
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ~атвердження договорів оренди землі, 
ДОГОВОРІВ ~o внесення змін до договорів оренди 
земель~ Д1ЛJIно~ та договорів купівлі продажу 

земельних Д1JUIНOK неСІльськогосподарського призначеННJI 

:'1 

РозгJUIВYВШИ подання земельного відділу від 21.06.2010 року Н!! 520 
щодо затвердження договорів оренди землі, договорів про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок та договорів купівлі продажу земельних 
дїJJJIIIOK несільськогосподарського призначення, керуючись СТ. 12 Земельного 
Кодексу Украіни, ч.І п.4з ст.26, п.з пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве 
самоврвдування В Украіні"», а також враховуючи пропозиції постійноі комісіі з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договори оренди землі, ДOГOBOP~ про внесення змін до 
договорів оренди земельних діJIJIИОК та договори КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних 
· дШJПIок: .. . 

1.1. Договір N!!3 про виесе1ЦDl змін до .. дo~oвopy оренди земс:пьНОl ДІШІНКИ 
від 2б.04.2006р. N!!О406ЗЗ800225 укладении мІЖ Броварсько~ МІською радою 
та ф. б ·дnpиємцем Канавцем Аиатотєм Савовичем, 

1Зичною осо ою - m ..... о о у книзі записів 
зареєстрований у виконкомі БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради, пр Щ 
державної еєс ї оговорів вчинено запис від 28.01.2010р.; оо • 

Р тpaцt д змін до договору оренди земельНОІ дlJIJlНКИ 
· 1.2. ДОГОВІР N!!2 про внесеННЯ ... між Броварською міською радою та 
B~ lб.l0.2007р. N!!1699 укладении В димиром Володимировичем, 
фІЗИЧНою особою - підприємцем Кас~ян. :~o ади про що у книзі записів 
зареєстрований у виконкомі ~pOBapCЬKOI M~CЬ чин~но ~апис від 01.02.201 Ор.; 
державної реєстрації доГОВОРІВ оренди .зеМЛІД~говору оренди земельної ділянки 
· 1.3. Договір N!!3 про внесеННЯ змІн до .. між Броварською міською радою 

вІД 01.02.2006р. N2040633800042 укладении м Олександром МикОJlайовичем, 
та фізичною особою - підприємцем Пис~~е~к~ої ради про що у книзі записів 
зареєстрований у виконкомі БроваРСЬКОI M~CЬ чинено ~апис від 03.02.2010р.; 
дen • оренди зеМЛІ в .. 11' 1ІCППl'U 
--!"жавної реєстрації ДОГОВОРІВ .н О договору оренди земс:пьнОll-\А".-••• _. 
· 1.4. Договір N!!l про внесеННЯ зМІ Д між Броварською МІСЬКОЮ радою 

ВІД 11.О8.2004р. N!!040400700022 ~~=ьніСТЮ (<Киівміськв~рресурси», 
та Товариством з обмеженоЮ в1ДІІ 
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зареєс'l'pОВаний у виконкомі Броварської міської ради про що у . . .. •... 'КНИЗІ запИСІВ 
держаВНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 04 02 2010 . 
. 1.5. ДОГОВІР ~!!2 про виесеННJI змін до договору оренди зем~ь~ої Д~IGI 

ВІД 14.0З.2006р. Nt040633800095 укладений між Броварсь . 
Ф. б' кою МІСЬКОЮ радою 

та ІЗИЧНОЮ ... ОСО ОЮ -. ПІдприємцем Трінєєвою Оленою Василівною 
зареєстро~ании у B~.KOНКOMl ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записі~ 
державНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від OS.02.2010p.; 

1.6. ДОГОВІР Nel про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
від 0~.04.2006p. Ne0406338~0170 укладений між Броварською міською радою 
та фІЗИЧНОЮ особою - ПІдприємцем Шараповою Наталією Михайлівною 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записі~ 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 16.02.2010р.; 

1.7. Договір Nel про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дimmки 
від 16.12.2008р. Ne80 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Басарабом Олегом Івановичем, зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 19.02.2010р.; 

1.8. Договір N!!2 про виесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 10.06.200Sp. Ne040S33800058 укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Шараповою Наталією Михайлівною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 16.02.201 Ор.; 

1.9. Договір N!!3 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної ділянки 
\ від 13.03.2006р. Ne040633800094 укладений між Броварською міською радою 
;ю та фізичною особою - підприємцем Станковій Гулії Icx~нi, зар~єстровавий ~ 
~r(fD/Овиковкомі Броварської міської ради, про що у КНИЗІ запиСІВ державНОl 

V реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від ОЗ.ОЗ.2010р.; .. 
1.10. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін дО ДO~BOPY оренди зе~ельВОl 

діливхи від 15.03.2006р. Nе04063З800097 укладений мІЖ Броварсько;:, MICЬK~: 
радою та фізичною особою - підприємцем K"p~~?P ~ 
Миколаї стрований у виконкомі БроваРСЬКОl Ml~ЬKOl ради, про ЩО. у 

. вною, зареє .... зеМЛІ вчинено запис вІД 
КНИЗІ Записів державної реЄСтр8Ц11 ДогоВОРІВ оренди 

О3.03.2010р.; ННJI змін до договору оренди земельної 
· 1.11. Договір Н!!2 про внесе ений між Броварською міською рвдою та 

дlJIJППcи від ЗО.Оl.2008р. Не64 уклад ВолоWUUVnОМ Михайловичем, 
ФіЗ б . ємцем Оглєзнєвим ,.,..А4> .... ., •• 

ИЧRою осо ОЮ - mдnpи оо • ької ади про що у КНИЗІ записm 
зареєстрований у виконкомі ~pOBapCЬKOI ~c вчин~но ;апис від 24.02.20 1 Ор.; 
дерЖавної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди земл~н до договору оренди земельної 
· 1.12. Договір Н!!2 про внес~:;з :Жадений між Броварською міською 

дlJIJIвIcи від 21.08.2006р. Nе04063З8 . иємцем Мироненко Антоніною 
РадоІО та фізичною особою - Пl:?Броварської міської ради, про що у 
Миxawш;ною зареєстрований У викОНКО m' о,nеНДИ землі вчинено запис від , ... оroвоР r 
ІСІІизі записів державної реєстрВЦІІ Д 
03.03.201 Ор.; нив змін до договору о~енди земельної 
· 1.13. Договір Хе3 про внесе ний між Броварською МІСЬКОЮ рвдою .. та 

дlJtJuncи від 2З.О2.2005р. Не498-т ~:C:Uстю (d(иївобппреС8», зареєстровании у 
ТО8ариством з обмеженою віДПОВ1Д 
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Вllконкомі Броварської міської ради про що у . . ...• .' КНИЗІ заПИСІВ державної 
реєстрац11 ДOГOBO~IB оренди зеМЛІ ВЧинено запис від 16.03.2010р.; 

1.14. ДОГОВІР Н!!4 про BHeCeHНJI змін до договору о оо 
ДЇJIJНКИ від 29.03.2006р. Н!!040633800144 укладении" МІ·Ж Б ренди зе~елЬНОl • роварською МІСЬКОЮ 
радою та .. м~им .. ПІДПРИЄМСТВОМ «Anіса», зареєстрований у виконкомі 
БроваРС~КОI МІСЬКОІ ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
ДоГОВОРІВ оренди ~еМЛІ вчинено запис від 19.03.2010р.; 

1.1~. ДОГОВІР Н!!1 про внесення змін до договору оренди земельної 
ДЇJIJIИКИ ВІД OS.OS.2006p. Н!!040633800248 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальніС'ПО «Оnтіма-Шзинг», 
зареєстрований у Броварському районному відділі (СВП) «Київський обласний 
реєстраційний Центр» ДІІ «Центр ДЗК» про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис від 14.01.201 Ор. Н!!041 096300002; 

