
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ 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, надання дозволу на складання технічної 
документації по оформленню права користування 

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

" 
.~ . ., 

РозгJIJIНYВШИ подання земельного відділу від 09.03.2010р. Н!! 248 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 
продовження термінів користування земельними ділянками, надання дозволу 
на складання технічної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками юридичним і фізичним особам та внесеиня змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних 
ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним планом 
забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 
124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу Украіни, ст.ст .. 7,21,23 Закону 
Украіни ,,про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних по~ожень Земельного 
кодексу Украіни, п. 34 ст.26 Закdну Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні, Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 26.08.2009р. Н!! 982 ,,про 
затвердження Порядку розміщеиня малих архітектурних форм для 
провадження підприємницької діяльності", Постановою Кабінету Міністрів 
Украіни від 11.04.2002 року Н!!502 "Про затвердження Порядку зміни 
цільового призначення земель, які перебувают~. у B~ .. aC~?CTi . '"Р.~мадян і 
юридичних осіб", а також враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТІИНОІ КОМІСII 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 міської ради, в зв'язку з доБРОВІЛЬНОЮ Вl~,ОВОЮ: 

1.1. Приватному підприємСТВУ "Дельта-Бро~ари площею .0,0360 га по 
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 292, зГІДНО з листом вІД 02.02.2010 

року Н!! 17; 
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1.2.Приватному Підприємству "Компанія Антеко" площею 0,5000 га по 
ВУfЖ· Павла Чуб~нського на території 5 мікрорайону ІУ житлового району 
ЗГІДНО з заявою вІД 15.03.201 Ороку. ' 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду T~ над~:и в оре.нд?' за рахунок земель міської ради земельні ділянки: 

2.1. ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Хаменушку Роману Володимировичу 
пло~ею 0,0026 га. для ~~wтyвання окремого входу до нежитлового 
nP~lщеННJI - зе~ЛІ комеРЦIИНОГО використання, по бульв. Незалежності,2 
терМІНОМ на 5 РОКІВ; 

2.2. Комунальному підприємству "Служба замовника" площею О 0424 га . '" , 
ДJIJI органlзацll стоянки автотранспорту - землі транспорту, на розі 
вул. Грушевського та вул. Шолом-Алейхема терміном на 5 років. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку та передати 
у власність гаражному кооперативу ,,ялинка" площею 1,9898 га для 
обслуговувaННJI колективних гаражів - землі транспорту, по вул.Чкалова,28. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку фізичній особі
підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу площею 0,0389 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі водопостачання та 
мережі зв"язку, для будівництва та обслуговуваННJI ресторанно-готельного 
комплексу - землі комерційного використання, по вул. Київській, 255-а 

терміном на 5 років. 

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

5.1. Дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства 
«Мостобуд» - Мостобудівельний загін Н!! 112 площею 0,1568 га для 
обслуговування гуртожитку - землі житлової забудови, по 
вул.Кирпоноса, 15-а терміном на 5 років. .. . 

Внести зміни до договору оренди земельНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Ng040833800023 від 08.02.2~08p.~ . . " 

S.2.Товариству з обмеженою ВІДПОВ1Д~НІСТЮ .~,вlтepeць площею 
0,0098 га для обслуговування магаз~ - зеМЛІ комерц1ИНОГО використання, 

по вул.КиївськіЙ,42 терміном на 5 роКІВ. .. . 
Внести зміни до договору оренди зеМ~НОl ДІЛJIНКИ, зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за Н!! 345 ВІД wI2.1.1~2002 року; . .. 

5 3 Ф. ичній особі - підприємцю Заицев1И ВалентИНІ ВаСИЛШНl 
•• 13 .' • u • 

площею 0,0057 га для обслуговування юоску в склад12П7ав1ЛЬ~ОНУ очtкyвз аиня -
. · w икористання по вул. Шевченка, теРМІНОМ на роки; 

зеМЛІ комеРЦIИНОГО в , . 
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Вне~ти зміни до договору оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
виКОНКОМІ Броварсько~ міської ради за Н!! 20 від 20.06.2007р., пункт 1 цього 
договору доповнити П1ДПУНКТОМ 1.2.наступного змісту: 

P~~ роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
теРИТОРІІ МІста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку; 

5.4.фізичніЙ особі - підприємцю Маринич Оксані Миколаївні площею 
0,004 7~ для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул.Короленка в районі розміщення будинку 
К!!65 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за К!! 040533800122 від 10.08.2005р., 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 для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.5.ФізичніЙ особі - підприємцю Пасічник Валентині Вікторівні площею 
0,0051га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання на розі вул.Грушевського та вул.Возз'єднання 

терміном на 3 роюі. 
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 К!! 11 від 05.06.2007р., пункт 1 
цього договору доповнити підпунктом 1.2.наступного змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
території міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку; . 
5.6.фізичніЙ особі - підприємцю IBa~ЦЬKOМY Мик~ЛІ Гриro~овичу 

площею О 0020га для обслуговуванНJI юоску - зеМЛІ ком~рційиого 
використа.н:м, по вул.Короленка в районі розміщення буд.N!!64 терМІНОМ на 3 

роки. .. . 
Внести зміни до договору оренди зеМ~НОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

у.... '" . нальній філії Державного ПІдприємства "Центр державного 
АИІВСЬЮИ репо . . У .. 

тру при Державному КОМІтеТІ крати ПО земельних 
земельного кадас 

" -...: 040633800270 від 17.05.2006р., пункт 1 цього договору 
ресурсах за J1!! • • 

доповнити підпунктом 1.2.настуПНОro ЗМІСТУ. 
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Режим роботи об"ЄКТI·В ДРІ·бно ·б·О 

••• ... . рОЗДрl НОІ торговеЛЬНОI мереЖІ на 
теРИТОРl1 МІСта Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку; 

5. ~.ФіЗИЧНіЙ особі підприємцю Сидорченку Олександру 
Микол~овичу площею 0,0005га для обслуговування лотка - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.Ниll терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Ни 040633800296 від 05.06.2006ро, пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.20наступного 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. 
ПорушеННJI режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.8.фізичніЙ особі - підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 

площею 0,0005га для обслуговування лотка - землі комерційного 
використання, по вул.Гагаріна в районі розміщеННJI буд.Ни16 терміном на 3 
роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Ни 040533800068 від 22.06.2005р., 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 для розірвання договору оренди 

в односторонньому порядку; . .. ... .... 
5.9.фізичніЙ особі - підприоЄМЦlO ШаР~ОВІИ Ha~11 МихaиmвН1 площею 

0,00135га ДЛJI обслуговування юо~ку - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

вул.Шевченка,6 терміном на 7 РОКІВ; .. . 
Внести зміни до договору оренди земельНОl ДІЛJIНКИ, зареєстрованого у 

Киівській регіональній філії Державного під~и~ства ~~цeHТP державного 
земельного кадастру при Державному КОМІТеТІ УКРаіНИ по земельних 
ресурсах" за Nи 040533800012 від 2~.01.~006p., пункт 1 цього договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступнОГО ЗМІсту.. .. ... 

Режим роботи об"єктів дрібно. РОЗДРlБНОI торговельНОl ~ереЖ1 на 
.... Б вари повинен відпОВІДати наступному часовому ДІапазону: 

теРИТОРll МІста ро , 
_ початок роботи - не раніше 7:00 год; 
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- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою ДЛJl розірванНJI договору оренди 

в односторонньому ПОРJlДКУ; 

5.10.ФізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні 
площеІО 0,00135га для обслуговуваННJI кіоску - землі комерційного 
використання, п~ вул.Шевченка,1 терміном на 7 років. 

