
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИIВської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про припинення права користування земельними 
Г ділянками, затвердження технічної документації із І 

землеУСТРОІО, 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 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.04.201 Ор. Н!! 332 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 внесення змін до 
рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних os:-
ділянок підтверджуються відповідними ДОI(ументами і генеральним планом І'" 
забудови м.Бровари, керуючись ст.ст. 12, 41,42, 83, 92, 93, 100, 116, 120, 123, 
124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу України, ст.ст .. 7,21,23 Закону 
Украіни "Про оренду землі", п.п. 1, 12 Перехідних положень Земельного 
кодексу України, п. 34 ст.26 Закону УІ(раїни "Про Micцe~e самоврядування в 
Україні, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р. Н!! 982 "Про 
затвердження ПОРЯДJ(}' розміщення малих архітектурних форм для 
провадження підприємницької діяльності", Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.04.2002 року N!!S02 "Про затвердження Порядку зміни 
цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян і 
юридичних осіб", а також враховуючи пропозиціі постійної Ісомісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право Ісористування земельною ділянкою та зарахувати ії 
до земель міської ради, в зв'язку з добровіЛЬНОJО відмовою, корпорації 
"NUW А У, INC" площею 5,6000 га по вул.ЩолківськіЙ,8, згідно з листом від 
26.02.2010 року; 

2.Припинити право постійного користування земельною ділянкою 
Державному комунальному підпр~ємству "Монтажник". ДЛJl будівництва 
адміністративного корпусу з ДОПОМІЖНО-СІСЛадськими ПРИМІщеннями площею 

0,2840 га по вул. Металургів та зарахувати ії Ao~r~tJW~Їa" .. W/.QiY 
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З визн8IIВJIМ банкрутом та ПрипииенНJIМ діяльності Державного комунального 
підприємства ,,монтажник". 

Повідомити Броварську філію Державного підприємства "Центр 
державного земельного кадастру" про припинення права постійного 
користуваиlUl земельною діJUlНКОЮ площею 0,2840 га по вул. Металургів. 

3.При~. прав~ користування земельною ділянкою товариству з 
обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Енергозбут" для обсnyrовуванlUl майнового 
комплексу площею 2,5557 га по вул. Кутузова,ІЗЗ та зарахувати її до земель 
міської ради, В зв' язку з набуттям іншою особою права власності на майновий 
комплекс, розташований на зазначеній земельній ділянці. 

Повідомити Броварську філію Державного підприємства ,Дентр 
державного земельного кадастру" про припинення права постійного 

користувaиIUI земельною дїJUlнкою площею 2,5557 га по вул.Кутузова,133. 

6. Продовжити терміни користуванlUl земельними ділянками, що 

перебувають В оренді: 
6.1. Фізичній особі - підприємцю Гузьку Віктору Івановичу площею 

0,3072 га ДJUI обслуговування нежитлового приміщеННJI - землі 
промисловості, по вул.БогунськіЙ,26-б терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельноі дїJUlнки, зареєстрованого 
у Київській регіональній філії Державного пі~и~ства ~?цeнтp державного 
земельного кадастру при Державному КОМІтетІ Украши ПО земельних 
ресурсах" за Н!! 040533800071 від 22.06.2005р.; 

6.2.Відкритому акціонерному товариству "Со~ія" площею 2,65~ га Д1IJI 
обcnyговувaнIUI майнового. комплексу. - зеМЛІ промисловоСТІ, по 

бульв. Незалежності,16 теРМІНОМ на 5 РОКІв. ... 
Внести зміни до договору оренди земельНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
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зеМельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за }(!0405ЗЗ800085 від 12.07.2005р.; 

б.З.Товариству з обмеженою відповідальністю "Форум-Косметік" 
пnоще~ ... 0,2880 га ДJUI обслуговування торгівельно-офісного центру - землі 
комерц1ИНОro в~ористания, по вул.Короленка,БО терміном на 20 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}(!0408ЗЗ800042 від 29.07.2008р.; 

б.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Трансметал" площею 
0,77ЗЗ га ДJIJI обслуговування виробничих приміщень - землі промисловості, 
по вул.Металургів,4 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за }(!0405ЗЗ800041 від 25.05.2005р.; 

б.5.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма "Тanісман" ЛТД площею 0,1452 га ДJЩ BYBaHНJI очисних споруд 
- землі промисловості, по вул. Чкалова,5 ~JII років. 

Внести зміни до договору орен зt~еitь<&Q.t;НJiX , зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Держ ~~ і ~"1te~1 а "Центр державного 
земельноro кадастру при Держав ID к .•. : і :Уі"ни по земельних 
ресурсах" за }(!040400700081 від ОЗ.l І Q J...~. ....Ol.loAl! 16D'r-81-0(, k,li.r 

б.б.Товариству з обмеженою j\п· і' Т-Лайт" площею 
О, І 418га для обслуговування будівлі ~plii "A~ і промисловості, по 
вул.Чкалов&, З терміном на 5 років; р а 

Внести зміни до договору орен e~~.of'llSi~m, зареєстрованого у 
ICиiвській регіональній філії Дер erCII 'Оіі "Центр державного 
земельного' кадастру при Держав .., к 1-' \""\іr...иа1··ни ПО земельних 
ресурсах" за }(!040400700079 від ОЗ.l . р' ... '. 1 10 Jhl6 Oi-'/-or, "'. /і.5" 

б.7.Товариству з обмежено '1 ов. "T-Л8Йт" площею 
0,lб98га ДJIJI обслуговування ре tlJO- ~ дільниці землі 
промисловості, по вул. Чкалова, З терміно І 5 IIrIYZI"l.D.OO' 

Внести зміни до договору оренди з 'іIіііОІ, kw.~~., зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державн о,: U· . иє~ "Центр державного 
земельного кадастру при Державн 41. їни по земельних 
ресурсах" за Н!040400700080 від ОЗ.l а. р.; .: ~ .lоAl.1f,о~-g/-оs;",. /1. {; 

б.8.Товариству з обмежено .. н ф ,,І-Лайт" площею 
0,б491га ДЛJI обслуговування виробн о . ~. roтових виробів -
землі промисловості, по вул.Чкалова, З ~)J,dМe~~ в. 