1.16. Договір Н!! 1 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дiзuппcи від 07.11.2008р. Н!!040833800048 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відnовідальніС'ПО <<Броварибудінвест», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центру державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
lS.01.2010p. Н!!041096300003; 

1.17. Договір Н!!1 про внесення змін до договору оренди земельної 
дimmки від 10.03.2006р. Н!!040633800088 укладений між Броварською міською 
радою та відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована пересувна 
механізована колона Н!!509», зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центру державного земельного кадастру при 
державному комітеті України по земельним ресурсам» про що у Державному 
реєстрі земель вчинено запис від 15.01.2010р. N!!041 096300004; , оо 

1.18. Договір Н!!1 про BHeceННJI змін до ~OГOBOPY оренди зе~ельНОl 
діливки посвідченого Базир КМ. приватним нотаРІУСОМ Брова~ського МІського 
вотвр· 2606.2002 року за p.N!!1074 укладений МІЖ Броварською 

lВЛЬНОГО окрУІУ . . ємцем Крупко Іваном 
міською радою та фізичною особою - п~и ... ..оо 
Андрій аний у КиЇВСЬкій репональmи фшu Державного 

овичем, зареєстров у при державному 
підприємства <<Центру державного земельнОГО кадастр . 

. . сурсВМ» про що У Державному реЄСТРІ земель 
I(OМ1тeтt України по земельНИМ ре 300034. 
ВЧИНено запис від 25. 12.2009р. N!!040996 . ' договору оренди зеМeJJЬноі 

1 19 Д . Н!!2 о внесення ЗМІН дО . . _ . . ОГОВІР о пр 3800435 укладений між Броварською МІСЬКОЮ 
дuuIвки від 20.02.2007р. N!!04063 _ ідприємцем Безсмертним Сергієм 
радою та фізичною особою П мі Броварської міської ради, про що 
Миколайовичем, зареєстрований у !иконк~рів оренди землі вчинено запис від 
у 1СНИзі записів державної реєстрВЦ11 догов 
ОS.ОЗ.2010р.; мін до договору оренди земельної 
. 1.20. Договір Н!!3 про внесення ~ між Броварською міською радою 
дubпncи від 12.01.200Sp. Н!!507. (1') ~~ Семененко сергієм ІвВl!овиче~, 
та фізичною особою - піДПРИ •• міської ради, про що У ІСВИЗІ записІВ 
зареєстрований у виконкомі БроварСЬКОl . чинено запис від 05.03.201 Ор.; 
Jr, • ренди зеМЛІ в 
'\ерЖавної реєстрації договОРІВ о 
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1.21. Договір N!!З про BHeCeННJI змін до 
ЇJIJIнІСИ від 19.01.2006р. Н!!040633800008 ~OГ~BOPY оренди земельної 

Д ф. укладении МІЖ Броварською міською 
радою та ІЗ~НОЮ ОСОб~ю - підприємцем Красною Іриною Пе івною 
зареєстровании у ВИКОНКОМІ Броварської міської ради про що у '!р . ' .. •... ,КНИЗІ запИСІВ 

держаВНОІ peєcтpa~11 д~roBOPIB оренди землі вчинено запис від 10.03.2010р.; 
• 1.2~. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 

дiJIJIНКИ вІД 23.~1.2005p. N!!040533800211 укладений між Броварською міською 
радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Іваницьким Миколою 
Гри~рович~м, зареєс~?ваний у ~~KOHKOMi .Броварської міської ради, про що у 
КВИЗІ запиСІВ державНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 
10.03.2010р.; 

1.2~. Договір Н!! І про внесення змін до договору оренди земельної 
дiтmки вІД 21.01.2008р. ~!!040833800035 укладений між Броварською міською 
радою та приватним ПІДПРИЄМСТВОМ «Бест», зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центру державного земельного 
кадастру при державному комітеті України по земельним ресурсам» про що у 
Державному реєстрі земель вчинено запис від 17.12.2008р. N!!04083300068; 

1.24. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дimmки від 12.06.2008р. Н!!040833800035 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством «Бест», зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центру державного земельного 
кадастру при державному комітеті України по земельним ресурсам» про що у 
Державному реєстрі земель вчинено запис від 25.12.2009р. N!!040996300037; 

1.25. Договір Н!!2 про внесення змін ДО договору оренди земельної 
дimmки від 28.09.2007р. Н!!040733800121 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою.. ві~ .. овід~ністю ... «Фі~м.~ 
Теnпицьтехмонтаж», зареєстрований у КИшсьюи реПОНaJIЬmи фШ11 
Державного підприємства «Центру державного земельного кадастру при 
державному комітеті України по земельним ресурсам» про що У Державному 
реєстрі земель вчинено запис від 25. 12.2009р. N!!040996300039; н • 

1.26. Договір про внесення змін до договору оренди земельНОІ ~ 
Dосвідченоro Базир Н.М. приватним нотаріусом БРОВ~РС~КОБГО МІського 
нота · 07082007 року за p.N!!1452 укладенин мІЖ роварською 
. РI8ЛЬНОro округу . . . . ністю «Техно-Ойл-

МІСЬКОЮ радОЮ та товариством з обмеженою В1ДПОВІДanь . 
. ... ф. .н Державного ПІдприємства 

ЛІ(», зареєстрований у Київській реГІОН8ЛЬН1И ш11 •• у .. 
«Центру державного земельноГО кадастру при державному КОМlтen краши ~o 

Д му Реєстрі земель вчинено запис вІД земельним ресурсам» про що У ержавно 

29.09.2009р. Н!!040996300003; . договору оренди земельної 
1 27 Д ..N! І ро внесення ЗМІН дО . . ... ОГОВІР !! п ваТНИМ нотаріусом Броварського МІСЬКОГО 

дUIJmки ПОСВ1ДЧеного Базир Н.М. при N!!1192 укладений між Броварською 
lІ~рі8ЛЬНОГО округу 05.07 .2007 ~oкy ;:J~OM «СпартаІО), зареєстрований У 
MI:ЬKO~ радОЮ та ~ИВ~~ шДПР ого підприємства <<Центру державного 
I(иIВСЬК1Й регіонaJIЬН1И фІЛІІ Державн мітеті України по земельним 
земельного кадастру при державно~ ::u. вчинено запис від 29.09.2009р. 
ресурс8М» про що у ДержавноМУ реЄСТРІ зе 
1t0409963 00005 ; 



s 
1.28. Договір Ngl про внесення зм' 

дїJlJlllКИ від 25.10.2006р. Ng040633800390 ІН ~o ~OГ~BOPY оренди земельної 
радою та товариством з обмеженою відп ~ нии ~ІЖ Броварс:кою міською 

... Ки" • ОВ1ДanЬНІСТЮ «Дизаинпроектбvд 
зареєстровавии у lВСЬЮЙ регіонanьній філії Д ..1' », 
«Центру державного земельного кадастру при держав:~:В:: ~І~ри~ства 
земельним ресурсам» про що у Державно . ІТen крatни по 
24.12.2009р. Ng040996300031; му реЄСТРІ земель вчинено запис від 

. 1.29. Договір про внесення змін до договору оренди земельної діJUlНКИ 
посв~еного Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
H~TaplanьHoгo oкpyry 29.05.2007 року за р.Н!!890 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідanьністю «Ност О" ... Ки" .~ . ИЛ), 
зареєстровании у lВСЬКlи репонanьній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
29.09.2009р. N!!040996300032; 
. I.З~. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 

ДШJIВКИ вІД 27.03.2006р. Ng040633800127 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємством «БесТ), зареєстрований у Київській 
реІіонanьній філії Державного підприємства <<Центру державного земельного 
хадастру при державному комітеті України по земельним ресурсІМ) про що у 
Державному реєстрі земель вчинено запис від 25. 12.2009р. Н!!О40996300038; 

1.31. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 16.12.2005р. Ng040533800226 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідanьністю «Діана Люкс ЛогіСТИІО), 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
2S.12.2009p. Ng040996300035; 

1.32. Договір Ngl про BHeceНВJI змін до договору оренди земельноі 
дimппcи від 25.05.2005р. Ng040533800041 укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідanьністю «TpaнCMeтaJD), 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державно~ ~и~ства 
«Центру державного земельного кадастру при державному KOМ1тen Укрaum ~o 
земельним ресурсам» про що У Державному реєстрі земель вчинено запис вІД 
2б.l1.2009р. Ng040996300025; .. 