.. В~~сти ~МІНИ д~ w дo~o~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
I(ИІВСЬЮИ репональНІИ фІЛІЇ Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" з~ N!! 040633800170 від 05.04.2006р., пункт 1 цього договору 
доповнити ПІДПУНКТОМ 1.2.наступного змісту: 

p~~~ роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
терИТОрІl МІста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку; 

5.11.фізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні 
площею 0,0038га ДЛJl обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного 
використанНJI, по бульв. Незалежності,7 терміном на 7 років; 

Внести зміни до договору оренди земельної діЛJIНКИ, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за N!! 040533800058 від 10.06.2005р., 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; 
- закінченНJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою ДЛJI розірвaниJI договору оренди 

в односторонньому порядку; 

5.12.фізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні 
площею 0,0038га ДЛJI обслуговування ~ocкy - землі коме?ціЙНого 
використання, по вул. Київській в районі РОЗМlщеННJI буд. N!!168 терМІНОМ на 7 
років; .. . 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОl д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за N!! 040633800171 від 0~.04.2006p., пункт 1 ЦЬОГО договору 
доповнити підпунктом 1.2.наступн~го ЗМІСТУ:. .. ... 

Р им Роботи об"єктів ДРІбно РОЗДРlБНОI торговельНОl мереЖІ на 
еж . . 

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 РОЗlРВ8ННJI договору оренди 

в односторонньому порядку; 
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5.13. Фізичній особі - підприємц Н Н ... А .... 
о ОО 19га для б . ю ОСОК аталн наТОЛIІВНІ площею 
, о cnyговування КІоску - землі комерційного використання по 

вул. Короленка в районі розміщення буд '-" 51 . 3 ' 
Вн СТИ . . ",!! теРМІНОМ на роки. 

у.... .йе ~МІНИ Д? договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
.lVIІВСЬКІ репонanЬНI" ф. ... д . и ІЛІІ ержавного ПІдприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Держав .. у .. ному КОМІтетІ краІНИ по земельних 

ресурсах" з~ N!! 040533800067 від 22.06.2005р., пункт 1 цього договору 
доповнити ПІДПУНКТОМ І.2.наступного змісту: 

p~~~ роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
терИТОрІІ МІста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

в односторонньому порядку. 

6.Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 
укласти договори особистого строкового сервітуту на земельні діJUIИКИ 
фізичним особам: 

б.l.ФізичніЙ особі - підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею 
0,0020га для обслуговування кіоску в складі павinьйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова - Грушевського терміном ДО 

28.03.2013 року; 
б.2.ФізичніЙ особі - підприємцю Губанову Сергію Вичеславовичу 

площею 0,002бга ДJIJI обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул. Короленка,47-а терміном до 28.03.2013 року; 

б.3.фізичніЙ особі - підприємцю Мерезі Анатолію Андрійовичу площею 
0,0025га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Київській в райо~і розміщення буд.N!!224 
терміном ДО 28.03.2013 року; 

б.4.фізичніЙ особі - підприємцю Щербак Ніні Іллівні площею 0,0030га 
для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Гагаріна,11 терміном до 28.03.2013 року; 

б.5.фізичніЙ особі - підприємцю Багіровій TeTJJНi Олексіївні площею 
0,0055га ДJIJI обслуговування павільйону - землі комерційного використання, 
по вул. Короленка в районі розміщення буд.N!!б8 терміном до 28.03.2013 року; 

б.б. Фізичній особі - підприємцю Хлипі Тамарі Іванівні площею 0,0040га 
для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Олімпійській в районі розміщення буд.N!4 терміном до 28.03.2013 року. 

б.7.ФізичнїЙ особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0021 га для обслуговування кіоску - зе~і комерційного використання, по 
вул.Гагаріна районі розміщення буд.2 теРМІНОМ ДО 28:03.20 13 P~кy·? 

б.8.фізичніЙ особі-ПідпрИ~ Op~ ЛаРИ~I.. МихВИЛІВИ1 площею 
0,0019 га для обслуговування юоску - зе~1 комеРЦlИНОГО використання, по 

вул.Кірова районі розміщення буд.88 термшом до 28.03.2~13 ~oкy .. 
б.9.фізИЧНЇЙ особі-підпрИЄМЦЮ Колбасин~ькому Blтaп~ ВІКТО~ОВИЧУ 

площею О 00275 га для обслугоВУВання юоску - зеМЛІ комерЦІЙНОГО 
використан'ня, по вул.Гагаріна,14 терміном до 28.03.2013 року. 
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7. Розмістити малі архіт . Ф . еКТУРНІ орми та укласти договори особистого 
строкового ~epBl~ на земельні ділянки фізичним особам: 

7.1. ФІЗИЧНІИ особі-підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу 
пло~е~ 0,0027 га для р?~тawyвання стаціонарної малої архітектурної форми 
(павlЛЬИОНУ Н!!6) по ЗДІисненню роздрібної торгівлі - землі комерційного 
використання, по в~л. Черняховського в районі розміщення автогаражного 
кооперати~у Н!! ~ теРМІН?М.ДО 28.03.2013 року; 

7.2.ФІЗИЧНІЙ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Нікандрову Геннадію Аркадійовичу 
пло~е~ 0,0027 га для р?зташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(павlЛЬИОНУ Н!!2) по ЗДІйсненню роздрібній торгівлі - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Н!! 1 терміном до 28.03.2013 року; 

7.3.ФізичніЙ особі-підприємцю Ковалю Матвію Михайловичу площею 
0,0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(павільйону Н!!3) по здійсненню роздрібній торгівлі - землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Н!! 1 терміном до 28.03.2013 року; 

7.4.ФізичніЙ особі-підприємцю Жук Петру Миколайовичу площею 
0,0020 га для розташування малої архітектурної форми (кіоск) по здійсненlПО 
роздрібної торгівлі - землі комерційного використання, по бульв. 
Незалежності,15 терміном до 28.03.2013 року; 

7.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Олексієнку Олександру Івановичу 
площею 0,0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(павільйону Н!!5) по здійсненню роздрібній торгівлі - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Н!! 1 терміном до 28.03.2013 року; 

7.6.ФізичніЙ особі-підприємцю Слюсаренку Ярославу Костянтиновичу 
площею 0,0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(павільйону Н!!4) по здійсненню роздрібній торгівлі оо землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного 
кооперативу Н!! 1 терміном до 28.03.2013 року. 

8. Затвердити проект землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної діJIJIНКИ із земель для ведення фермерського господарства на землі 
промисловості та змінити цільове призначення земельної ділянки громадиииву 
Листопаду Петру Івановичу пло~ею 2,1995 га. із зе~ель для ведення 
фермерського господарства на ~e~1 про~с~ов~~ ~ БУДІвництва заводу по 
виробництву будівельних матеРІалІВ в P~OHI Об ІЗНОI ~ороги. 

Затвердити розрахунок Р~ЗМІРУ втрат С1ЛЬськогоспо~а~ського 

виробництва, спричинених зміною ЦІЛЬОВОГО призначення зеМ~~ОI ДUIJIНКИ, 
яка є власністю громадянина Листопада Петра Івановича, в рОЗМІрІ 79 261,00 

гривень. 

9 З ДИ ти проект землеустрою ЩОДО зміни цільового призначення . атвер .. ... 
•• • nCrDКИ із земель промисловосТІ на зеМЛІ комеРЦIШlОГО 

земельНОІ ДloI~ .. . 
МІ·ВИТИ цільове призначення земеЛЬНОІ ДШJlНКИ товариству з використання та з." О 6006 . 

