орієнтовною площею, айоні РІЩ' 

УЛ кутузова вр' л . 
господарства по в· В' anію Юрійовичу, npоживаючому по вул. еНІНа, 

4.14.ПавJПOчеНІСУ I~ исniльського району, на земельну дimmкy 
18, кв.19 в с.Щасливе БО~~ га дnя ведення особистого сenинськоro 
орієнтовною площею 1, 

ЧкаЛова' господарства по вул. ' 

-.. _--- -



5.Надати дозвіл 9 
із землеустрою щодо складан на в~готовле~ технічної документації 
ва земельні діJUIНКИ, громадян:: ДОкумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право власності 

5.І.Бондарчук Ма ії В . . . 
вул Київський 264 2 Р ОЛОДИМИРІВНІ, npоживаюЧIЙ ПО 
""а· обслугову' ванн' DКВЖ· , на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0230 га 
~6I" А итлового будинку б.. 
вvл.КиївськіЙ 264 2. ,господарських УДІвель І споруд по 

.І "кв. , 
5.2.Трохимцю Ігорю М .. 

иколаиовичу, проживаючому по 
пров.ДесИJIНСЬКОМУ, І О, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га 
ДJIJI обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
пров.ДесИJIНСЬКОМУ, І О; 

~.3.КірпіЧНікову Анатолію Костянтиновичу, проживаючому по 
вул.ЧеЛЮСКІна, 58, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га для 
обслуговув~ня житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.ЧеЛЮСКІна, 58; 

5.4.Татаринському Володимиру Павловичу, проживаючому по 
вул. Івана Сірка, 26, кв.l та Татаринському Віктору Павловичу, проживаючому 
по вул. Івана Сірка, 26, кв.2, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0350 
га ДJIJI обслуговуванНJJ житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул. Івана Сірка, 26, кв. 1 , 2; 
5.5.Сірому Василю Васильовичу, проживаючому по вул.Челюскіна, 

87, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0675 га ДJIJI обсnyговуванНJJ 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Челюскіна, 87; 

5.6.Рябцевій Надії Михайлівні, проживаючій по 
вул.Черняховського, 4, на земельну дiJIJIНКY орієнтовною ~още~ 0,1000 га 
ДЛJI обслуговування житлового будинку та господарських БУДІВель І споруд по 

вул. Черняховського, 11; ... ... . ... 
5.7.Рябцевій Нaдn Мих~IВНІ, проживаІОЧJИ по 

вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО, 4, на земельну ділянку ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0058 га 
""11' в 'OUD особистого CeJIJlНCЬKOro господарства по вул.Черняховського, 11; 
~- едеппл . В 58 Дубинському ГеннадІЮ асильовичу, проживаючому по 

У К·· emoка, 5 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 
вул. стима арм , б· . 

б ания vп.rrлового бvдивку, господарських УДІВель І СПОРУД по 
га ДJIJI о слуговув IAЖНо. .І' 

вул.Матросова, 31; . в димирівні Зоренко Марині Іванівні та 
5.9.Зоренко ОЛЬЗІ оло , 

Б .... . . Іванівні, проживаючим по вул.І-го TpaвНJJ, ЗО, ва 
арБОЛІШИ СВІтлam . n1Уотпею О 0600 га ДJIJI обcnyroвування 

:.,.UUYV ОРІЄНТОВНОЮ Аи....... , 
земельну Ди~"""'.J а сьКИХ будівель і споруд по вул.І-го Травня, ЗО; 
житлового будинкУ, ГОСПОД ~ Олексійовичу та Бохоровій Зінаіді 

5. ІО.Бохорову lІегу vл.Старченка, 7, на земельну ділянку 
'1.6_. ••• оживаюЧИМ по B.J' 
.І.V~ОЛа1ВНl, пр О 0756 га Д1JJl обслуговування житлового будинку, 
ОРІЄНТОВНОЮ пл~щею. ;по д по вул.Старченка, 7; 
господарських БУДІВель 1 ЄB~:~ Олександровичу, проживаючому по 

5.Іl'романеИКУ діЛЯНКУ орієнтовною площею 0,0600 га ДJIJI 
вул.Боженка, 13, на земель~vдинкУ, господарських будівель і споруд по 
обслуговування житлового .11 

вул.Боженка, 13; 