1.33. Договір Н!!1 про BHeceНВJI змін до договору оренди зе~ельНОl 
дinивки від 23.02.2005р. Ng040533800008 укладений між Броварською МІСЬ~ОЮ 
радою та колективним підприємством «Гастроном Н!!34», зареєстровании у 
Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру державного . 
з му комітеті Украіни по земельним 
емельного кадастру при державно . 29 12 2009р 
ресурс8М» про що у Державному реЄС'Ірі земель вчинено запис вІД ., . 

NиО409963 00041 ; ИВJI змін до договору оренди земельної 
. 1.34. Договір Н!!2 про BHeC~0064 адений між Броварською міською 

дuIJппcи від 06.09.2004р. Ng0404007 • ~альніСТЮ <<Броварське будівельно
радою та товариством з обмеженою В1ДПОВІД... у Київській регіональній філії 
~Оllтажне управління - 35», зареєстровв::ного земельного кадастру при 
lо\еРжавного підприємства <<ЦентрУ дер 
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держ~НОМУ комітеті Украіни ~o земельним ресурсам» про що у Державно 
реЄСТРІ земель вч~нено запис ВІД 19.11.2009р. N!!040996ЗОО021. му 

1.з~. ДОГОВІР Н!!l про BHeceHНJt змін до договору ~ренди земельної 
ділянки вІД 2~.05.2004p. Н!!548 укладений між Броварською міською радою та 
пр~ватним .... ПІД~~~ємством «Бро~арибудінвест», зареєстрований у Київській 
реnОН8JlЬНlИ фШll Державного ПІдприємства «Центру державного земельного 
квдастру при держ~ному комітеті України по земельним ресурсам» про що у 
Державному peЄC~1 земель вчинено запис від 16.11.2009р. N!!040996ЗООО 19; 

1.з~. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дїJUlНКИ ВІД 01.03 .2004р. Н!!517 укладений між Броварською MiCLKOIO радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Нафком», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 

ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 28. 12.2009р. 
N9040996300040; 

1.37. Договір Н!!2 про BHeceHНJt змін до договору оренди земельної 
ділянки від 11.06.2007р. Н!!040733800060 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Бойченко Олексієм Миколайовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центру державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
2S.12.2009p. Н!!040996300036; 

1.38. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди земельної 
дimппm від 08.09.2004р. Н!!040400700066 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - п~приєм~м ~~~ленко Ігорем ~етровичем, 
зареєстрований у Київській репональН1И фШll ДержавноГ? ~lдпри~мства 
<<Центру державного земельного кадастру при держ~вному КОМІтетІ УКР81НИ ~o 
земельним ресурсам» про що У Державному реЄСТРІ земель вчинено запис вІД 

24.12.2009р. Н!!040996300033; .. 
1.39. Договір Н!!3 про внесення змін дО ~OГ~BOPY оренди зе~ельНОl 

· . 18052005. Н!!040533800032 укладении мІЖ Бр?варською МІСЬКОЮ 
дuIJППcИ ВЩ •. р . П,rrиu Ю lЄМ Григоровичем, 
Раnою та фізичною особою - ПІдприємцем rv ........ р .' 
~ ..' .. ади про що у КНИЗІ запиСІВ 
зареєстрований у виконкомі БроваРСЬКОl M~CЬKOI Рно ;апис від '3 03 201 Ор . 
Д .. '" орів оренди зеМЛІ вчине _..., 
ер_авно! реєстрацll доroв . до договору оренди земельної 

1 40 Д . ХО 1 про внесення ЗМІН . 
· .: ОГОВ1Р - 0040633800433 укладений між Броварською МІСЬКОЮ 

дuIJППcИ вщ 21.12.2006р. Н!. В' ом Йосиповичем, зареєстрований у 
радою та ГРОМ8ДJIНИн~~ Р.адче~о lКТ~ о ЩО У книзі записів державної 
ВИІСОНl(омі БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради, р 'д 21 04 201 Ор . 

млі вчинено запис ВІ .. ., 
реЄстрації договорів оренди зе змін до договору оренди земельноі 
· 1.41. Договір Н!!2 про внесен:й між Броварською міською радою та Д1JUIНICи від 11.03.2008р. Н!!67 укладе Б ановСЬКИМ Анатолієм Вікторовичем, 
Ф• . иємцем ар . . 
1ЗИЧИою особою - ПІ~ ської міської ради, про що у КНИЗІ запиСІВ 

зареєстрований у виконкоМІ ~pOBap млі вчинено запис від 21.04.2010р.; 
державної реєстрації ДогоВОРІВ орендИ зе змін до договору оренди земельної 

1.42. Договір Н!!3 про BHece~:5 укладений між Броварською міською 
ділянки від 09.03.2006р. Н!!04063380 _ підприємцем Щербак Станіславом 
радою та фізичною особою 
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воподимировиче~, зареєстрований у виконкомі Броварсь ... .. 
що у КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації· догово . КОІ М!СЬКОІ ради, про 
від 22.04.201 Ор.; РІВ оренди зеМЛІ вчинено запис 

1.43. Договір Н!!2 про внесення змін до 
діJIJIИКИ від 05.06.2006р. N!0406ЗЗ800296 ~OГ~BOPY оренди зе~ельної 

Ф. укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
радОIО та !Зичною особою - підприємцем Сидо Q 

w w рченко ~eKcaНДPOM 
Микопаиовичем, зареєстровании у виконкомі БроваРСЬКО·I· МІ· .. .• ... СЬКОІ ради, про що 
у КНИЗІ запиСІВ державНОІ реєстраЦІЇ договорів оренди землі вчинено запис від 
20.04.201 Ор.; 
. 1.~. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 

дiJIJIИКИ ВІД 2~.06.2005p. Nе0405ЗЗ800068 укладений між Броварською міською 
радою ;а фІЗИЧНОЮ особою w - підприємцем Сидорченко O~eKcaНДPOM 
Мико~аиов~ем, зареєс~овании у ~иконкомі Броварської міськоі ради, про що 
у КНИЗІ запиСІВ державно І реєстраЦll договорів оренди землі вчинено запис від 
20.04.201 Ор.; 

1.45. Договір NеЗ про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiJwпcи від lЗ.10.2005р. Nе0405ЗЗ800177 укладений між Броварською міською 
радою та приватним виробничо-комерційним підприємством <<НaтaJJКa», 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 20.04.201 Ор.; 

1.46. Договір NеЗ про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 07.04.2006р. Nе0406ЗЗ800176 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Пасічник Вментиною Вікторівною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 14.04.201 Ор.; 

1.47. Договір NеЗ про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 10.08.2005р. Nе0405ЗЗ800122 укладений між Броварською мї .. ською 
радою та фізичною особою - підприємце~ Ма~ИНИЧ Оксаною Мико~аIВНОІ?' 
зареєстрований у виконкомі Броварської M~CЬKOl ради, про ~o у КНИЗІ записІВ 
державної реєстрації договорів оренди земл~ вчинено запис ВІД 06.04.201 Ор.; .. 