Внести зміни до договору оренди зе :~~.E а'" зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного п' lf!..~1Вfl ~ ~ державного . " . земельного кадастру при Державному ,r 1 ~ по земельних 
ресурсах" за Н!О40400700082 від ОЗ.11.20~4 ·".s . 1&\.; ('Оі- ВІ-і( ..,.fi.-1 

б.9.Товариству з обмеженою ВІ qp » площею 
0,0520 га ДJ1I обcлyroвуваивя ціліС~ОГО ксу - землі 
комерційного використання, по вул.КІрова, 

, ... 



.. 
BHe~~ ~Miн~ до ~O~OBOPY оренди земельної діJIJJНКИ, зареєстрованого у 

Броварсьюи ~Icыc1 ... радІ B~ 21.~2.2005 р. за Н! 678; 
6.10. Ф1ЗИЧВІИ осоБІ - П1ДІІриємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 

площею 0,0038 га ДJIJI обсnyrовуванНJI павільйону - землі комерційного 
використанНJI, п~ вул.ЧеРНJIXовського,13-б терміном на 3 роки. 

Вне~ти ЗМІНИ до .!1.0Г~BOPY оренди земельної діJIJJНКИ, зареєстрованого у 
виконко~~ БроваР~ЬКОl МІСЬКОЇ ради, про що у книзі записів державної 
реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис за Н! 16 від 12.06.2007р .. , 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; 
- закінчеННJJ роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymеННJJ режиму роботи є підставою для розірвaнНJI договору оренди 

в односторонньому порядку; 

6.11.фізичніЙ особі - підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу 
площею 0,0020га для обслyrовуванНJI кіоску - землі комерційного 
використaнНJI, по вул.Возз' єднанНJI,9 терміном на 3 роки. 

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

ресурсах" за Н! 040533800206 від 17.11.2005р., 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. 
ПорymеННJI режиму роботи є підставою для розірвaнНJI договору оренди 

в односторонньому порядку; 

6.12.фізичніЙ особі - підприємцю Красній Ірині Петрівні площею 
0,0035га для обслуговуванНJI кіоску в складі павільйону очікувaRНJI - землі 
комерційного використaRНJI по вул.Гагаріна,14 терміном до 30.06.2010 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної дїJIJIНки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за Н! 040633800008 від 19.01.2006р., 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; 
_ закінченНJI роботи - не пізніше 22:00 год. 
ПорymеННJI режиму роботи є підставою для розірвaнНJI договору оренди 

в односторонньому порJIДКy; 
б.13.Товариству з обмеженою відповідальністю "Кристал" площею 

0,2729 га ДJIJI будівництва та оБСЛУГОВ~aRНJI лабораторного корпусу - землі 
промисловості, по вул.Горького,1 теРМІНОМ на 2 роки. 



s 
.. В~~СТИ ~Міни Д~ w дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

КИIВСЬК1И репонanьНIИ фШ11 Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за К!!04053380013б від 31.08.2005р. 

7.Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та 
укласти договори особистого С1рокового сервітуту на земельні ділянки 
фізичним особам: 

7.1. Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаївні 
орієнтовною площею 0,0037 га ДЛЯ обслуговування кіоску • землі 
комерційного використання, по вул. Черняховського, 15 терміном до 
25.04.2013 року; 

7.2. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любов Миколаївні площею 
0,0034 га ДЛJI обcnyrовування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна,1 терміном до 25.04.2013 року; 

7.3. Фізичній особі-підприємцю Абрамовій Ларисі Пилипівні площею 
0,002б га ДЛJI обслуговування кіоску в складі павinьйону очікування - землі 
комерційного використання, по вул.Красовського,1 терміном до 25.04.2013 
року; 

7.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 
0,0015га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Короленка,54 терміном до 25.04.2013 року; 

7.5.ФізичніЙ особі-підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 
0,0027 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
здійсненшо роздрібної торгівлі по вул.ДИми1рова,18 терміном до 

25.04.2013 року; 
7.б. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 

0,0019 га ДЛJI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Киівській в районі розміщення буд. Не lб8 терміном до 25.04.2013 року; 

7.7. Відкритому акціонерному товариству <<Бровари-молоко» площею 
0,0019 га кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Чер B.ї~Гo]l' айоні розміщення буд. Ке 9 терміном до 
25.04.201 ~ , .... r-:-~~* 

7.8. и ~l 10 ному товариству <<Бровари-молоко» площею 
О ОО 19 об .., ~ " кіоску - землі комерційного використання, по 
в;л. Кор зміщеввя буд. Н!! 54-в терміном терміном до 
25.04.2013 02.09./0 N:! lS-1і _ fS'-О,". ~. '~./I 

7.9. В' товариству <<Бровари-молоко» площею 
~ .. .. 