б . l·далЬНІ·СТЮ ПеЛІКан площею, га ІЗ земель 
о меженою ВІДПОВ " 

~ 
І 



• 
промисловості на землі комерційного 
існуючої будівлі під використання для peKoHctpyкцiї 

вул. Красовського, 16. 
торгівельно-виставковий павільйон по 

10. Згідно з ре~~мендацією постійної комісії з питань розвитку та 
~лагоустр ... ою. теРИТОРІИ, земе~ьних відносин, архітектури, будівництва та 
lнвеСТ~ЦIИ, .ВІДМОВИТИ у надаННІ дозволу приватному підприємцю Герасимову 
~ол~ ... ІллlЧУ ~а.передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,0012 га 
ФІЗИ:НІИ осо.бl-ПІДПРИЄМЦЮ Лук'яненко Василю Володимировичу для 
РОЗМlI~ен~ КІоску по ремонту взутгя по вул.Красовського,2, в зв"язку з 
неДОЦІЛ~~IС;Ю ~озташування кіоску по ремонту взуття на зазначеній 
земельн1И ДІЛЯНЦІ. 

11.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеусtpою по 
оформле~ прав~ користування (договорів оренди) земельних ділmок, на 
яких РОЗМІщене манН0, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

11.1. Громадянину Паньку Олександру Борисовичу орієнтовною площею 
0,0123 га для обслуговування частини нежитлової будівлі по бульв. 
Незалежності, 14; 

11.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "ХІМЛОПСТИКА" 
орієнтовною площею 5,7219 га ДJIJI обслуговування КОМІШексу по 
вул. Щоmdвській,8; 

12.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформлеmпo 

права користування земельною дїЛJIнкою ГPOM8ДJIНЦi Катеруші Ларисі 
Григорівні орієнтовною площею 0,0028 га ДJIJI облаштування окремого входу 
під стоматологічний кабінет по вул. Черняховського,23-б. 

13. Відмовити приватному підприємству "КАІ-Сервіс" у продовженні 
терміну укладення договору про внесення змін до договору оренди земельної 
дїЛJIНки, в зв"язку З порушенням терміну укладення зазначеного договору, 
встановленого рішенням сесії від 26.11.2009 року Ни 1309-75-05. 

14. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
14.1. від 04.02.2010 року Ни 1409-78-05 <<Про припинеВНJI права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » п. 1.4 цього рішення відносно товариства з ~бме~еною 
відповідальністю "Трім ПJПOс" доповнити словами ,,до земель МlСЬКОI ради 

сільськогосподарського призначення (рілля)"; 
14.2. від 04.02.2010 року Nи 1409-78-05 <<Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » п. 1.5 цього рішення відносно товариства з обме~ено~ 
відповідальністю "Люкос-Преміум" доповни;и с~~вами ,,до земель МlСЬКОI 
ради сільськогосподарського призначення (РІЛЛЯ) , . 

14.3.від 25.12.2008 року Nи 969-52-05 «Пр~ продаж ~емельних Д1ЛЯНок та 
вн · рішеННJI" П 1 2 цього РІшення ВІДНОСНО товариства з 

есення змl~ до. . .... Ав о· Ц~НТP ПАНАВТО" викласти в наступній 
обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ" т " 
редакції: 



9 

"TOBap~cтвy з обмеженою відповідальністю ,Автоцентр ПАНАВТО" 
земельну ДІЛJIНКУ ПЛощею О 2451 . ' " , га для БУДІвництва та обслуговування 
об"єкту незавершеного БУДІ·вництва . . .. .. -зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 
вул.МеталурГІВ, ваРТІСТЮ 463 288,00 гривень . 

. Товариству з обмеженою відповідальністю "Авто центр "ПАНАВТО" в 
теРМІН до 18:04.2010 року укласти угоду про продаж земельної ділянки." 

. 14.4. ВІД 04.02.2010 року Н!! 1413-78-05 «Про надання в оренду земельної 
Д~H~ ... » ~ п. 4 цього рішення відносно товариства з обмеженою 
ВІ~ОВlдалЬНIСТЮ "Житлопобут-комплект" слова "до 14.02. 2010 року" 
замІНИТИ словами "до 30.03.2010 року", слова" доI4.03.2010 року" замінити 
словами" до 30.04.201 Ороку"; 

14.5.від 18.02.2010 року Н!! 1426-79-05 "Про припинеННJI права 
користуван~ "земельними ділянками, затвердження технічної 
документацll... в п. 1.1. цього рішення відносно орендного підприємства 
"Броварипромжитлобуд" слова "площею 0,1800 га" замінити словами 
"площею 0,1439 га", згідно з листом орендного підприємства 
"Броварипромжитлобуд" від 11.03.2010 Н!! 44. 

15. Внести зміни до договорів оренди земельних дїлинок: 
15.1. до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Н2040633800204 від 18.04.2006р. відносно товариства з 

обмеженою відповідальністю "Броварський домобудівний комбінат 
"Меркурій" , слова "площею 5,3700 га" замінити словами "площею 4,3029 га". 

15.2. в зв"язку з реорганізацією приватного підприємства 

"Теплоенергоспецбуд" в Обслуговуючий гаражний кооператив 
"Теnлоенергоспецбуд" замінити в договорі оренди земельної ділянки, 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального 
округу 02.07.2007 року за Н2 1173, зареєстрованого у Київській регіональній 
філії Державного підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за Н2040733800082 від 
16.07.2007р., (із змінами, внесеними договором про внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській регіональній 
філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах" за Н2040996300007 від 
06.10.2009р. та договором про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки, зареєстрованого У Київській регіональній філії Державного 
підприємства Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті yкpaї~ по земельних ресурсах" за Н2040996300008 від 06.10.2009р.) 
сторону Орендаря: " .. 
з приватного підприємства "Теnлоенергоспецбуд на иого ~~OHac~a 
Обслуговуючий гаражний кооператив "Тепл?енергоспе~буд , ВІДПОВІДНО 11:0 
свідоцтва про державну реєстрацІЮ ЮРИДИЧНОl особи ce~~ ~O 1 Н2 543060 B~Д 
15.10.2009 року, та продовжити теРМІН оренди земеЛЬНОІ дІЛЯНКИ на 25 РОЮВ 
(до 18.03.2035 року). 3азначе~ зміни .~нести шляхом укладення договору 
оренди земельної ділянки В НОВ1И редакци. 



10 

16.Згідно З рекомендаЦ·IЄЮ ..... . ... 
ПОСТ1ИНОI КОМIСIl З питань розвитку та 

~лагоустр .. ою . територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
ІнвеСТИЦІИ,. ВІДМОВИТИ товариству з обмеженою відповідальністю ,,гyтra" у 
ПРИПИН~ННІ .~paBa КО~,истуваННJI земельною діЛJlНКОЮ площею 0,0173 га по 
вул. КИІВСЬКlи,92, в зв JlЗКУ З недоцільністю. 