1.48. Договір Н!2 про BHeceННJI ЗМІн дО ~O"?BOPY оренди з~ельиОI 
дiJumки від 2З.02.2006р. N!0406ЗЗ800067 укладевии МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
Ра пою ф. собою - підприємцем Канавцем Аватотєм Сав?вичем. ' 
~ та !зичною О ..... о що у КНИЗІ записІВ 
зареєстрований у виконкомі БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради, пр . 
JrP.n.. ... I·В оренди зе~і вчинено запис ВІД 01.04.201 Ор.; 
to\-!"жавНОІ peЄCТPaцJI договор. .. 

1 49 . Н!2 про BHeceННJI ЗМІН дО договору оренди зе~ельНОІ 
· ... ДОГОВІР N-о0407ЗЗ800046 укладений між Броварською МІСЬКОЮ 

д1JIlНки ВІД lЗ.04.2007р. - В ,,,uuт.mовичем зареєстрований У 
Ра по Бобко русланом ОлОI<\," .... 1' ' 
~ ю та громaдJШИНОМ ... О що У книзі записів державної 
ВИКОнкомі Броварської МlсЬКОI ради, пр • зо 03 201 Ор . . . млі вчинено Запис ВІД .. ., 
реЄстрацІЇ ДОГОВОРІВ оренди зе змін ДО договору оренди земельної 
· 1.50. Договір NеЗ про внесеННЯ й між Броварською міською радою та 

д1Jblнки від 10.0З.2005р. Хе4.15 fК!Iаде:стю <d<иївоблnpеС8», зареєстрований у 'rовариством з обмеженою ~IДП~.ВJДаль о що у книзі записів державної 
ВИКОнкомі Броварської МlСЬКОI. Р:ен? запис від 30.03.20 10р.; 
реєстрації договорів оренди зеМЛІ в змін до договору оренди земельної 
· 1.51. Договір Н!!2 про виесе~ між Броварською міською радою та 

д1Junncи від 2З.07.2007р. Не30 укладе 

., 
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фізИЧНОЮ особою - п~приємцем Бабицьким Валерієм Івановичем 
зареЄС1ро~аниіі у B~.KOHKOMI ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записі~ 
державНОl peєcтpa~11 ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 1300402010р.; 

1.52: ДОГОВІР N!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
д~КИ ВІД 22.08.2007р. ~!З5 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ ОС~БОЮ - ПI~приємцем Бабицьким Валерієм Івановичем 
зареєстро~ании у B~OНКOMI ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записі~ 
державНОl peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 1300402010р.; 

1.5~. ДОГОВІР Nи2 про внесення змін до договору оренди земельної 
діJIJППCИ ВІД 19.05.2005р. Н!!040533800038 укладений між Броварською міською 
радою та ... ГРОМaдJlИИН~М Михайловим Віктором Миколайовичем, 
зареєстровании у ВИКОНКОМІ Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної peєcтp~iї договорів оренди землі вчинено запис від 280040201 Ор.; 

1.54. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 08.02.2005р. Н!!807 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Казановим Олександром Єгоровичем, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 27.0402010ро; 

1.55. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 25.01.2005ро Н!!502 (т) укладений між Броварською міською радою 
та фізичною особою - підприємцем Казановою Світланою Василівною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у хвизі записів 

державної реєстрації договорів оренди земл~ вчинено запис від 2700402010ро; оо 
1056. Договір Н!!2 про BHeCeННJI ЗМІН дО договору оренди земельНОІ 

дinянки від 20.0902004ро Н!!339 укладений між Броварською ~іською радою та 
фізичною особою - підприємцем Бабицьким ВалеРІЄМ Ів~ОВИЧet:', 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у КНИЗІ запиСІВ 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 28.040201 Ор.; оо 

1.57 о Договір N!З про внесення змін до ДО"?ВОРУ оренди зе~ельНОІ 
ділянки від ЗОоО5.2006р. Nи0406З3800289 укладений МІЖ Броварською ~ооською 

Ф. б - шдпрО иємцем Багіровою Тетяною ОлеКСІІВНОЮ, 
радою та lЗИЧНОЮ осо ою . оо О О У хвизі записів 
зареєстрований у виконкомі Броварської МІСЬКОІ ради, пр ~ • 

о. . землі вчинено запис ВІД 22.04.20ІОр., державної реєстрацІЇ ДОГОВОРІВ оренди о. 
eННJI змін до договору оренди земельНОI 

1.58. Договір NиЗ про внес .. о Броварською міською радою та 
ділянки від 20.06.2007р. Н!!20 укладенииз ~ ю Валеuorouuою Василівною, 
Ф• • ємцем аицево Пl."~ • • 

ІЗИЧRою особою - пJДПpИ ОО • кої ади про що у КНИЗІ запиСІВ 
зареєстрований у виконкомі ~pOBapCЬKOI М~С:чин~но ~апис від 29.04.2010р.; 
державної реєстрації ДогоВОРІВ оренди земл~н ДО договору оренди земельної 
. 1.59. Договір Н!!2 про BHe~~=1 ~адений між Броварською міською 

дUIянки від ~5.10.2005p. Nи0405З~ иємцем Іллєнко Наталією Мико~аівно~, 
радою та фІЗИЧНОЮ особо".' - т~ЬKOЇ міської ради, про що у КНИЗІ записІВ 
зареєстрований у ВИКОНКОМІ ~pOBap і вчинено запис від 07.05.2010р.; 
державної реєстрації догоВОРІВ оренди земл ін ДО договору оренди земельної 

1.60. Договір Nиl про внесеннянm:,:nж Броварською міською радою та 
д~ від 17 .05.2004р. Nи~46 уклад:м Іллєнко Наталією Миколаївною, 
фІЗИЧНою особою ІІіДПРиємц 
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зареєстро~аний У B~~OHKOMi ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записів 
державНО1 peЄCТP~11 Д~ГOBOP1B оренди землі вчинено запис від 07.05.2010р.; 

1.61: ДОГОВІР Н!.1 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
діJIJlНКИ ВІд ~0.08.200Sp. He04053~800123 укладений між Броварською міською 
радою та фIЗ~ОЮ особо~ - ПІдприємцем Іллєнко НатanіЄIО Миколаївною 
зареєстро~ании у B~~OHKOM1 ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записі~ 
державНО1 peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 07.05.2010р.; 

1.6~. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельноі 
дїJIJlН~ ВІД 09.03.200Sp. He5~3 (т) укладений між Броварською міською радою 
та фІЗИЧНОЮ ... особою - ~Ідприємцем Гайченко Сергієм Альбертовичем, 
зареєстровании у ВИКОНКОМІ Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 07.05.201 Ор.; 

1.63. Договір Не3 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дinmки від 22.06.2005р. Не040533800067 укладений між Броварською міською 
радою TIJ фізичною особою - підприємцем Носок Наталією Анатоліївною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 12.05.201 Ор.; 

1.64. Договір Не2 про BHeceHНJI змін до договору оренди земельної 
дітппси від OS.06.2007p. Неl1 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Пасічник Вanентиною Вікторівною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди земл~ вчинено запис від 13.0S.201Op.; .. 