о ОО 19 га для обс і КІ зеМЛІ комерцlИВОГО використання, по 

в;л. Маріі Лагун . ай. ai~ іщення буд. Ке 7-а терміном до 
25.04.2013 року; t. '/ ~ lf=1~- ,.r-or. ІА... 1:'.(0 

7.10. Відкрит і/'р. о ar ари~у <<Б~~вари-молоко» площею 
0,0019 га ДJIJI об ~ к1 еМЛI комеРЦIИНОГО викорис:ання, по 

вvл Олімпійській ~айОНI;О ення буд. Ке І-а терМІНОМ дО 
J" /w 9~ 

25.04.2013 року. 
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8. Розміс~ мапу архітеrrypну форму та укласти договір особистого 
строкового сеРВІТУТУ на земельну ділянку фізичній особі - підприємцю Кулазі 
п~у Вол~~им~овичу ~рієнтовною площею 0,0027га ДJIJI розташування 
C~lo."apHO! аРХ1теКТУРНОI форми (павільйон Н!!l) по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в 
раиОНI РОЗМlщеlПUl ~TO гаражного кооперативу Н!! 1; 

~ИАА- 2:1 Zo.os: (О tJ!~S'29 -14-0,".". I3.~, ~Ol.. 0�.fOP1 fS-/f- к..а; .... І? ~ 
9.Надати дозвіл на складанНJI технічної документації із землеустрою по 

оформnе~ права користуваННJI (договорів оренди) земельних діЛJIНОК, на 
яких РОЗМІщене майно, що JlВЛJlЄТЬСJl власністю юридичних та фізичних осіб: 

9.1. Товариству З обмеженою відповідальністю ,,Автобансервіс" 
орієнтовною площею 0,0700 га длJl обслуговування операторської АЗС З 
навісом по вул. Кірова,57; 

9.2. Товариству З обмеженою відповідальністю "Ренон" орієнтовною 
площею 0,076 га ДЛJl обслуговуванНJI майнового комплексу по 
вул. Вокзальній,54; 

9.3.МіжнародніЙ благодійній організації "Благодійний фонд "СОС Дитяче 
Містечко" орієнтовною площею 3,0000 га ДJIJI обслуговувaнНJI комплексу по 
вул. Шевченка, 18. 

10.Надати дозвіл на складaнНJI технічної документації по оформленню 
права користування (договорів особистого строкового сервітуту) земельними 
ділянками: 

10.1. Громадянину Мірзоєву Руслану Ардавасовичу орієнтовною площею 
0,0053 га ДJIJI облаштування окремого входу до нежитлового приміщеlПUl 

(офісу) по вул. Короленка,49; 
10.2.Громадянину Хоменку Миколі Олександровичу орієнтовною площею 

0,0143 га ДЛJI облaпrryванНJI окремого входу до нежитлового приміщеlПUl 
(магазину непродовольчих товарів) по вул. Короленка,64-а. 

11. Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відкласти ДЛJI додаткового вивчеННJI розгляд питання про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність територіальній громаді сіл та селищ Броварського району 
в особі представника їх спільних інтересів Броварської районної ради: 

_ орієнтовною площею 0,15 га ДЛJI обслуговування комплексу по 

вул. Кірова, 16; 
_ орієнтовною площею 0,10 га для обслуговування нежитлової будівлі по 

вул. Шевченка,21; 
_ орієнтовною площею 0,15 га для обслуговування комплексу по 

вул. ТОЛСТОГО,17; 
_ орієнтовною площею 0,01 га для обслуговування гаражу по 

вул. Возз"єднання,5. 

12 Надати дозвіл на виготовлеННJI проекту землеустрою щодо 

відведення земельноі ділянкИ із зміною цільового. призначення прива~ому 
підприємству ,,Бетбіо" площею 0,5000 га 13 земель ЖИТЛОВОІ та 
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CPOM8ДCЬ~OЇ забудови (комерційного використанНJI) на землі промисловості 
ДJIJI БУДІвництва.. ~ обслуговування ветеринарного комплексу по 
вул. Кутузова в ранОНІ запроектованого кладовища. 

13. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
13.1. від 18.02.2010 року Не 1426-79-05 «Про припинеННJI права 

користуван~ земельними ділянками, затвердженНJI технічної 
докумеНТ8Ц1I ... » в п.п. 4.12, 4.13 відносно фізичної особи-підприємця 
Inлєнко Наталії Миколаівни слова "терміном на 1 рік" замінити словами 
"терміном на 3 роки"; 

13.2. від 18.02.2010 року Не 1426-79-05 «Про припинеННJI права 
користування земельними ділянками, затвердженНJI технічноі 

документації ... » в п. 4.11 відносно фізичної особи-підприємЦІ Гайченко 
Сергія Альбертовича слова "терміном на 1 рік" замінити словами "терміном 
на3 роки"; 

13.3. від 18.02.2010 року Не 1426-79-05 «Про припинеННJI права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної 
документації ... » в п. 4.14 відносно фізичної особи-підприємЦІ Москаленка 
Олександра Анатолійовича слово "Анатолійовича" замінити словом 
,,володимировича", слова "терміном на 1 рік" замінити словами "терміном на 
3 роки"; 

13.4. від 18.03.2010 року Не 1450-80-05 ,,про припинеННJI права 
користування земельними ділянками, затверджеННJI технічної 
документації ... " в п. 14.5. цього рішення відносно орендного підприємства 
"Броварипромжитлобуд" слова "площею 0,1439 га" замінити словами 
"площею 0,1493 га", в зв"язку З технічною правкою; 

13.5.від 04.02.2010 року Не 1409-78-05 «Про припинеННJI права 
користування земельними діЛJIНКами, надання в оренду ... » п. 2.1. цього 
рішення, відносно товариства з обмеженою відповідальністю ,,прімавера 
Пmoс", доповнити абзацом: 

"Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,,прімавера 
Пmoс" про необхідність укладеННJI договору оренди землі проведеННJI його 
державної реєстрації терміном до 15.05.2010 року". 

14. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, посвідченого 
Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального оКругу 
23.05.2007 року за Не 872, зареєстрованого У Київській регіональній філії 
Державного підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за Не040733800097 від 
26.07.2007р. відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Amoтех", в 
п.l 1 ЦJiOгO договору слова" з ., га" замінити словами ,,3 них: 0,1082 , ~_~ а l~ .о. •••• • 

га", а другий абзац п. 8.1~8§1И JS
O

' •• ~ПН1И реДаІЩІІ: ПІСЛЯ СЛ1~ " що 
знаходиться в межах заз 1 І' читати: - "земельна ДIJIJПП(а 
площею 0,1082 га в ~ .: н ,!-а .ридору м~режі ЛЕП", згідно 
висновку упрaвnіиия МІ "'t тектури В1Д 16.03.2010 року 
Н!!139 та висновку відд· " Броварах J(иiвської області від 
30.03.2010 р. Н!! 04-6/10-3 2.o.or. 10 IJJ IS2. 9- &5'-0), h. 43.:1 
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15.Згідно з рек~~ендацією постійної комісії з питань розвитку та 
~лaroустр .. ою .теРИТОРІИ, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
ІнвеСТИЦІИ, ВІдкласти ДJIJI додаткового вивчення розгляд питання про 
затвердж~ння техні;ної документації із землеустрою щодо складання 
докумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право оренди на земельну ділянку та надання В 

оренду за рахунок земель міської ради земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю «АРТ» площею 0,0708 га, з них 0,0213 га землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі комунікацій, ДJIJI 
обcnyгoвуваннв будівлі цеху по виготовленню металопластикових виробів -
землі промисловості, по вул. Грушевського,2. 

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 терміну користування земельними ділянками фізичним та 
юридичним особам: 

1 б.l. Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Репін" площею 
0,0125 ra для обслуговування літнього майданчика - землі комерційного 
використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,2-а; 

1 б.2.Приватному виробничому підприємству ,,БКС" земельну ділянку 
площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування цеху по виробництву 
металопластикових та алюмінієвих конструкцій по вул. Щолківській В районі 

розміщення автогаражного кооперативу "Автомобіліст"; 
16.3.фізичніЙ особі - підприємцю Бугері Андрію Вікторовичу 1Шощею 

0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!! 11; 

16.4.фізичній особі - підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні 1Шощею 
0,0019га для обcnyговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності, 1 О; 

16.5.фізичніЙ особі - підприємцю Криwтoфор Людмилі Миколаівні 
площею 0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності, 1 О; 

16.6.фізичніЙ особі - підприємцю Орел Ларисі Михайлівні 1Шощею 
0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності,10. 

17.Згідно з рекомендацією постійноі комісіі з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відн?син, архітектури, ~удівництва та 
інвестицій відмовити у продовженНІ права на РОЗМІщення малих 

apxiTeктyp~ форм та укладенні договорів особистого строкового сервітуту 
на земельні дiлmки фізичним особам: 

17.1.Товариству з обмеженою відп~відальністю зовнішньоекономічна 
промислово-інвестиційна фірма .~dIолаРIС-ЛТД» .1Ш~~ею ~,O~19 га ~ 
обслуговування кіоску по ЗДІисненню РОЗдрlБНОI . ТОРПВЛІ - зеМЛІ 
комерційного використання, .. по. бу~в.Незалежносn,6, до приведеННJI 
прилеглої території в належниИ санІтарнии стан. 



9 

17.2.Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га ДJUI об~овуванНJI кіоску- землі комерційного використання, по 
бульв. НезалежноСТІ в районі розміщення буд. Ни 1 О, дО розробки та 
затвердженНJI проекту сучасної малоі архітектурної форми. 

18.Згідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустр .. ою . територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвеСТИЦIИ, ВІДМОВИТИ у продовженні терміну користуванНJI земельними 
дimmками фізичним та юридичним особам: 

18.1.ФізичніЙ особі-підприємцю Фатєєвій Галині Миколаївні площею 
0,0388 га ДJUI обслуговуваННJI павільйону та грального майданчику по 
вул.Возз»єднaRНJI в районі розміщеННJI парку «Перемога», в зв"JlЗКУ з 
недоцільністю розміщенНJI павільйону на землях рекреаційного призначення. 

18.2. Київській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів 
площею 0,7478 га ДЛJl обслуговуванНJI відкритої платної авТОСТОJlНКИ по 
бульв. Незалежності, 18, в зв"JlЗКУ з недоцільністю. 

19. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.4,5 даного 
рішеННJI, про необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та 
проведеННJI їх державної реєстрації до 15.06.2010 року. У випадку не 
оформлення договорів оренди землі, міська рада буде розглядати ПИТaннJI 
про припинення права користуванНJI землею. 

20.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішеННJI, про необхідність укладеННJI до 15.06.2010 року договорів про 
BHeCeННJI змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлеННJI договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припиненНJI права користуванНJI землею. 

21.Попередити фізичні особи, що зазначені в п.п. 7,8 даного рішеННJI, 
про необхідність укладенНJI договорів про встановлення особистого 
строкового сервітуту та проведеННJI їх державної реєстрації до 

15.07.2010 року. 

22. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 9,10 про 
необхідність виroтовлеННJI відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 15.06.2010 року. ДО OCBOЄННJI 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на зеМJПO та встаиовлеННJI меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням. 

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

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

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

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

;..-----~.:..~ •• • ...... 1 о' .!:І .~ 

... . " ~ ... 
'lr СО·" ....... І 

С,. 'ь - _ О. ао * 
;7;'.1 1 'І" • lііС і +' ~~~ ... 

11;.''; ;" 'І'У" ;:) (( ~ ~ 1 .... ;)1 
Виконуючий обов' язки MiCЬKOP~ Ф.". \..:':' ; ~O І} 
гоnови - секретар ради "\ s> ~?7'L1 

м.Бровари 

від 15 квітня 2010 року 
N!! 1'~~;;1-()5 

"оо.;).. ОР/. 
"..' ..... о. _/~ 
"...... f;, .......... 

• ~ -'.::;;.0" 

І.В.Сапожко 



ПОДАВВЯ: 

• • за пропозицією ьноro ВJДAШУ, земел • • •. з питань . 
постійноі КОМІС!І ою теРИТОРІЙ. 