S.12.АмелініЙ 1 О 
вул.Кірова, ЗЗ, на Тетяні ОлександріВНі, проживаючій по 

земельну ділянку орієнтовно 
житлового будинку, господарсь БЮ . пло~ею 0,0900 га для обслуговування 

S.lЗ.Філоменку Анатол'КИХ У~lВель 1 споруд ПО вул.Кірова, 33; 
1 та Філоменку Є 1~ Дем янови~, проживаючому по вул.леніна, 
в л.Шолом-АлеЙхем вгеНІЮ А~аТОЛІИОВИЧУ, проживаючому по 
у б а, 23, на земельну ДІЛЯНКУ орієнтовною площею О 1000 
га ДJUlшо СЛУГАлов~аННJI Житлового будинку, господарських будівель і спор;д по 
вул. олом- еихема, 23; 

5.14.~іломенку Анатолію Дем'яновичу, проживаючому по вул.Леніна, 
1 та Фшо~енку Євгенію Анатолійовичу, проживаючому по 
вул.Шолом-Алеихема, 23, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0232 
га ДJUI ведення особистого селянського господарства по вул.UПолом
Алейхема, 23; 

S.lS.ВисоцькіЙ Валентині Матвіївні, проживаючій по вул.Кутузова, 28, 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ПО вул.Кутузова, 28; 

5.1б.Стукаленко Олені Олександрівні та Макарюк Ользі 
Олександрівні, проживаючим по вул.ВишневіЙ, 3, на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0700 га для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Вишневій, З; 

б.Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо зМЇШl 
цільового призначення земельних ділянок громадинам: 

б.1.Рябусі Марії Іванівні, проживаючій по вул.Постишева, 1 О, 
орієнтовною площею О,07ЗЗ га із земель сільськогосподарського призначення 
на землі житловоі забудови по вул. Постишева, 10; 

6.2.Верозуб Віктору Дмитровичу, проживаючому по вул.Грецька, 14, 
2 О'nесі орієнтовною площею 0,0220 га 13 земель 

КВ. в м. М' ••• б 
сільськогосподарського призначеНИJJ на зеМЛІ ЖИТЛОВОl за удови по 

вул.Пушкіна, ІЗ. 

7 над дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
. . ати іJIЯНОК у користування, громадянину Гаврилову 

BlдвeД~HНJI зе~ельних ~оживаючому по вул.Гагаріна, 19, кв.39, орієнтовною 
Олекс1Ю Михаиловичу, бірно-розбірного гаражу по вул. 
площею 0,0020 га ДJIJI ~стано~еиня з ХО 19. 
Гагаріна в районі розМІЩення удинкУ -

. анні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
8.ВІДМОВИТИ У над .. дЇJIЯВКИ у власність громадянину Уmкаиову 

щодо відведеНИJI земельн:иваючоМУ по бульв. Незалежності,7 кв.33 , на 
Миколі ГавриловичУ,. про ~ площею 0,1 О га ДЛJI будівництва та 

: w«UYV ОРlЄИТОВНО.РІ б' . земельну Ди~"oI б диику господарських удшель 1 споруд по вул. 

обслуговування житлового1, Щ~ згідно з Генеральним планом міста 
Фельдмана, в зв"JlЗКУ з тИМ, ськоІ міської ради від 26.08.99 Не 150-11-23, 
затвердженим ріІПеИ1lJlМ БРОВ:ТЬСЯ на зеМЛЯХ загального користуванНJI. 
обрана земельна ДЇJlJlнка зн8ХО 

_______ J 



9В· 11 . . 1ДkJIасти РОЗГЛЯД Питання . 
проеmв землеустрою щодо. надання ДОЗВОЛІВ на розроблення 
rpомадинвм, в зв"язку з ут ВІдведення земельних діJIЯНОК у впасність 

. очненням відпо· .. 
земельних ДІЛЯНОК вимогам . ВІДНОСТІ МІСЦЯ розташування 

заКОНІВ приЙНJlтиx . . 
нормативно-правових актів ге ' . ВІДПОВІДНО до них 
містобудівної документації неральних планІВ населених пунктів та іншої 
обrpунтувань використа' схем землеустрою і техніко-економічних 

нюl та охорони зем . . 
територіальних утворень. ель адМІНlстративно-

. .. ' проеКТІВ землеустрою щодо впорядкуванНJI 
теРИТОРІИ населених пунктів, затверджених у встановленому законом 
порядку: 