17.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
~лагоус~ою .територіЙ, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
ІнвеСТИЦІИ, Вlдкла~ти ДЛJl додаткового вивчеННJI розгляд питанНJI про 
продовженНJI теРМІНУ користуваННJI земельними ділянками фізичним та 
юридичним особам: 

17.1. Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 
площею 0,7478 га ДЛJl обслуговуванНJI відкритої платної автостоJIНКИ - землі 
транспорту, по бульв. Незалежності; 

17.2.Приватному підприємству "Метал он" площею 0,3514 га ДЛJI 
будівництва комплексу відпочинку та розваг - землі комерційного 
використанНJI, по вул.Гагаріна в районі розміщення районного відділення 
зв'язку; 

17.З.ФізичніЙ особі - підприємцю Дзюбі Наталії Павлівні площею 
0,0172га ДЛJI обслуговуванНJI павільйонів та кіосків в складі зупинки 
очікуванНJI - землі комерційного використанНJI, по вул.Шевченка (бітІ 
центральної лікарні); 

17.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні площею 
0,0019га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного використaнНJI, по 
бульв.Незалежності, 1 О; 

17.5.ФізичніЙ особі - підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу площею 
0,0019га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщенНJI буд.N211; 

17.6.фізичніЙ особі - підприємцю Криmтофор Людмилі Миколаївні 
площею 0,0019га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності, 1 О; 

17.7.ФізичніЙ особі - підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею 
0,0019га для обслуговуванНJI кіоску - землі комерційного використaнНJI, по 
бульв.Незалежності, 1 о. 

18. Згідно з рекомендацією постійної комісіі з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельнИХ від~осин, архітектури, ?удівництва та 
інвестицій відмовити у продовжеННІ права на РОЗМlщеННJI малих 

архітектурних форм та укладенні договорів особистого строкового сервітуту 
на земельні ділянки фізичним особам: ... 

І8.І.ФізичніЙ особі - підпри~ Болдирєву ~OCT~H~ ОЛ~КСІИОВИЧУ 
площею 0,ОО2Зга для обслуговування юоску в складІ павlЛЬИОНУ ОЧІКУВання -
землі комерційного використання, по вул.Королеика,S2; ... 

18 2 Ф. ичнІ·й особі - підприємцю Болдирєву Костянтину ОлеКСІИОВИЧУ 
• • ІЗ .. .u 

площею О,ООЗО6га для обслуговування юоску - зеМЛІ комерЦ1ИНОГО 

використання, по вул.Короленка,52; 
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18.3.Приватн?му підприємству "Текст" площею 0,0035 га для 
обслуговування КІоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення СПТУ-4. 

19. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.2,4 даного 
рішення, пр~ необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведення 1Х державної реєстрації до 18.05.2010 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про припинення права користування землею. 

20.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 
рішення, про необхідність укладення до 18.05.2010 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 землею. 

21.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.б,7 даного рішення, 
про необхідність укладення договорів про встановлення особистого 
строкового сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 
18.05.2010 року. 

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

23. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право 
Броварської міської ради змішовати орендну плату за земельні ділянки після 
зміни грошової оцінки земель м.Бр?вар~. . 

у випадку відмови орендаРІВ ЗМ1НИТИ орендну плату, ДОГОВ1Р оренди 

земельної ділянки може бути розірваний Броварською міською радою в 
односторонньому порядку. 

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки місь 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 березня 2010 року 
N! -----

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: . 

. . за пропозиЦІЄЮ ого ВІДДІЛУ, земельн. . ... питань ... 
постійноі КОМІСl1 з ою теРИТОРІИ, 

благоустр розвитку та . осин, архітектури, 
ельних ВІДН ... зем .нвестиЦlИ-

будівництва ~:~'язки начальника 
ВlfКОН)'lоча о. .лу _ заступник 
земельного ВlДДI 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДичного відцiny 

Начальник управління 
МіСТОбудуВання та аРхітектури _ 
головний архітектор міста 

ВИКонуюча обов 'язки началЬНИка . . .. загалЬНого ВІДЦІЛУ - ГОЛОВRИи 
спеціаліст загального відділу 

ГОЛова ПоcтiJiноі КОМісії ЗIIIrraJп, 
PD3ВИткy та б~ 1'ep1l'ropii, 
земlllIЬНиx відносив, 1IJIXi1'e!rryp1l, 
будіВНИЦтва та іlfВеСТllцій 

Л~/ 

(b/fP' v-' , С.А.МаЙборода 

B.O.Aндpє~ 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.Я.Хижюпс 

с.в.mдцуБВJIC 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. rarapїlla,15, т.6-50-67 

~~...::.;...J=.I"':::"""_ N!! .l -з о 
___ ~ _______ за __________ _ г 

Виконуючому обов'язки 

міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний 
~ , f)!J .,w ~1J 

ради просить розглянуги на черговому 

засіданні міської питання: 
І.Про при нення права користування земельними ділянками, 

затвердження проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних 
ділянок, продовження теРМІНІВ користування земельними дiлJIнками, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленlПО 
права користування земельними ділянками юридичним і фізичним особам та 
внесення змін до рішень Броварської міської ради; 

2. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права 
власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення 
змін до рішень Броварської міської ради; 

з. Про попереднє погодження місць розташування малих 

архітектурних форм; 
4. Про затвердження договорів оренди землі та договорів про 

внесення змін до договорів оренди землі. 

Начальник земельного відділу 
-----------+---~~p 

Броварсы�піi ІС 
_~1Шіі Ке СІ-6!J 6kJ 
~" ~~ . 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку I.B~. ____ -----ї 
r, .. nТ'" f. ~~ ~I,a~iI ~(ABI{ 

ПОДАННЯ \ .. ' _,~.,~ ... ,.t!-Л ~ У/ 
.... ~ 1 ••• J ... 

Просимо розглянути на черговому засіданн "~oвap&---7.\!;( p~ 
аита~ня ~po припине~.~я. права користування земельними ділянками, затвердження 
reХН1ЧН01 дoкyмeH:~Цll 1З землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, 