та блaroустр • РОЗВИТКУ • син аРХІтектури. 
земельних ВІДНО t '" _ 

• а та інвеСТИЦІИ БУДІВНИЦТВ t ки начальника куюча обов яз вико ..лу _ заступник 
земельного В1ДЦІ 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьник ЮРидичного відділу 

Начальник УПРавління 
містобудуавнИJI та архїтеК'ІурИ _ 
головний аРхітектор міста 

ВnОнуюча ОБОВ 'язки началЬНИКа 
загального відцілу - гonoBНJdi 
спеціаліст зaraльного Вїдціny 

Гапова lJOcтiIiuoi КоміСІЇ з lIiIТa!n. 
PIIЗDJIткy та ~IO 'l'epR'lopій, 
=-em.виx ВІДнОСИв, apxj'l'e!r!ypll БУдівНИЦтва та іввеСТИцій t 

С.А.МаЙборода 

( ,"- І 

І.г.лавер 

Л.Є.Рибакова 

Л.М.Шило 

С.В.mддуБИJIIC 

. ~Ir 
І' 
: І 
, 

~. 

І 
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Виконуючому обов'язки міського 

голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

І --
БРоо-аРСLIСJJЙ МВІС1 

ВжJв'Пdi~ ~:г~., I~~~' __ й и' ~ .. rr 
-- " - ;z.. __ 20 

. - . 
ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про 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 внесення змін до рішень Броварської 

міської ради: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою та зарахувати ії до 
земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою, корпорації "NUW А У, INC" 
площею 5,6000 га по вул.ЩолківськіЙ,8, згідно з листом від 26.02.2010 року; 

2.Припинити право постійного користування земельною ділянкою 
Державному комунальному підприємству "Монтажник" для будівництва 
адміністративного корпусу з допоміжно-складськими приміщеннями площею 
0,2840 га по вул. Металургів та зарахувати ії до земель міської ради, в зв'язку з 
визнанням банкрутом та припиненням діяльності Державного комунального 

підприємства "Монтажник". 
Повідомити Броварську філію Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру" про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою площею 0,2840 га по вул. Металургів. 

З.Припинити право користування земельною ділянкою товариству з 
обмеженою відповідальністю "Енергозбут" для обслуговування майнового 
комплексу площею 2,5557 га по вул. Кутузова, 1 ЗЗ та зарахувати ії до земель 
міської ради, в зв'язку з набуттям іншою особою права власності на майновий 
Комплекс, розташований на зазначеній земельній ділянці. 

Повідомити Броварську філію Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру" про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою площею 2,5557 га по вул.Кутузова,lЗЗ. 

4. Затвердити проект землеустрою щ,одо ~.ідведення земель~ої ділянки в оренду 
та надати в оренду за рахунок земель МІСЬКОІ ради земельну ДІЛянку громадянину 

Високому Володимиру Миколайовичу площею О,ООIЗ га для облаштуваНIІЯ 
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вхідноЇ групи до. реконструйованої квартири Н!! 82 під офісно-торгівельне 
nРІlміщення - зеМЛІ комерційного використання, по вул. Гагаріна,11 терміном на 5 
рокіВ. 

; 5. З~твердити :ехнічну документацію із землеустрою щодо складання 
. докумеНТІВ, щО ПОС~ІДЧУ~ТЬ право оренди на земельні ділянки та надати в оренду 
за рахунок земель МІСЬК01 ради земельні ділянки: 

і 5.1.Товариств! з обмежеНОIО відповідальнісТlO «АРТ» площею 0,0708 га, з них 
· 0,0213. ra.

u 
земЛІ обмеженого використання - інженерний коридор мережі 

; коМУНlкацlИ, ДЛЯ обслуговування будівлі цеху по виготовленнJO 
· ~fетanопластикових виробів - землі промисловості, по вул. ГрушеВСЬКОГО,2 
; терміном на 5 років; 
· 5.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "ХІМЛОГІСТИКА" площею 

5,5630 га, з них 0,6492 га землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мережі комунікацій, для обслуговування комплексу - землі промисловості, по вул. 
Щолківській,8 терміном на 5 років; 

І 5.з.фізичніЙ особі-підприємцю Братченку Миколі Івановичу площею 0,1200 
. га для обслуговування нежитлової будівлі - землі промисловості, по вул. 
І Кliївській,221 терміном на 5 років. 

І 6. Продовжити теРМІНИ користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Релін" площею 0,0125 
га для обслуговування літнього майданчика - землі комерційного використання, 

по вул.ОлімпіЙськіЙ,2-а терміном на 2 роки; 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N!!04053З800081 від 04.07.2005р.; 
6.2. Фізичній особі - підприємцю Гузьку Віктору Івановичу площеlO 0,3072 га 

для обслуговування нежитлового приміщення - землі промисловості, по 
вул.БогунськіЙ,26-б 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 

N! 040533800071 від 22.06.2005р.; 
б.з.Відкритому акціонерному товариству "Софія" площею 2,6504 га для 

обслуговування майнового комплексу землі промисловості, по 
бульв.Незалежності,16 терміном на 5 років. ... 