1.65. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН дО ДOГ~BOPY оренди зе~ельНОІ 
ділянки від 17.11.200Sp. Не040533800206 укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
радою та фізичною особою - підIIJ?иємцем K~e~OM.. Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у ВИКОНКОМІ .БроваРСЬКОI MI~ЬKOI ради, про що. у 
хвизі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди земm вчинено запис вІД 

18.05.2010р.; .. 
1.66. Договір NеЗ про внесення змін до договору оренди земельНОІ 

дiJIJппcи від 12.06.2007р. Не16 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 

Ф. б . иємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, 
13ичною осо ою - mдпp ." о що у книзі записів 

зареєстрований у виконкомі Броварської M~CЬKOI ради, пр . 19 05 201 Ор . 
.. оо. • В оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД .. ., 

державНО1 реЄСтр8Ц11 ДОГОВОРІ . договору оренди земельної 
1 67 Д . Х04 про BHecellНJl ЗМІН дО . 

. .: ОГОВІР - 0040633800008 укладений між Броварською ~СЬКОЮ 
дuIJппcи ВІД 19.01.2006р. Н!.. . м Красною Іриною ПетрІВНОЮ, 
радою та фізичною особою - пщпр~~е кої ади про що у книзі записів 
зареєстрований у виконкомі ~роваРСЬКО1;:С:чин~но ~апис від 25.05.2010р.; 
державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зе мін до договору оренди земельної 

1 68 Д . ~rоз про BHecellНJl з • 
. " ОГОВІР "1:' 800058 укладений між Броварською М1сь~ою 

дuIJппcи від 10.06.2005р. Хе040533 ідприємцем Шараповою Натamєю 
Радою та фізичною особою - пмІ. Броварської міської ради, про що у Lf9_._~ • аний у виконко . . 
"УAIUUIИJПвною, зареєстров ОО' ворів оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 
Iaulзі записів державної реєстр8Ц11 ДОГО . 
2S.0S.2010p.; змін до договору оренди зе~ельної 

1.69. Договір НеІ про внесеНН:2 адепнЙ між Броварською МІСЬКОЮ 
Аinинки від 27.01.2006р. Не0406338000 пі:иємцем Шараповою Наталією 
Радою та фізичноЮ особою -
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михайлівною, зареєстрований У ВИКОнкомі Броварсь оо о оо ••.. КОІ МІСЬКОІ ради, про що У 
ІСИИЗl запИСІВ державНОl реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 
25.05.201 Ор.; 

1.70. Договір Н22 про BHeceHНJI змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 
дЇJJJ1НКИ від оs.~4.200бр. Н!!040633800170 укладений між Броварською міською 
p8ДO~ . та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Шараповою Наталією 
~вн~ю, зареєстр~ваний У ~~KOHKOMi Броварської міської ради, про що У 
1QIИЗl запиСІВ державнОІ реєстраЦІІ договорів оренди землі вчинено запис від 
25.05.2010р.; 

1.71.. Договір Н22 про внесенни змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 
дїЛJIНКИ ВІД 14.10.2005р. N2040S33800180 укладений між Броварською міською 
р8ДОЮ та фізичною особою - підприємцем Зайцевою Валентиною Василівною 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записі~ 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 19.01.201 Ор.; 

1.72. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiшппm від 09.0802006р. Н!!040633800347 укладений між Броварською міською 
радою та гром8ДJIНИНОМ lвamковським Віталієм Воnодимировичем, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державноїреєстраціі договорів оренди землі вчинено запис від 28.05.20IОр.; 

1.73. Договір Н22 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 05.04.2006ро Н!!040633800180 укладений між Броварською міською 

радою та фізичною особою - пі~иємцем о~~рап~~ою Наталією 
Михайлівною, зареєстрований у ВИКОНКОМІ ~pOBapCЬKOI Ml~ЬKOl ради, про що.у 
1СНИ3і записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 

02.06.2010р.; . оо • 

1.74. Договір про BHeCeHНJI змін до дoгo~opy оренди земельНОl ~ 
п' Б НМ приватним нотаРІУСОМ Броварського МІСЬКОГО 
ОСВJДЧеного азир о о 845" між Броварською 

нотаріального OТLnyгy 21.05.2007 року за Не yкnадении. 
• ·"r б еною відповідanьшстю «Завод Євро-МІською радою та товариством з о меж . .... ... 

.. Київській репонanьН1И фШ11 Державного 
nPОICaТ», зареєстроваиии у земельного кадастру при Державному 
П1ДПриємства «Центру державного . 0505 2010р ](0041096300044' .... ним ресурсвм» ВІД ., . - , 
I(OМ1тen УКР81НИ по земель . до договору оренди земельноі 

1 75 Д '](01 про BHeceННJI ЗМІн . 
. .. ОГОВІР - 533800101 укладений між Броварською МІською 
дшJmки від 27.07 .2005р. Н!!040 .. кооперації «РедaIЩЇJI газети «Вісті 

. радою та підприємством споЖИВЧОl України» зареєстрований У Київській 
цевтрапьної спілки споЖИВЧИХ то~ариств ства <<цe~y державного земельного 
реІіонапьвій філії Державного П~И~краінИ по земельним ресурс8М» від 
кадастру при Державному коМІтеті 
21.01.2010р. Н!!041096300005; змін до договору оренди земельної 

1.76. Договір Н!!2 про внесенияз 8ДеНИЙ між Броварською міською 
дiлsпncи від 12.04.2006р. Nе0406338~~90в:ипромжитnоБУД», зареєстрований У 
Радою та opeитrvrxu підприємством р 'дприємства <<Центру державного 
tJo • ..i ~"&6"'. ф' ... Державного ОІ оо 
~івській регіональній iJI11 комітеті УКР81НИ по земельним 

ДержавноМУ земельного кадастру при 6300012; .. 
реСуРсам» ві 29.01.2010р. N!!04109 змін до договору оренди зе~enьНОl 

1 77 ДД '](01 про внесеННЯ 8ДеНИЙ між Броварською МІською 
. " ОГОВІР - 040733800164 укл 

JUJbпncи від 11.12.2007р. Не 
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рад~ю та п.~ив~т~~ підприємством «Аква - Вом», зареєстрований у Київській 
репонanьНIИ ФШдl1 Державного підприємства «Центру державного земельного 
кадастру при ержавному комітеті У кр .. . 
2S.01.2010p. Н2041096300007; аІНИ по земельним ресурсам» вІД 

1.78. Договір Н!!2 про внесен . • • НЯ ЗМІН дО договору оренди земельної 
дiJIJIНКИ ВІД 2.1.05.2004р. Н!!548 укладений між Броварською міською радою та 
пр~ватним ... п~~~ємством «Броварибудінвес'f»», зареєстрований у Київській 
репоналЬНIИ ФІЛІІ Державного підприємства «Центру державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам» від 
27.01.2010р. Н2041096300008; 

1.7~. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дimшки ВІД 01.03.2004р. Н!517 укладений між Броварською міською радою та 
товариством 3 обмеженою відповідальністю «НафкоМ»», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсаМ» від 28. 12.2009р. N!040996ЗОО040; 

1.80. Договір Н!1 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
ділянки від 20.03.2007р. N90407ЗЗ8000З 1 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Корж Валентиною Анатоліївною, 
зареєстрований у Киівській регіональній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельнимресурсаМ» від Зl.0З.2010р. N9041096ЗОО028; 

1.81. Договір Н91 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 18.06.2007р. N90407ЗЗ800065 yкnaдe~ між.Броварс"кою міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Нікітіної Вікторії Геннадіївни, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державно~ n!дпри~ства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному КОМІтеті Укрamи по 
земельним ресурсаМ» від 21.01.2010р. N!041096ЗООО06; оо • 

1.82. Договір про BHeceННJI змін до дoгo~opy оренди земельНОI ~1lUIRКИ 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаРІУСОМ Бров..арс~кого МІСЬКОГО 
нота ianьHoгo о yry 06.12.2002 року за Н!2608 ~адении МІЖ Броварською 
МІ• р кр омаncnrами Філіпчуком ВІКТОРОМ Степановичем та 
ською радою та гр ~ .. "' •• 00 ... 