ародовження T~pM1.~1B користув~ння земельними ділянками, надання дозволу на 

~~адання теХН1ЧН01 доt.<Y~ентацll по оформленню права користування земельними 
~~~и юридичним І фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської 
\f1СЬК01 ради: . 

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

І.І.Товариству з обмеженою відповідальністю "Гутта" площею 0,0173 га по 
JУЛ. Київській,92, згідно з листом від 04.03.20 1 Ороку N!! 31; 

1.2. Приватному підприємству "Дельта-Бровари" площею 0,0360 га по 
ІУЛ. Київській в районі розміщення буд. N!! 292, згідно з листом від 02.02.2010 року 
~!! 17; 

І.3.Приватному підприємству "Компанія Антеко" площею 0,5000 га по вул. 
lавла Чубинського на території 5 мікрорайону ІУ житлового району, згідно з 
:aяDою від 15.03.2010 року. 

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

2.1. Фізичній особі-підприємцю Хаменушку Роману Володимировичу площею 
),0026 га ДJIJI влаштування окремого входу до нежитлового приміщення - землі 
:омерційного використання, по бульв. Незалежності,2 терміном на 5 років; 

2.2. Комунальному підприємству "Служба замовника" площею 0,0424 га ДJIJI 
'рганізації стоянки автотранспорту - землі транспорту, на розі вул. Грушевського 
а вул. Шолом-Алейхема терміном на 5 років. 

3. Затвердити технічну документацію. із земnеустр~ю щодо складання 
.окументів, що посвідчують право влаСНОСТ1 на земельну дlЛЯВКY та передати У 

ласність гаражному кооперативу ,,ялинка" площею 1,9898 га для обслуговування 
олективних гаражів - землі транспорту, по вул.Чкалова,28. 

4. Затвердити технічну документацію із земле~строю щодо складання 
окументів, що посвідчують право оренди на з~мельну ~1Лян~ та H~aT~ в оренду 
1 рахунок земель міськоі ради земельну Д1ЛЯНКУ Ф1ЗИЧН1И ОСО~1-mдприємцю 
:ачум"яну Рубену Бениковичу площе~ 0,0389 га - зеМЛІ. о~~еженого 
ИkОРИСТання _ інженерний коридор мере)1С1 водопостачання та мереЖІ зв язку, для 
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б"дівництва та обслуговування 
JI ... ресторанно-готельного комплексу - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул. Київській, 255-а терміном на 5 років. 

, 5. Продовжити терміни КОристування земельними ділянками, 
перебувають в оренді: що 
І 5.1. Дочірньому підприємств' . . у ВІДКРИТОГО аКЦІОнерного товариства 
«Мостобуд» - МостоБУДІвельний загін Н!! 112 площею 0,1568 га для 
~бcлr-овування ~тожитку - землі житлової забудови, по вул.Кирпоноса,15-а 
~pMIHOM на 5 РОКІВ. 

~ оо В~=сти ~міни д.~ дo:o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
~IВСЬК1И реnоналЬНIИ ф1Лl1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті у країни по земельних ресурсах" за 
Ng040833800023 від 08.02.2008р.; 
І 5.2. Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 
площею 0,7478 га для обслуговування відкритої платної автостоянки - землі 
транспорту, по бульв. Незалежності 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 У країни по земельних ресурсах" за 
Ng040533800021 від 28.04.2005р.; 

5.3. Приватному підприємству "Металон" площею 0,3514 га для будівництва 
,комплексу відпочинку та розваг - землі комерційного використання, по 

;вул.Гагаріна в районі розміщення районного відділення зв'язку, терміном на 2 
'роки; 

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

Ng040633800180 від 11.04.2006р.; 
5.4.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,вітерець" площею 0,0098 га 

для обслуговування магазину - землі комерційного використання, по 
вул.КиївськіЙ,42 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міської ради за Н!! 34: від. ~2.11.2002 р?ку; .. 

5.5. Фізичній особі - підприємцю ЗаицеВІИ ВалентиНІ ВаСИЛІВНІ площею 
0,0057 га для обслуговування кіоску в складі паві~ьйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул. Шевченка,27 Tep~IH~M на 3 роки; 

Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯнки, зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за Н!! 20 ~iд 20.06.2007р., пункт 1 цього 
договору доповнити піДПУНКТОМ 1.2.наступ~ого .~MICТY: .., '" 

Режим роботи об"єктів дрібно РОЗДРlБН01 торговелЬ.НОI мереЖІ на терИТОрІІ 

міста Бровари, повинен відповідати наступноМУ часовому ДІапазону: 
- початок роботи - не раніше 7:00 год; . 
_ закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. . 
Порушення режиму роботи є підставою для РОЗІРВання договору оренди в 

Односторонньому порядку; 
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5.6.фізичніЙ особі - підприємЦІ МО. .. . 
047 б о аринич ксанl МиколаlВН1 площею 

О га для о сnyговування КІ·ОСКУ в . .... . , .... скпадІ пав1ЛЬИОНУ ОЧІкування - зеМЛІ 
омеРЦIИНОГО використання по в К .... . ' ул. ороленка в раиоН1 РОЗМІщення будинку N!!65 
~PMIHOM на 3 роки. 

Внести зміни до договору ор .. . . .... .. енди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ зареєстрованого у . .. сьюи репональ .. ф. ... , 
.ИІВ НІИ ІЛll Державного підприємства "Центр державного 
:мельного Kaдacтp~ при Державному комітеті у країни по земельних ресурсах" за 
!! 040533800122 . ВІД 10.08.2005р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
.2.наступного ЗМІСТУ: 

. Режим роботи Об"~КТів .дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
ІСта 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 

цносторонньому ПОРЯДКУ; 

5.7.ФізичніЙ особі - підприємцю Дзюбі Наталії Павлівні площею 0,0172га для 
І'!!' • ... •• • • • 

ослуговування павlЛЬИОНІВ та КІОСКІВ в скпадІ зупинки ОЧІКУВання - зеМЛІ 

Qмерційного використання, по вул.Шевченка (біля центральної лікарні) терміном 
аЗ роки. 

Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
иївській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
'MenьHoгo кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
2040633800422 від 29.11.2006р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
.2.наступного змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на територіі 

іста 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 

!tНOCTOpoнньoмy порядку; 

5.8.фізичніЙ особі - підприємцю Пасічник Валентині Вікторівні nnоще~ 
.0051га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
)мерційного використання на розі вул.Грушевського та вул.Возз'єднаННJI 

'рміном на 3 роки. .. . 
Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

псонкомі Броварської міської ради, про ~o у книзі записів державної реєстрації 
)говорів оренди вчинено запис за N!! 1~ ВІД 05.06.2007р., пункт 1 цього договору 
)повнити підпунктом 1.2.наступного ЗМІС~: .. ... ... 

Режим роботи об"єктів дрібно РОЗДРlБНОI TopгoBenь.Hol мереЖІ на терИТОрІІ 
іста Бровари, повинен відповідати наступноМУ часовому ДІапазону: 

_ початок роботи - не раніше 7:00 ГОД; 
_ закінчення роботи - не пізніше ~2:00 год. . 
Порушення режиму роботи є ПІДСТавою для РОЗІРВання договору оренди в 

~OCTOPOННЬOМY порядку; 



~ 4 

( S.9.ФізичніЙ особі - підприєм юС' 
. обслуговування кіоску Ц та~КОВІЙ Гулії Ісхаківні площею 0,0019га 
~ - зеМЛІ к '" ~ульв.незалежно~ті, 1 О терміном на 3 роки. омеРЦIИНОГО використання, по 

І Внести ЗМІНИ дО договору О 
ТІ' .... lвській регіональній ф' '" Д ренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
.1UI 1Лll ержавного . Ц 
І мельного кадастру п и Д . ПІдприємства" ентр державного 
~ 040633800094 від із 03 io~:BHOMY КОМІтеті України по земельних ресурсах" за 
І - ." р., пункт І цього договору доповнити підпунктом 
Jl.2.наступного ЗМІСТУ: 

Режим роботи об"єктів дрібно розд'б .. .., '" . Б " РІ НОІ торговеЛЬНОI мереЖІ на терИТОрll 
МІста ровари, повинен ВІДПОВІ~ати наступному часовому діапазону: 

- по:аток роботи - не раНІше 7 :00 год; 