Внести зміни до договору оренди земельнО1 ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!0405ЗЗ800085 від 12.07.2005р.; 

І 

І· 
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: 6.4.Товариств:у з обмежеНОIО' . . . : В1ДПОВlдалЬНIСТlО "Форум-КосмеТIК" площеlО 
: 0,2880 га ДЛЯ обслуговування торгівелЬНО-Офісного центру - землі комерційного 
; ВIIІСористання, П~ вул.Короленка,60 терміном на 20 років; 
І оо в~=сти е ~М1НИ д.~ дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого'у 
: КІІІВСЬКІИ Р ГІ0налЬНІИ фlЛIJ Державного підприємства "Центр державного 
: земельноГО Kaдac~y при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
; Н!!040833800042 ВІД 29.07.2008р.; 
І 6.5. Товариству з обмеженою відповідальніСТIО "Трансметал" площею 0,7733 
: ra ДЛЯ обсл~говуван~я виробничих приміщень - землі промисловості, по 
і вуn.Метanyрпв,4 теРМІНОМ на 5 років. 
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!!040533800041 від 25.05.2005р.; 

6.6.Приватному виробничому підприємству "БКС" земельну ділянку площею 
і 0,3000 га ДJIJI будівництва та обслуговування цеху по виробництву 
металопnастикових та алюмінієвих конструкцій по вул. Щолківській в райо~і 
розміщення автогаражного кооперативу "Автомобіліст" терміном на 5 років. 

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

Не040633800091 від 13.03.2006р.; 
6.7.Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма 

"Талісман" ЛТД площею О, І 452 га ДЛЯ обслуговування очисних споруд - землі 
промисловості, по вул.Чкалова,5 терміном на 5 років. 

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

Н!040400700081 від 03.11.2004р.; 
6.8.Товариству з обмеженою відповідальністю" Т -Лайт" площею 0,1418га 

для обслуговування будівлі майстерні - землі промисловості, по вул.Чкалова, 3 
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 
Не040400700079 від 03.1 І .2004р.; 

6.9.Товариству з обмеженою ві~по~ідa;tьніст~о "Т-Ла~т" площею 0,1~98гa 
для обслуговування pemohtho-мехаН1ЧНОI ДІЛЬНИЦІ - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

вуп.Чкanова, 3 терміном на 5 років; оо • 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬН01 ДІЛянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
!і9040400700080 від 03.11.2004р.; 

і: 
і 
І 

І 



6.10.Товариству з обмеженою· . . 
б ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "І-Лайт" площею 0,6491 га 

",,' о слуговування виробничого корпусу склад готових б' . ""... . чк у виро ІВ - зеМЛІ 
ррОfdIIСЛОВОСТІ, п? вул. алова, 3 терміном на 5 років. 

В~ести ~МІНИ д.О договору оренди земельної ділянки зареєстрованого у 
оо КІЙ репоналЬНlЙ ф' ... д , КІІІВСЬ ІЛІ І ержавного підприємства ,.Центр державноrо 

земельНОГО Kaдac~y при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
](2040400700082 ВІД 03.11.2004р.; 

6.11.Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось» площеlО О 0520 га 
ДJlI обслуговування цілісного майнового комплексу - землі комер~ійного 
ВlІкористання, п.о вул.Кірова,2 терміном на 5 років. 

Вне~:и .ЗМІ~~ до. ~OГOBOPY оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
БроваРСЬКlИ МІСЬКІИ радІ ВІД 21.02.2005 р. за N~ 678; 

6.12. Фізичній особі - підприємцю Іваницькому Миколі Григоровичу 
пnощеІО 0,0038 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Черняховського, 1 3-б терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Вllконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
AorOBopiB оренди вчинено запис за Ng 16 від 12.06.2007р .. , 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 пізніше 22 :00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

6.1З.фізичніЙ особі - підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу площеl0 
О,0020га Д1UI обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

вул.Возз'єднання,9 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 У країни по земельних ресурсах" за 
Не 040533800206 від 17.11.2005р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
1.2.HacтynHoгo змісту: 

Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговел~ної мережі на території 
міста 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 

односторонньому порядку; . ., . .. 
6.14.фізичніЙ особі - підприємцю КраСНІИ ІриНІ ПетРІВНІ площею 0,0035га 

для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного 
Використання по вул.Гагаріна, 14 терміном на 3 роки. оо • 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬН01 ДІЛянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" ~a 
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"'0040633800008 від 19.01.2006р 1 . 
J1: • ., пункт цього договору доповнити шдпунктом 
1.2.наступНОГО ЗМІСТУ: 

РеЖИМ роботи об"єктів дрібно розд'б .. оо. '00 '. РІ НОІ торговеЛЬНОI мереЖІ на терИТОрll 
)lісТ8 Бровари, повинен ВІДПОВІ~ати наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раНІше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. , 
Порушення режиму роботи є підстав01О для розірвання договору оренди в 

односторонньому порядку; 

6.l5.ФізичніЙ особі - підприємц1О Бугері Андрі1О Вікторовичу площе1О 
О,ООI9га.ДШІ Об:Лу:овув~ння кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.ГагаРІна в pa~OHl РОЗМІщення буд.N!!ll 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 
1і 040633800259 від 12.05.2006р., 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; 

6.l6.ФізичніЙ особі - підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні площею 0,0019га 
для обслуговування кіоску землі комерційного використання, по 
бульв.Незалежності,l 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 
Н!! 040633800094 від 13.03.2006р., 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; . оо • 

6.17.фізичніЙ особі - підприємцю Криштофор ЛІОДМИЛІ МиколаlВНl площеlO 
0,0019га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
БУJJьв.Незалежності,10 терміном на 3 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земеJJЬНОГО кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
Н!! 040633800097 від 15.03.2006р., пункт 1 цього договору доповнити підпунктом 
1.2.наступного змісту: 

І -
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Режим роботи об"єктів дріб ... 
Б . НО РОЗДРlБНОI торговельної мережі на території 

а,іста ровари, повинен ВІдповідати наступному ча . 
б . совому ДІапазону: 

- по~аток ро оти - не раНІше 7 :00 год; 
- заКІнчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи . . 