Оroродником ВолодимиРом Едуардовичем, зареєстровании у АИІВСЬК1И 
. ... ф. . .. Давного підприємства <<Центру державного земельного 

репонanьши 001 ерж .. у їни по земельним ресурсам» від 
ІСаДастру при Державному KOМlтen кра 

14.01.2010р. Н204109630000 1 ; . до договору оренди земельної 
1 83 Д . Р ХО 1 про BHeceННJI ЗМІн 

. ... ОГОВІ - ХоО40533800039 укладений між Броварською міською 
дuuIНки ВІД 23.05.2005р. -б Олександром Валерійовичем, зареєстрований 
paдo~ та ~ОМ~О~ .. Чаф. ур'ОДержавного підприємства <~eHТPY державного 
у Київськш репональши 1ЛІІ авному комітеті Украіни по земельним 
земельного кадастру при Де:6300018. 
реСурсам» від 09.03.2010р. N2041 мін до ~OГOBOPY оренди земельної дiJuппcи 

1.84. Договір про внесеНИЯ зтним нотаріусом Броварського міського 
ПОСВЇДЧеного Базир Н.М. пр;ва ку за N!!943 ухладений між Броварською 
Нотаріального округу 30.07.200 РОб еженою відповідальністю «Інтерстиnь», 
Міською радою та товарис~~оМ з .0 ~ній філії Державного підприємства 
зареєстрований у КиївсЬКlИ репоН 
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«Центру державного зе~ельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним pecypc~» ВІД 24.03.201 Ор. Ng04109630002S; 

• 1.85. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та.. товарис:вом ~ обмежеНОIО відповідальнісТlО «Транс 
метал», зареєстровании у КИІВСЬКІЙ реriональній філії Державного 
п~ри~ства .. <<Центру державного земельного кадастру при Державному 
ХОМІтеп УКР81НИ П~ земельним ресурсам» за Ng040S33800041 від 2S.0S.200Sp.; 

1.8б. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою '.. та фізичною особою - підприємцем Болдирєвим 
КОСТJlВТИИом ~nеКСІиовичем, зареєстрований у Київській реriональній філії 
Державного П1ДПриємства «Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсам» за Ng040996300023 від 
20.11.2009р.; 

1.87. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відділом капітального будівництва Броварської міської 
ради, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельним ресурсам» за Ng040996300020 від 18.11.2009р.; 

1.88. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Сinyковим Віталієм 
Олександровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам» за Ng040996300024 ВІД 24.11.2009р.; 

1.89. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та закритим акціонерним .. TOBap~cтв~~ (<в~ОБНИ:~ 
проектно-будівельна фірма (<Атлант», зареєстровании у КиівсьК1И реnональн1И 
філії Державного підприємства (<Центру державного земельного кадастру при 

Д . en' Укра~'ни ПО земельним ресурсам» за N!!040996300026 від 
ержавному КОМІТ IU 

26.l1.2009p.; ." . Б 
1.90. Договір оренди земельної ДШJIНКИ укладении MJ?К р~варс~кою 

. та товариством з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ 
МІСЬКОЮ ~адою ований у Київській регіональній філії Державного 
(~тобансеРВIС», зареєстр го земельного кадастру при Державному 
П1ДПриємства «Центру державно ?ra040996300028 від 16.12.2009р.' 
к . · У" емenьНИМ ресурсам» за ",:,. , 
oМ1тet1 кр81НИ ПО З •• іЛЯИКИ Vltпадений між Броварською 

1 91 Д ір оренди земельНОІ Д J --- ••• 
. .. агов иством з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ 

МІСЬКОЮ радОЮ та ~Bap Київській регіональній філії Державного 
«АВТОбансервіс», зареєстровании У емельного кадастру при Державному 
підприємства «Центру державноГО с:Ю) за Н!!О40996300027 від 16.12.2009р.; 
Комітеті Украіни по земельНИМ ресур .. w;ncnntИ Vltпадений між Броварською 

1 Д . енди земельНОl p.и~- J --- •• • 
. 92. аГОВІР ор ариством з обмеженою В1ДПОВІДальНІСТЮ 

Міською радою та ~B Київській регіональній філії Державного 
«АВТОбавсервіс», зареєстроВании У земельноГО кадастру при Державному 
підприємства «ЦентрУ державноГО ам» за Н!!О40996300029 від 16.12.2009р.; 
Комітеті Украіни по земельНИМ pec~~ї діЛJIIIКИ укладений між Брова~ською 

1.93. Договір оренди земель 8ДJIНКою Биковою Валентиною. Івamвною, 
міською радою .. та ... ГР:~ональній філії Державного П1ДDpиємства 
зареєстрований у Ки1ВсьК1И Р 

., 
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(<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним pecypc~» за N!!040996ЗОООЗО від 17.12.2009р.; 

• 1.94. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою ~ громадинкою Бойко Утmою Петрівною, 
зареєстро~аний у B~OHKOMI ~pOBapCЬKOЇ міської ради, про що у книзі записів 
державНОІ peЄC1pa~11 ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис від 19.02.2010р. Н!!1870; 

1.95. ДОГОВІР оренди земельної ділJlНКИ укладений між Броварською 
MiCЬK~~ радою та Приватним підприємцем Харним Михайлом 
ОпеКС1Иовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства (<Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам» за N!!041 096ЗОО04 І від 21.04.2010p.; 

1.96. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
(сПродагросервіс», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства (<Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельним ресурсвм» за N!!040996ЗООО13 від 22. 1 0.2009р.; 

1.97. Договір оренди земельної дinJlнки укладений між Броварською 
міською радОЮ та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Укрпормтехенерго», зареєстрований у Київській реriональній філії 
Державного підприємства (<Центру державного земельного кадастру ~и 
Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам» за N!!041096ЗООО17 ВІД 

10.02.201 Ор.; 
1.98. Договір оренди земельної ділянки ~аде~й ~ Броварсько~ 

міською радою та товариством з обмеж~~ою ~1ДПОВ~~~С::Ю «Торговии 
дім (<Афаліна», зареєстрований у КиївсьКlИ репональmи фШll Державного 
підприємства (<Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсвм» ~a .N!!041 09630002 .. 0 B~ 17.03.2010р.; 

1 99 Д . оренди земельної Д1JUlНКИ укладении МІЖ Броварською .. ОГОВІР . . • 
. та товариством з обмеженою ВІДnОВІДальmстю 

МІвтеIСЬКОЮ радою ованиі у Київській регіональній філії Державного « РСТИЛЬ», зареєстр Д 
· авного земельного кадастру при ержавному 
~и~ства .. (<Центру держ е сам» за .N!!041096ЗОО024 від 24.03.2010р.; 
коМІтеті Украши по земельним Р сур оо imпum укладений між Броварською 

. 1.100. Договір оренди земельНОlс~ою споживчих товариств Украіни 
МІСЬКОЮ . радою та центр~н~ївській регіональній філії Державного 
~коопспшка), зареєстрованиинІго земельного кадастру при Державному 
П1ДПриємства (<Центру держав сам» за .N!041 096300019 ВІД 10.03.2010р.; 
Комітеті Украіни по земельним ресур оо іЛЯНКИ укладений між Броварською 