9.1.Бігуну Володимиру Петровичу, проживаючому по 
вул.Черняховського, 17-а кв.20, на земельну :дinянку орієнтовною площею 
0,1000 га ДJIJI. буд~вництва та обcnyrовув8ННJI житлового будинку, 
господарських БУДІвель І споруд по вул.Кутузова, 6; 

9.2.Кравцю Анатолію Івановичу, проживаючому по вул.Возз'єдн8ННJI 
7, кв.199, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га ДJIЯ будівництв~ 
та обслуговувавНJI житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Кутузова, 6; 

9.З.Андрієць Галині Миколаївні, проживаючій по вул.Кутузова, 6, 
буд.2, кв.26, на земельну діJIЯНКУ орієнтовною площею 0,1000 га ДJIЯ 
будівництва та обслуговуванНJI житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул.Кyryзова, 6; 
9.4.0пеньку Миколі Олеговичу, проживаючому по вул.Кутузова, 6, 

буд.2, кв.27, на земельну діЛJIНКУ орієнтовною площею 0,1000 га Д1IJJ 
будівництва та обслуговуванНJI житлового будинку, господарських будівель і 

СПОРУД по вул.Кyryзова,6; 
9.S.ТеребовіЙ ользі Іванівні, проживаючій по вул.l-го Tp~НJI, 13, на 

земельну дiлmкy орієнтовною площею 0,1000 га ~ БУДІвmщтва та 
обслуговування житлового будинку, господарських буДІВель і споруд ПО 

вул.Кутузова, 6. 

10.Внести зміни до рішенНJI Броварської міськоі ради: . 
1 О.I.від 04.02.2010 року Н!! 1409-78-05 " ~po припинеННJI прав,~ ВJlaCHOCТI 

.. пере"аvv земельних Д1ЛJlнок громадянам ... , в п.9.10. 
на земельНІ ДІлянки, ,.. .• " Андр....". 
відиосно Авраменко Наталіі Андріївни слово " l1ВНl замІНИТИ словом 

Ан ...." 'язку з технічною правкою; 
" аТОЛ11ВНl, в ЗВ Ха 1409-78-05 " Про припинеННJI права ВJlacHocтi 

102 від 04.02.2010 року - . " 845 . .. . едачу земельних Д1JlЯНОК rpoM8ДJIНВМ... , в п.. . 
на земеЛЬНІ діЛЯНКИ, пер а ... ни слово Залигіній" замінити словом 
віди 3алигіної Ніни леКСІIВ " 
"'6 ... ~O. " 'Тl'V З технічною правкою; 
,~УШJшпВ1Й ,В зв яз ... " Ха 1377-77-05 ,Дро передачу земельних ДЇJDmOK 

10.З.від 29.12.~009 P,°:>'n.4.4. відносно Волошина Олександра Юрійовича 
громадинам у власН1СТЬо··· '" заміниТИ словами "площею 0,1240 га", в 
слова площею 0,0124 га 
ЗВ'язК:/з технічнОЮ прав:ою~ Ха 1074-59-05 "Про передачу земельних ділянок 

10.4. від 26.0З.20~ ро" ; п.1.23. відносно Кишковськоі Світлани 
громадинам у власJПСТЬ...' 



12 
Миколаївни слова "по вул. Київській 140" замінити словами "по 
вул. Київсь~й,140/1", в зв'язку з технічною правко~; 

10.5.ВІД 30.07:2009 року Ни 1184-67-05 "Про передачу земельних ділянок 
громадянам у влаСНІСТЬ ... ", в п.2.3. відносно Фокіної Раїси Василівни, Фокіноі 
Наталії Олександрівни, Білецького Олександра Васильовича слова "Фокіній 
Наталії Олександрівні" замінити словами "Слуценко Наталіі Олександрівні" на 
підставі свідоцтва про шлюб серії l-БК Ни 106549 від 29.04.2009 р.; 

11. Попередити ГPOMaдJlH, зазначених в п.п. 1,2,3 даного рішення, про 
необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 

12.Попередити громадян, зазначених в п. 5 цього рішення, про 
можливість уточнення площ земельних ділянок при виготовленні технічної 
документації, в зв' язку з проведенням інструментальних обмірів земельних 

ділянок. 

Начальник земельного ві .МГудименко 

, 
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