І -заюичення роботи - не пізніше 22:00 год. 
і Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 
І односторонньому порядку; 

; S.1 О.ФізичніЙ особі - під~риємЦІО Бугері Андрію Вікторовичу площею 
і о,ОО19га.для Об:лу;овув~ня КІОСКУ - землі комерційного використання, по 
І вул.ГагаРІна в P~OHI РОЗМІщення буд.N!! 11 терміном на 3 роки. 
І Внести ЗМІНИ дО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
І Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
Іземельного KaдaCTp~ при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 
і Н2 040633800259 . ВІД 12.05.2006р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
і 1.2.наступного ЗМІСТУ: 

І Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
і міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

ПорymеИИJI режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

і односторонньому порядку; 

, 5.11.ФізИЧИЇЙ особі - підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу площею 
І О,0020га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
: вул.Королеика в районі розміщення буд.N!!64 терміном на 3 роки. 
І •• • 
. Внести зміни до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
І • Ц 
! Київській регіональній філії Державного ПІдприємства " ентр державноl'О 

; земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних pe~ypcax" за 
~ Н2 040633800270 від 17.05.2006р., пункт 1 цього договору доповнити ПІДПУНКТОМ 

: 1.2.наступиого змісту: . . оо оо' '00 

Режим роботи об"єктів ДРІбно РОЗДРlБНОI торговеЛЬНОI мереЖІ на терИТОрІІ 
~ міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
і _ початок роботи - не раніше 7:00 год; 

- закіичеИИJI роботи - не пізніше 22:00 год. . 
ПорymеИИJI режиму роботи є підставою для рОЗІрвання договору оренди в 

Односторонньому порядку; . оо • 

5.12.ФізичніЙ особі - підприємцю Кришт.офОР Лю~1 МиколаlВНI площею 
і О,0019га для обслуговування кіоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

БУльв.Незалежності,l О терміном на 3 роки. 
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і Внести ЗМІни до договору о ен .. . 
kиіВСЬкій регіональній філії Де ~ав~И земе~ьнОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
~еldельного кадастру при Державно~ o~o. Пlдпр~ємства "Центр державного 
I~a 040633800097 від 15.03 2006 У КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах" за 
11':' • р., пункт 1 цього до . 
J.2.наступного змісту: говору доповнити ПІдпунктом 

Режим роботи об"єктів дрібно 'б" 
іста Бровари, повинен відпові РОЗДРІ НОІ торговел~ної мережі на території 

м дати наступному часовому ДІапазону' 
- по:аток роботи - не раніше 7 :00 год; . 
- закІнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 

І 
Порушення режиму роботи . . є ПІдставою ДЛЯ рОЗІрвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

І 5.13.ФізичніЙ особі - підприємцю Сидорченку ОМ .. О 0005 лександру иколаиовичу 
І площею, га ~ Об~лу~овува~ня лотка - землі комерційного використання, по 
!бульв.НезалеЖНО~ТІ в раИОНІ РОЗМІщення буд.N!!II.терміном на 3 роки. 
і оо в~:сти ~МІНИ д.~ дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
! КИІВСЬЮИ реГІоналЬНIИ фШll Державного підприємства "Центр державного 
І земельного Kaдacтp~ при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
ІН! 040633800296 ВІД 05.06.2006р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
! 1.2.наступного змісту: 
і. Режим роботи Об"~КТів .дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
І МІста Бровари, повинен ВІДПОВІдати наступному часовому діапазону: . 
І -початок роботи - не раніше 7 :00 год; 
І -закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 

Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.14.ФізичніЙ особі - підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 
lШощею 0,0005га для обслуговування лотка - землі комерційного використання, по 

. вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!! 16 терміном на 3 роки. 

І 
Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
і земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
І Н!! 040533800068 від 22.06.2005р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
! 1.2.наступного змісту: 
і Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
: міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: . 
І _ початок роботи - не раніше 7:00 год; 

_ закінчення роботи - не пізніше ~2:00 год. . 
Порушення режиму роботи є ПІДСТавою ДЛJI РОЗІРВання договору оренди В 

І односторонньому порядку; . оо 'оо оо.. 
і 5.15 Фізичній особі _ підприємцю ШарапОВІИ Наталll Михаил1ВНІ площею 
і 0,00135га' для обслуговування кіоску - зеМJiі комерційного використання, по 
. Вул.Шевченка,6 терміном на 7 років; оо • 

Внести зміни до договору оренди зеМ~НОІ ДШЯИКИ, зареєстрованого У 
Київській регіональній філії Державно~о . ПІдпр~ємства ,Дентр держав~?го 
земельного кадастру при ДержавноМУ кОМІтеТІ УКРаіНИ по земельних ресурсах за 
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~!! 040533800012 від 27.01.2006р 
1.2.наступного змісту: ., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 

Режим роботи об"єктів дрібно ' .. 
• Іїста Бровари, Повинен відповідати на~ОЗ:lбнО1 торговел~ної мережі на території 

- початок роботи - не ра' 7 О ту ому часовому ДІапазону: . НІше : О год; 
і:аК1нчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
орушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

5.16.фізичніЙ особі - підприємцю Шарапові .. Н ... М ... . 
00135га для обсл . и атал 11 ихаИЛІВН1 площею 

О, Ш 1 ~говування КІоску - землі комерційного використання по 

І вул. евченка, теРМІНОМ на 7 років. ' 
Внести зміни до договору о .. . ,оо '" . . .. . ... ренди земеЛЬНОl ДІЛянки, зареєстрованого у 

j КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
; земельного Kaдacтp~ при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!! 040633800170 . ВІД 05.04.2006р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
1.2.наступного ЗМІСТУ: 

І. Режим роботи Об"~КТів .дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
І МІста Бровари, повинен ВІДПОВІдати наступному часовому діапазону: 

І -початок роботи - не раніше 7 :00 год; 
! - закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
І Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди В 
. односторонньому порядку; 
! S.17.ФізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні площею 
О,О038га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по бульв. 

І Незалежності,7 терміном на 7 років; 
І Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
І Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
: земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

I
НИ 040533800058 від 10.06.2005р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
1.2.наступного змісту: 

і Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 
! міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 
і - початок роботи - не раніше 7:00 год; 
І _ закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
! Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

: Односторонньому порядку; . .. Оо. .... • 

: S.18.ФlзичніЙ особі - підприємцю ШарanОВІИ Наталll МихаИЛІВНl площею 
: О,О038га для обслуговування кіоску - землі ~омерціЙного. використання, по вул. 
Київській в районі розміщення буд. Н!!168 теРМІНОМ H~ 7 ~0К1В; 
; Ввести зміни до договору оренди зеМ~НОІ дІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державно!'о . Пlдпр~ємства ,Дентр держав~?ro 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкрatНИ по земельних pe~ypcax за 
Н!! 040633800171 від 05.04.2006р., пункт 1 цього договору доповнити ПІДПУНКТОМ 
1.2.наступного змісту: 