1.101. Договір оренди земельНрОиl С:вом з обмеженою відповідальністю 
м' та това ... ф' ... д lСЬКОЮ радою аний Київській регіонanьН1И Ш11 ержавного 
«J)азтехсервіс», зареєстров У земельногО кадастру при Державному 
підприємства (<Центру державноГО ам» за Н!!041 096300026 від 31.03.2010р.; 
Комітеті Украіни по земельНИМ ресурс .. w;"cnnnr vrtпадений між Броварською . нди земельНОІ p.w--•• -- ~ ._.. • • 

1.102. ДОГОВІР оре ом з обмеженою ВІДnОВІДальmстю техно-
міською радою та товариСТВ ований у Київській регіональній філії 

О 11» зареєстр 
торговим центром « рИЗ0 , державноГО земельного кадастру при 
Державного підприємства (<ЦентрУ 
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Державно~ комітеті України по земельним ресурсам» за Н!!041096300030 від 
02.04.201 Ор., 

1 103. Договір оренди зем ... . · елЬНОl ДІЛянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ paдo~ та Українським державно-кооперативним проектно-
виmyкyвальн~ І н~уков~-досл~дним об'єднанням «УкрНДІarpопроеIm), 
зареєстровании у КиIВСЬКІИ репонапьній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним pecypc~) за Н!!041 096300032 від 07.04.201 Ор.; 

. 1.104. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Фінансовий холдинг «Самсон», зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсам» за Н!!041096300034 від 
14.04.201 Ор.; 

1.105. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Делана», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті Україп по 
земельним ресурсам» за Н!!041 096300036 від 14.04.2010р.; 

1.106. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Лат крок -
Сервіс», зареєстрований у Киівській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам» за Н!!041 096300037 вІД 14.04.2010р.; 

1.107. Договір оренди земельної дїля."КИ укладений між Бровар~ькою 
міською радою та прива~ .. пl~иємств~м пр~~тною фІРМОЮ 
<<ШКОЛЮ), зареєстрований у Киівсьюи репональній ф1Л11 Державного 
підприємства <<Центру державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельним ресурсам» ~a Н!!04109630003.? Bl~ 21.04.2010р.; 

1108 Д . ренди земельної д1JIJШКИ yкJIадении МІЖ Броварською . . ОГОВІР О . . . д 
· товариством з обмеженою В1ДПОВІДальН1стю« авар», 

МІською радою та ... ф. ... ДІ • ємства .. киів ьхій регіонВJIЬНШ IШI ержавного mдпри 
ЗсЦареєстровании у с ного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
с евтру державного зеМ~41096300040 від 21.04.201 Ор.; 
земельним ресурсам» за .,,:.. .. : n,auки VIl'падений між Броварською 

1 1 09 Д . оренди земельНОІ Диии6 J .-. 
. . . ОГОВІР іта ним приватним підприємством <<Бровакар», 

МІською радою та ув р. ... філії Державного підприємства 
.. Ки·· ській репонanьНIИ зареєстровании у ІВ У при Державному комітеті Украіни по 

«Центру державного зем=:~~~:з~;~~ від 28.04.201 Ор.; ... 
земельним ресурсам» ~a!! . і _ ПРОДажу земельНОІ ДUUIНКИ 

1.110. ДОГОВІР куп1ВJI ния укладений між Броварською міською 
несільськогосподарського приз~аче ємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, 
радою та фізичною особ~Ю - mдпp:ro нотаріуса Броварського H~TapianьHOГO 
зареєстрований у реЄСТРІ привати О га Валерійовича за Н!!362 вІД 27.01.2010 
ОІСругу Київської області Іваненка :ле 
роху; .. _ ПРОДажу земельної дiзuппm 

. 1.111. Договір КУП:~еНВJI укладений між Броварською міською 
неСІЛЬськогосподарського прИЗ 



15 

радою та rpом8ДJIНИНОМ Канади Федончуком Павлом Павловичем, 
w. • • 

зареєсТРОВании у реЄстрІ приватного нотарІуса Броварського HOTapIВnЬHOГO 
округу Київської області Маценко Світлани Олексіївни за Н!!607 від 14.05.2010 
оку; 

Р 1.112. Договір купівлі продажу земельної діJIRИКИ 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмежеНОIО відповідвnьніcno «Автоцентр ссПанавто», 
зареєстрОВаний у реєстрі приватного нотаріуса Броварського нотаріального 
округу Київської області Писаного Віктора Григоровича за Н!!889 від 
02.04.2010 року. 

Виконуючий обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

м.Бровари 
від 02 ЗIИIIНJI 2010 року 
НІ 15РlrИРZ= 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та блaroустро~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХ1тектур , . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦIИ - '""rI'a"..oo--
виконуюча обов'язки наЧ8Jl;;'Ь~і,,~~::::--_~:-_____ ~ __ 
земельного відцілу - голов 

спеціаліст земельного відділу~~~~~rL-___ -

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 

Нач8JIЬmпc ЮРидичНого відцілу с d І.Г.Лавер 

НачальllИJCзaranr.ноro ~ Нl.Гнатюк 

Голова постійної Комісії з питань 
розвитку та благоустрою теРиторій, 
земельних відносин, архітектури 
будіВНИЦтва та,іивеСТИЦій ' ~ С.В.Підду6J1111 



Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

"'-:. ';іl:а;~ы�!Iпn ri'IBIC 
, І 

о .: ··=;=.n Нп ,J-$;j 159-.... f ЗQ_., tЖ,.,,-26їih.,p. 

иlв Прос р :re и на чер~вому засіданні' Броварськоі міськоі ради 

ПОДАІПІЯ 

8ННJI пр.о за е ,цження ДOГO~OPIB оренди землі, договорів про внесення змін 
Д~ дoroBOP~ оре земельних Д1JUlнок та договорів купівлі-продажу земельних 
ДUUlВOK несшьськогосподарського призначення: 

. 1. Затвердити договори оренди землі, договори про BHeCeННJI змін до 
ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок та договори купівлі-продажу земельних 
дimmок: 

1.1. Договір N!!З про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 26.04.2006р. Х!!О40633800225 укладений між Броварською міською радою та 
фізичиою особою - підприємцем Канавцем Анатолієм Савовичем, зареєстрований 
у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної 
реєстрації договорів вчинеио запис від 28.01.201Ор.; 

1.2. Договір Х!!2 про виесеВWI змін до договору оренди земельної ділянки 
від 16.10.2007р. Х!!1699 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Касьян Володимиром Володимировичем, зареєстрований 
у виконкомі Броварської міської ради, про ~o у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди землі вqин~но запис вІД 01.02.2010р.; оо. 

1.3. Договір Х!!3 про виесення ЗМІН дО договору оренди земельНОІ ДUUIНКИ 
B~ 01.02.2006р. Х!!040633800042 укладений між Броварською міською ~адою та 
фІЗичною особою _ підприємцем Писаре~ом .. Олександром Микол~овиче~ 
зареєстрований у виконкомі Броварської ~CЬKOI ради, про. що у КНИЗІ запиСІВ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 03.02.20 1.~p.! 