односторонньому порядку; 
є ПІДстаВОIО для рОЗІрвання договору оренди в 

б.l8.фізичніЙ особі -. підприсмЦlО Орел Ларисі Михайлівні площею 0,0019Гf! 
для обслуговування КІоску - землі комерційного використання по 
бульв.Незалежності,l О терміном на 3 роки. ' 

.. В~=сти ~міни д.~ дo~o~~py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КlIIВСЬК1И реГІОНальНlИ фІЛ 11 Державного підприємства "Центр державного 
земельного KaдaCTp~ при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" за 
N! 040533800207 . ВІД 21.11.2005р., пункт І 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; 

6.l9.Товариству з обмеженою відповідальністю "Кристал" площею 0,2729' 
m для будівництва та обслуговування лабораторного корпусу - землі 

промисловості, по вул.Горького, І терміном на 2 роки; 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

І 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

І }f204053380013б від 31.08.2005р. 

І 7.Продовжити право на розміщення малих архітектурних форм та укласти 
договори особистого строкового сервітуту на земельні ділянки фізичним особам: 

7.1. Фізичній особі-піДnPИЄМЦIО Проскурко Валентині Миколаївні 
орієнтовною площею 0,0037 га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Черняховського,15 терміном до 25.04.2013 року; 

7.2.Товариству з обмеженою відповідальністю зовнішньоекономічна 
Промислово-інвестиційна фірма «Поларіс-ЛТД» площею 0,0019 га для 
обслуговування кіоску по здійсненНlО роздрібної торгівлі - землі комерційного 
використання, по бульв.Незалежності,б терміном 25.04.2~.13 .року; 

7.3. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Лlобов МиколаlВНI площею 0,0034 
га для обслуговування Ісіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна,1 терміном до 25.04.2013 року;.... . .. 

7.4. Фізичній особі-підприємцю АбрамОВІИ ЛаРИСІ ПИЛИПІВНІ площею 0,0026 
га ДЛя обслуговування кіоску в складі паві~ЬЙОНУ очікування - землі комерційного 
Використання, по вул.Красовського,1 теРМІНОМ до 25.04.2013 року; 
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7.S.фізичніЙ особі - підпри С 
б ЄМЦЮ ень Олегу Олександровичу площеlО 

n001Sra ДЛЯ О слуговуваННJI К·ІОСКУ . '" 
V, • - зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання, по 
8ул.Короленка,54 теРМІНОМ до 25.04.2013 року' 

7.6.ФізичніЙ особі-піДПРИЄМЦJО К 'В . . 
улику алерІIО ВІКТОРОВИЧУ площею 

0,~027 га ДЛЯ Об.слу~?вува~н~ кіоску - землі комерційного використання, по 
3ДIЯснеННIО РОЗДРlБНОI ТОрГІВЛІ по вул.Димитрова,18 терміном до 25.04.2013 
року; 

7.7.Відкритому aKцiOHep~OMY товариству «Бровари-молоко» площеlР 
0,0019 га ДЛЯ. обсл!го~уван~я Кlоску- землі комерційного використання, по бульв. 
НезалеЖНОСТІ в раиоНl РОЗМІщення буд. Н!! 1 О терміном до 25.04.2013 року; 

7.8. Відкритому aK~iOHepHOMY товариству «Бровари-молоко» площеlO 0,0019 
та ДП! о~слуг?вування КІОСКУ - землі комерційного використання, по вул. Київській 
врайоН1 РОЗМІщення буд. Н!! 168 терміном до 25.04.2013 року; 

7.9. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 0,0019 
га ДЛ! обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Черниховського в районі розміщення буд. Н!! 9 терміном до 25.04.2013 року; 

7.10. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Короленка в районі розміщення буд. Н!! 54-в терміном терміном до 25.04.2013 
року; 

7.11. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Марії Лагунової в районі розміщення буд. Н!! 7-а терміном до 25.04.2013 року; 

7.12. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молокО) площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по вул. 
Олімпійській в районі розміщення буд. Н!! І-а терміном до 25.04.2013 року. 

8. Розмістити мапу архітектурну форму та укласти договір особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку фізичній особі - підприємцю Кулазі 
Петру Володимировичу орієнтовною площею 0,0027га для розташування 
стаціонарної архітектурної форми (павільйон Н!! 1) по вул. Черняховського в районі 
розміщення авто гаражного кооперативу Н!! 1; 

9.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеУСТРОIО по 
оформленню права користування (Д~ГOBopiB оренди) зем~льних діл.янок, на як~ 
розміщене майно що являється влаСНІСТЮ юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб: 

9.l.Товарист~у з обмеженою відповідальніСТIО "Автобансервіс" opitHTOBHOIO 
ПЛощею 0,0700 га для обслуговування операторської АЗС з навісом по вул. 
Кірова 57' 

9.2.' Т~вариству з обме)l(еною відповідальністю "Ренон" орієн~~вною площею 
0,076 га ДЛя обслуговування майнового комплексу по вул. ВокзалЬНlи,54; 

9.3.МіжнароДніЙ благодійній організації "Благодійний фонд "СОС Дитяче 
Містечко" оріЄНТОВНОIО площею 3,0000 га для обслуговування комплексу по вул. 
Шевченка 18' , , 
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f 10.Надати дозвіл на складання технічної '" 
стування ( договорів особ документаЦI1 по оформлеННIО права 

І Koplf Г . истого Тстрокового сервітуту) земельними ділянками: 
10.1. ромадЯНИНУ МІРЗОЄВУ РА' 53 га для облаш ва услану рдавасовичу ОРІЄНТОВНОІО площеlO 

0,00 ту ння окремого входу до нежитлового приміщення (офісу) по 
вул. Короленка,49; 

10.2.Громадянину Хоменку Мик . О . ОЛІ лександровичу ОРІЄНТОВНОІО площеlO 
0,0143 га ДЛЯ облаш~вання окремого входу до нежитлового приміщення (магазин 
непродовольчих товаРІВ) по ВУЛ. Короленка,64-а. 