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РеЖИМ роботи об"єктів дрібно ' .. 

Ііста Бровари, повинен відповідати РОЗДРlБНОI торговельної мережі на території 
_ початок роботи - не раніше 7~оаоступному часовому діапазону: 

. . год; 

- заюнчення роботи - не пізніше 22 '00 
Порушення режиму роботи є п' . год. 

Ідставою для розірв односторонньому порядку; ання договору оренди в 

І 5.19. Фізичній особі - підпр 
О 0019га для обслуговування' иємцю . Носок Наталії Анатоліївні площею 

J КІоску - зеМЛІ комерц'" 
Короленка в районі розміщенн б 1." 5 . ІИНОГО використання, по вул. 

. я уд. J,!! 1 термІНОМ на 3 роки 
Внести ЗМІНИ дО договору оренди .. . . 

Кlfївській регіональній філії Д земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
ержавного ПІдприємства Центр державноtо 

земельного кадастру при Державном " У" " . у КОМІтеТІ краІНИ по земельних ресурсах" за 
Н! 040533800067 ВІД 22.06.2005р пункт 1 цього д . 
1 2 

. ., оговору доповнити ПІдпунктом 

.. наступного ЗМІСТУ: 
. Режим роботи Об"~КТів .дрібно роздрібної торговельної мережі на території 

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

односторонньому порядку; 

5.20.ФізичніЙ особі - підприємцю Орел Ларисі Михайлівні площею О 0019га 
ДJIJI обслуговув~ кіоску - землі комерційного використ~, по 
бульв.НезалеЖНОСТІ,1 О терміном на 3 роки. . 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого.у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
ІН! 040533800207 від 21.11.2005р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
Il.2.наступного змісту: 

І 
Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на території 

міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

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

І Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

І односторонньому порядку. 

І б.Продовжити право на розмі~енНJI малих ap~T~КТYP~ форм та укласти 
,ДОГОВОРИ особистого строкового сеРВІТУТУ на земельНІ Д1JIJIНКИ фІЗИЧНИМ особам: 
І б.І.ФізичніЙ особі - підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
іnлощею 0,0023га для обслуговування кіоску в складі п~вільйону очікування - землі 
!lCомерційного використання, по вул.Короленка,52 теРМІНОМ до 28.03.2013 po.~; 
і б.2.ФізичніЙ особі - підприЄМЦЮ Болдирєву Костянтину ОлеКСІИОВИЧУ 
'nЛощею 0,00306га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, 
'По вул.Короленка 52 терміном до 28.03.2013 року; 

б.з.ФізичніЙ' особі _ підприємцю Кулазі. Пе~у ~оло~ировичу площею 
0,0020га для обслуговування кіоску в склаДІ павlЛЬИОНУ ОЧІкування - землі 
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lсомерЦ1ИНОro використання, по вул к· 
~oкy; . .0.. . 1рова - Грушевського терміном до 28.03.2013 

f б.4.ФlЗИЧИlИ осоБІ - підприєм Г 
О,О02бга ДЛJI обслуговуванНJI кіос цю зе уб~нову Се.~гію Вячеславовичу площею 
!короленка,47-а терміном до 28.03.~13 МЛ.1 комеРЦ1ИНОГО використання, по вул. 
Г б S ф. .0. б· року, 

І .. lЗИЧНIИ ОСО І - підприєм М . 
О 002Sra ДЛJI обслуговування . цю ереЗ1 Анатолію Андрійовичу площею 

І 
' КІоску в складі паві"· . комерційного використання n ... льиону ОЧІкування - зеМЛІ 
терміном до 28.03.2013 року; о вул. КИ1ВСЬКlй В районі розміщення буд.,N'!!224 

І б б ф. ... б· .. ІЗИЧНІИ осо І - підприємцІО Щерб н·· І . . 
бслуговування кіоску в . ... ак І.НІ ЛЛІВНІ площею 0,0030га для 

о ~клаДІ пав1ЛЬИОНУ ОЧІкування - землі комерційного 
вик~р::~ня,.~о BY~ .. Гaг~pIHa,11 терміном до 28.03.2013 року; 

.. ІЗИЧИІИ осо І - П.lдп.!'ИЄМЦЮ Багіровій Тетяні Олексіївні площею 0,0055га 
Ідля обслугов~ан~я па~1ЛЬИОНУ - землі комерційного використання, по вул. 
IКороленка в раиОНІ РОЗМІщення буд.,N'!!68 терміном до 28032013 . 68 ф. .0. б. . .. року, 

.. ІЗИЧНІИ ~co І - ПІДn~ИЄМЦЮ Хлипі Тамарі Іванівні площею 0,0040га для 

об~n>:ОВУВ~ КІОСКУ - зеМЛІ комерційного використання, по вул. Олімпійській в 
раною РО~МІЩ~~ бу~.~!!4 терміном до 28.03.2013 року. 

6.9.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Орел Ларисі Михайлівні площею 00021 
га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по вул.Гаг~ріна 
районі розміщення буд.2 терміном до 28.03.2013 року.; , 

І б.l0.ФізичніЙ особі-п.ідnриємцю <:>рел Лар~ .. сі Михайлівні площею 0,0019 
га для обслуговування КІоску - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по вул.Кірова 
районі розміщення буд.88 терміном до 28.03.2013 року. 

І 6.11.Приватному підприємству "Текст" площею 0,0035 га для 
lобслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
і використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення СПТУ-4 терміном ДО 

;28.03.2013 року; 
6.12.ФізичніЙ особі-підприємцю Колбасинському Віталію Вікторовичу 

IIDIощею 0,00275 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, 
Іпо вул.Гагаріна,14 терміном до 28.03.2013 року. 
І 

І 7. Розмістити мали архітектурні форми та укласти договори особистого 
. строкового сервітуту на земельні ділянки фізичним особам: 
і 7.1. Фізичній особі-підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу площею 
!О,О027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону 
!N!6) по здійснеmпo роздрібної торгівлі - землі комерційного використання, по 
івул.Червяховського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н! 1 терміном 
іДО 28.03.2013 року; . . ... 
; 7.2.ФізичніЙ особі-підприємцю НІКандрову ГеннадІЮ АРК8ДІИОВИЧУ площею 
:0,0027 га для розташування CTaцiOH~pH?Ї малої. apxiTe~HOЇ форми (павільйону 
:Н!!2) по здійснеmпo роздрібній ТОРГІВЛІ - зеМЛІ комеРЦlИНОГО використання, по 
ВУл.ЧерНJIXОВСЬКОro в районі розміщення автогаражного кооперативу Н!! 1 

терміном до 28.03.2013 року; ... 
7.3.Фізичній особі-підприємЦЮ Ковалю МатвІЮ Михаиловичу площею 

0,0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону 
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І .... 

~) ао ЗДІисненню роздрібній то .. . 

t 
РГІВЛІ - зеМЛІ к ... . 

~JI.ЧерНJlXОВСЬКОГО в районі розмі е омерЦ1ИНОГО використання, по 
рміНОМ до 28.03.2013 року; щ ння авто гаражного кооперативу Н!! 1 

7.4.фізичніЙ особі-підприємцю Ж 
розташування малої архіте r.K Петру М.иколаЙовичу площею 0,0020 га 

ргівлі - землі комерційного ви КТУРНОІ форми (КІоск) по здійсненню роздрібної 
028.03.2013 року; користання, по бульв. Незалежності,15 терміном 

7.S.ФізичніЙ ОСОбі-підприємцю О . 
0027 га для розташуванна . Л~КСІЄН~ Олександру Івановичу площею 

~ 
1& стацlонаРНОI малОI арх· .. Ф (... 

05) по здійсненню роздріб ... .. ІтеКТУРНОІ орми пав1ЛЬИОНУ 
- Ч НІИ ТОРГІВЛІ - землі комерційного використання по 
л. ерИJIXОВСЬКОГО в районі . , 

· 28 03 2013 РОЗМІщення автогаражного кооперативу Н!! 1 

Г
РМІНОМ ДО .. року; 

7.6.фізичніЙ особі-пі дприємцlО Слюсаренку Ярославу Костянтиновичу 
Fo~e~ 0,0027 га для ~~зташування стаціонарної малої архітектурної форми 
~пав1ЛЬИОНУ N!!4) по ЗДІисненню роздрібній торгівлі - землі комерційного 
rJfКОРИСТання, по ?УЛ. Черняховського в районі розміщення авто гаражного 
jПеративу ~ 1 теРМІНОМ ДО 28.03.2013 РОКУ. 

І. 8. З.атвердити проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної 
~~КИ ІЗ ~емель для ведення фермерського господарства на землі промисловості та 
рМ1Иити ЦІЛьове призначення земельної ділянки rpомадянину Листопаду Петру 

~ан~вичу площею ~,199S г~ із земель ДJUI ведення фермерського господарства на 
rеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ для БУДІВництва заводу по виробництву будівельних матеріалів 
в районі Об"ізної дороги. 
І Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва, 
Fпричинених зміною цільового призначення земельної ділянки, яка є власністю 
rPомадинина Листопада Петра Івановича, в розмірі 79 261,00 rpивень. 

. 
9. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

rемельноі ділянки із земель промисловості на землі комерційного використання та 
rміиити цільове призначення земельної ділянки товариству з обмеженою 
rідпові~альнісТІО "Пелікан" площею 0,6006 .:а. із зем~ пр?~сл?вості ~a землі 
~омерц1ЙНОГО використання для реконстрУКЦl1 ІСНУЮЧОІ БУДІВЛІ пІД ТОРГІВельно-
іИСТавковий павільйон по ВУЛ. Красовського, 16. 

І 10.Надати дозвіл приватному. підприємцю Герасимову Мико~і ~~ЧУ н.а 
D~редачу в суборенду земельної ДІЛЯНКИ площею 0,0012 га . фIЗИЧН.ІИ особl
Р1ДПрИЄМЦЮ Лук'яненко Василю Володимировичу для РОЗМІщення юоску по 
reMoнтy взуття по вул.Красовського,2, без зміни ії цільового призначе~. 
: Попередити приватного підприємця ~ерасимова Миколу ІллІча про 
kеобхідність встановлення плати за земельну ДІЛЯНКУ, щО передаєrься в суборенду, 
І •• • 

~e вище від орендної плати, що передбачена договором оренди земеЛЬНОІ ДІ~КИ 
~iд 20.02.2007 року N!!0407338000~3 та дОГОВОРОМ N!!l про внесення ЗМІН дО 
~oroBOPY оренди земельної ділянки ВІД 02.02.2009року. 
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II.Надати дозвіл на Складання ' .. 
оформленню права КОРИСтування (д теХНІ:НОІ документації із землеустрою по 
розt.fіщене майно, що ЯВЛЯЄться влас:'ГОВОРІВ оренди) земельних ділянок, на яких 

11.1. Громадянину Паньку О ІСТ10 юридичних та фізичних осіб: 
О 0123 га ДЛJI обслуговування ле:сандру Борисовичу орієнтовною площею 
незалежності, 14; астини нежитлової будівлі по бульв. 

11.2.Товариству з обмеженою 
орієнтовною площею 5,7219 га 
вул. Щолківській,8; 

відповідальністю "ХІМЛОПСТИКА" 
дЛЯ обслуговування комплексу по 

12.Надати дозвіл на складання т '.. '" . еХН1ЧНОІ документаЦll по оформленню права 
користування земельн~юоод1ЛЯНКОЮ громадянці Катеруші Ларисі Григорівні 
OPItHТOBH0t.<> ~лощ~ю , 28 га для облаштування окремого входу під 
стомаТОЛОГIЧНИИ каБІнет по вул. Черняховського,23-б. 

13. Відмовити приватному підприємству І<АІ СеРВІ'с" у .. . ,,- продовжеННІ терМІНУ 

укладення договору про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки в 
". ' ЗВ язку з порушенням терМІНУ укладення зазначеного договору встановленого 

рішенням сесії від 26.11.2009 року Н2 1309-75-05. ' 

14. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
14.1. від 04.02.2010 року Н2 1409-78-05 «Про припинення права користування 

земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » п. 1.4 цього 
рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Трім ПJПOС" 
доповнити словами "ДО земель міської ради сільськогосподарського призначення 

(рiJшя)"; 
14.2. від 04.02.2010 року Н2 1409-78-05 «Про припинення права користування 

земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » п. 1.5 цього 
рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю ,,.JIюкос-Преміум" 
доповнити словами "ДО земель міської ради сільськогосподарського призначення 
(рілля)"; . 

14.3.від 25.12.2008 року N2 969-52-05 «Про продаж земельних ділянок та 
внесення зміни до рішення .... " п. 1.2 цього рішення відносно товариства з 
,Обмеженою відповідальністю "Автоцентр "ПАНАВТО" викласти в наступній 

jедВІЩU: 
"Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Автоцентр ,,llAНAВTO" 

ремельну ділянку площею 0,2451 га для. будівницт~~ та обслуговування об"єкту 
~езавеРПJеноro будівництва -земЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 

1JY\ л.Металургів, вартістю 463 288,00 ~ивень: " . 
Товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ ,,ABTo~e~ ,,~TO в терМІН 

~o 18.04.2010 року укласти угоду про продаж земеЛЬНОІ дІЛЯНКИ. 
І 14.4. від 04.02.2010 року N!! 1413-78-05 <<Про надання в оренду земельної 
Аілянки ... » в п. 4 цього рішення відносно товариства з ~~меж~ною 
рідnовідальністю "Житлопобут-комплект" слова ,,до 14.0~. 20~0 року замl~ТИ 
СЛовами "до 30.03.2010 року", слова" доI4.03.2010 року замІНИТИ словами до 
30.04.201 Ороку"; 
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14.S.BЇД 18.02.2010 року Ко 1426 79 
•• ельними ділянками затве - - -05. "Про припинення права користування 
еРІ. ,рдження теХНІЧНОЇ до ..." 1 1 
iJlleHНJI ВІДНОСНО орендного пі кументаЦll... в п. .. цього 

р nпощею О 1800 га" замін ДПРИЄмства "Броварипромжитлобуд" слова 
..... -' ити словами площ О 1439 " . еНДНОГО підприємства Бр "ею, га , ЗГІДно з листом 
ор " оварипромжитлобуд" від 11.03.2010 Н!! 44. 

15. Внести зміни до договорів оренди . 
1 5 1 до дого земельних ДІЛянок: 

• . вору оренди зем ... . .... ф' '" д еЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у Київській 
РеnоН8ЛЬШИ Ш11 ержавного п' ІДприємства "Центр державного земельного 
кадастрУ при Дep~aBHOМY комітеті України по земельних ресурсах" за 
Ng040~33800~04 ,~IД 18.04.2006р. відносно товариства з обмеженою 
відПОВІДальНІСТЮ Броварський домобудівний комбінат "Меркурій" слова 
"площею 5,3700 га" замінити словами "площею 4,3029 га". ' 

15.2. в зв"язку з реорганізацією приватного підприємства 
"Теnлоенергоспецбуд:: . в Обслуг~вуючий гаражний кооператив 
"Теплоенергоспецбуд заМІНИТИ в договор. оренди земельної ділянки посвідченого 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального oкp~ 02.07.2007 
року за Н!! 1173, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах" за Н2040733800082 від 16.07.2007р., (із змінами, 
внесеними договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за N!!040996ЗООО07 від 06.10.2009р. та договором про внесення змін дО 
ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській регіональній філії 
Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N!!040996ЗООО08 від 
Об.10.2009р.) сторону Орендаря: 
з приватного підприємства "Теплоенергоспецбуд" на його правонаступника 
Обслуговуючий гаражний кооператив "Теплоенергоспецбуд", відповідно до 
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи оо с~рія АОl Н!! 543~60 від 
15.10.2009 року, та продовжити термін оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ на 25 роюв (до 
18.03.2035 року). Зазначені зміни внести шляхом укладення договору оренди 

вемельної ділянки в новій редакції. 

16. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.~.2,4 даного рішення, ~o 
еобхідність укладення договорів оренди земельнИХ Д1ЛJlНок та проведення ?' 
ер'-ав .. оо. 18 05 2010 року У випадку не оформлення договорш 

ІА НОІ реєстраЦll до .' . 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 

tористування землею. 1 . та ізичні особи, що зазначені в п.5 даного 
ЇIne 7.Попереди~ ~ридичш ен: до 18.05.2010 року договорів про внесення 
• НВя, про неоБХІДНІСТЬ уклад Ф млення договорів про внесення 

МІВ д' . у випадку не о ор 
. о доroворш оренди зеМЛІ... а буде розглядати питання про 

МіН до договорів оренди зеМЛІ, МІська рад . 
: ИnИНення права користування землею. 
І 
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18.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.б,7 даного рішення, про 
еоБХЇдніСТЬ укладення договорів про встановлення особистого строкового 
:ерВіТУТУ та проведення їх державної реєстрації до 18.05.2010 року. 

19.дОРУЧИТИ виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та 
додаткОВИХ угод. 

20. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварсько! 
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни ГРОШОВО1 
цівки земель м.Бровари. 
о у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди 
зе~{eJIЬНОЇ ділянки може бути розірваний Броварською міською радОIО в 
односторонньому порядку. 

виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника . 
С.А.майборода 
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