II.Надати Д?звіл на розробку проекту землеустроlO щодо відведення земелыІІ;хx 
діЛЯ~ОК У влаСНІСТ~. тер~торіал~ній громаді сіл та селищ Броварського району в 
осоБІ пред~тавника ІХ СПtльних Інтересів Броварської районної ради: 

ОРІЄНТОВНОЮ площеlO 0,15 га для обслуговування комплексу по вул. 
Кірова, 16; 

орієнтовною площею 0,10 га для обслуговування нежитлової будівлі по 
вул. Шевченка,21 ; 

орієнтовною площею 0,15 га для обслуговування комплексу по 
вул. Толстого, 17; 

орієнтовною площею 0,01 га для обслуговування гаражу по вул. 
Возз"єднання,5. 

12. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною цільового призначення приватному підприсмству, 

"Ветбіо" площею 0,5000 га із земель житлової та громадської забудови 
(комерційного використання) на землі промисловості для будівництва та 
обcnyrовування ветеринарного комплексу по вул. Кутузова в районі 

запроектованого кладовища. 

ІЗ. Внести зміни до рішень Броварської міської ради 
lЗ.l. від 18.02.2010 року N!! 1426-79-05 «Про припинення права користування 

земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » в П.п. 4.12, 4.lЗ 
відносно фізичної особи-підприємця Іллєнко Наталії Миколаївни слова "терміном 
на 1 рік" замінити словами "терміном на З роки"; . 

lЗ.2. від 18.02.2010 року N!! 1426-79-05 <<Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » в п. 4.11 
відносно фізичної особи-підприємця Гайченко Сергія Альбертовича слова 
"терміном на 1 рік" замінити словами "терміном на З роки"; 

lЗ.З. від 18.02.2010 року N!! 1426-79-05 «Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації ... » в п. 4.14 
відносно фізичної особи-підприємця Москаленка Олександра Анатолійовича слово 
"Анатолійовича" замінити словом "Володимировича", слова "терміном на 1 рік" 
замінити словами "терміном на З роки"; . 

lЗ.4 .. від 18.03.2010 року N!! 1450-80-05 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації ... " в п. 14.5. цього 
рішення відносно орендного підприємства "Броварипромжитлобуд" слова 
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nоше10 0,1439 га" замінити слов 
"О • ами "площею 0,1493 га", в зв"язку З технічною 
праВКОІО, 

13.5.від 04.02.2010 poкy,N.o 1409 78 05 П . - - - « ро припинення права користування 
1І.,enьними ДІЛянками надання в .. зе,. , . оренду ... » п. 2.1. цього РІшення ВІДносно 
Вариства з обмеженою ВІдповідал . П . ' то ЬН1СТІО" plMaBepa Плюс", доповнити абзацом: 

"П?п~редити товариство з обмеженОІО відповідальністю "Прімавера ПЛIOС" 
про HeO~~IДHIC:Ь укладення договору оренди землі проведення його державної 
реєстраЦll теРМІНОМ до 15.06.2010 року"; 

14. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, посвідченого 
Бвзир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу 23.05.2007 
року за Н!! 872, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 
підприсмства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за Н!!040733800097 від 26.07.2007р. відносно 
товариства з обмеженою відповідальністю "Алютех", в п.l, І цього договору слова 
" з них: 0,0777 га" замінити словами ІІЗ них: О, І 082 га", а другий абзац п. 8.1. 
викласти в наступній редакції: після слів " що знаходиться в межах зазначеної 
території" читати: - "земельна ділянка площею О, І 082 га в межах інженерного 
коридору мережі ЛЕП", згідно висновку управління містобудування та 

архітектури від 16.03.2010 року Н!!139 та висновку відділу Держкомзему в м. 

Броварах Київської області від 30.03.2010 року Н!! 04-6/10-3/77; 

15. Попередити юридичні особи, що зазначені в п.п.4,5 даного рішення, ПР9 
необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення їх 
державної реєстрації до 15.06.201 О року. У випадку не оформлення договорів 
оренди землі, міська рада буде розглядати питання про припинення права 

користування землею. 

16.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішення, про необхідність укладення до 15.06.2010 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. 

17.Попередити фізичні особи, що зазначені в п.п. 7,8 даного рішення, про 
необхідність укладення договорів про встановлення особистого строкового 
сервітуту та проведення їх державної реєстрації до 15.07.2010 року. 

18. Попередити юридич~і та. Фіз~чні особи, з~начені в п.п. 9,10 про 
необхідність виготовлення ВІДПОВІДНОІ документаЦll по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 15.07.2010 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих документів 
на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 
використовувати за цільовим призначенням. 
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19.ДОРУЧИТИ ВИКОНYlОЧОМУ 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 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 радоJO в 
односторонньому порядку. 

виконуюча обов'язки начальника 
земельногО відділу - заступник 

начальника 
С.А.МаЙборода 



АО . 
. ;jJ'.( 

О" . 

! 

Б О АРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровар .. , вул. Гагаріllа,15, т.6-50-67 

Від .11. 04. IOp. Н!! J~-7 
~r. 7 ~~-------

НаJ'!! ___________ за __________ _ г 
Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови - секретарю 

Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

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

І.Про припинення права користування земельними ділянками, 

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

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; . 

3. Про попереднє погодження МІСЦЬ розташування малих 

архітектурних форм; 
4. Про затвердження договору про встановлення земельного 

сервітуту та нову редакцію додатку до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.2009 року Н!! 1381-77-05 "Про затвердження договору особистого 
строкового сервітуту"; 

5. Про продаж земельної ділянки та продовження терміну укладання 
договору про продаж земельної ділянки. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступниК начальника ~ С .. А.МаЙборода 

Броварський ~K 
П~Пііі Ке J. ~!JgJ 9-
"~" о ч 200~. 
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