1.4. Договір Х!!1 про виесення змін д~ д?говору оренди з~мельНОІ ДUUIНКИ 
від 11.08.2004р. N!!040400700022 укладении M~ Броварськ~~ ~ською радою та 
ТОвариством з обмеженою відповідальНІСТЮ (<КИШМ1СЬІСВтор~есурс~), 
зареєстрований: у иконкомі Броварської міської ради, про. що у КНИЗІ запиСІВ 
держ" ~.. ів оренди землі вчинено запис ВІД 04.02.201 Ор.; 

аввОI реЄСТІ?ац11 договор есеНИЯ змін до договору оренди земельної дimппcи 
в' 1.5. ДОГОВІР Х!!2 про ви 5 адений між Броварською міською радою та 

Ф~ 14.03.2006р. Х!!0406338000
9 УІО! Оленою Василівною зареєстрований 

13ИЧНою особою - підпр~~ем ~?1Нєєвою о ЩО У книзі з~сів державної 
у виконкомі БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, пр • 05 02 201 Ор . 
ре млі вчинено запис ВІД ., ., 

ЄСТрації договорів оренди зе 'н до доroвору оренди земельиої ділянки 
. 1.6. Договір N!!1 про внесеНИЯ ЗМlиий між Броварською міською радою та 
Фв~ OS.04.2006p. X!!0406338~0170 ~::e ШарапоВОЮ Наталією Михайлівною, 
1ЗИЧною особою - mдnpиємц 

І 

І' 
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зареєстрований у виконкомі Броварської міськ .. . 
державної реєстрації договорів оренди зе' 01 ради, про. що у КНИЗІ записів 

1.7. Договір N!1 про BHeCeHНJI . МЛІ ВЧИнено запис вІД 16.02.2010р.; 
від 16.12.2008р. Nи80 укладений мі З~ІН до ДOГOBOP~ оренди земельної діJUlНКИ 
особою - підприємцем Басараб ж ьоварською МІСЬКОЮ радою та фізичною 

. Б ОО... ом легом Івановичем, зареєстрований у 
ВИКОНКО~І pOBapCЬKO~ МІСЬКОІ ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
ДоГОВОРІВ ope~ зеМЛІ вчинено запис від 19.02.2010р.; 

. 1.8. ДОГОВІР Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дїJUlнки 
B~ 10.06.2005р. NиО405ЗЗ8~00S8 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗичною особою - ПІдприємцем Шараповою Наталією Михайлівною 

. зареєстро~аний У ~~KOHKOMi. Броварської міської ради, про що у книзі записі~ 
державНОІ peЄC~aц11 ДОГОВОРІВ оренди з~млі вчинено запис від 16.02.201 Ор.; 

1.9. ДОГОВІР NиЗ про BHeCeHНJI ЗМ1Н до договору оренди земельної дїJUlнки 
від lЗ.ОЗ.2006р. Nи0406ЗЗ800094 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Станковій Гулії Ісхаківні, зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис від 03.03.2010р.; 

1.10. Договір Nи2 про внесення змін до договору оренди земельної дiJUlики 
від 15.0З.200бр. NиО40633800097 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Криmтофор Людмилою Миколаївною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державноіреєстраціі договорів оренди землі вчинено запис від 03.03.2010р.; 

1.11. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної дiJUlики 
від 30.01.2008р. Nи64 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Оглєзнєвим Володимиром Михaйnов~ем, зареєстров~ 
у виконкомі Броварської міської ради, про щ~ У КНИЗІ запиСІВ державНОl 

реєстрації договорів оренди землі вчине~о запис ВІД 24.02.201 Ор.; оо • 

1.12. Договір Н!!2 про внесення зМІВ до договору оренди з~мельНОl ДIЛJIИКИ 
від 21.08.2006р. Nи04063380035З укладений між Броварськ~ю МІською ~~ою та 
фізичною особою - підприємцем Мир.оне~о Аитошною ~BHO~, 
зареєстрований у виконкомі Броварської ~ICЬKOI ради, про. що у КНИЗІ З~СІВ 
n'enWD'D оо ••• ~ ВОРІ'в оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 03.03.20 1 Ор., 
~ r.aauHOl peєcтpaцtl дo~ о .. • 

113 Д . ...rоз про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДIЛJIИКИ 
. . ОГОВІР "1:' • Б . кою адою та 

від 23 02 2005 Но498-т укладений МІЖ роварською МІСЬ Р w 

" р. - . повідanьнiстю (d<иiвобппреса», зареєстровании у 
товариств~м з обмеж~н~ю BIf!' о книзі записів державної реєстрації 
ВlІКовкоМ1 БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради, ПР? Щ16 ОУ3 2010р' 
ДО' • чинено запис ВІД ., ., 

ГОВОРІВ оренди зеМЛІ в . до договору оренди земельної дimппm 
. 1.14. Договір Nи4 про внесеННЯ зМ1~ між Броварською міською радою та 

ВІД 29.0З.2006р • .N!!0406338~0144 укладе аний у виконкомі Броварської міської 
Малим підприємством (<.Аліса»: зареєстрс;:ої реєстрації договорів оренди землі 
ради, про що у книзі запиСІВ держав 
ВЧИнено запис від 19.03.2010р.; . до договору оренди земельної дimппcи 
. 1.15. Договір Nи1 про внесеНИЯ зr::ий між Броварською міською радою та 

ВІД ОS.оs.200бр. Nи04063380~248 ~aд істю «Оптіма-Лізинn), зареєстрований у 
Товариством з обмеженою В~ДП~~lД(с;П) (<Київський обласний реєстраційний 
Броварському районноМУ віДдІЛІ 

.. , 
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Центр» дп «Центр ДЗК» про що у Де 
14.01.2010р. Nе04109б300002. ржавному реєстрі земель вчинено запис від 

1.1 б. Договір N!1 про ~HeceHHJI з . 
від 07.l1.2008p. ](0040833800048 VIl'n МІН дО договору оренди земельної дinянки 

- ./ .",.адениЙ між Б . 
товариством з обмеженою відповідальн· Б роварс~кою МІСЬКОЮ радою та 

У Київській регіоналЬНI·И" ф. ... д ІСnO « ровариБУДlнвес'f), зареєстрований 
IЛI1 ержавного під Ц земельного кадастру при державному ком. . упри~мства « ентру державного 

о що у Де жавном . IТen краІНИ по земельним ресурсам» 
:О4109б300003;Р у реЄСТРІ земель вчинено запис від lS.Ol.2010p. 

1.17. Договір Не 1 про внесення змін .. . 
від 10.03.200бр. Не040633800088 ~o ~OГOBOPY оренди з~мелЬНОІ ДІЛЯнки 
• • укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
вІДКрИТИМ акцІонерним товариством «Спеціалізована пересувна механізована 
колона NeS09», зареєстрований у Київській реп·оналЬНI·" ф. ... д • и ІЛІІ ержавного 
п~~ємства «Центру державного земельного кадастру при державному комітеті 
YКP81~ по земельним ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено 
запис ВІД IS.01.2010p. Не041096ЗООО04; 

. 1.18. Договір НеІ про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
посв~еного Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
H~тapI8JIЬHOГO oкp~ 26.06.2002 року за p..N'!1074 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Крупко Іваном Андрійовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по земельним 
ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 2S.12.2009p. 
N!О4099б300034; 

1.19. Договір Не2 про внесення змін до договору оренди земельної дimшки 
від 20.02.2007р. Не040БЗЗ8004ЗS укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Безсмертним Сергієм Миколайовичем, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міськоі ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від ОS.ОЗ.2010р.; 

1.20. Договір НеЗ про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дinянки 
від 12.01.200Sp. HeS07 (т) укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Семененко Сергієм Івановичем, зареєстрований 
у виконкомі Броварської міської ради, про ~o у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди землі вчине~о запис ВІД OS.03.2010p.; ... 
· 1.21. Договір Не3 про BHeceННJI ЗМІН ~o ~OГOBOPY оренди з~мельНОІ ДШJIНКИ 

вІД 19.01.200бр. Nе0406ЗЗ800008 yкnадении МІЖ Бровар~ькою МІською радою та 
фізичною особою _ підприємцем Красною Іриною .ПетрIВ.НОЮ, зареє~ований ?: 
виконкомі Броварської міської ради, пр? що у КНИЗІ З~С1В державНОІ реєстрацll 
Договорів оренди землі вчинено запис BI~ 10.03.201 Ор., .. . 

1 22 Д . 'll.ro" про BHeceННJI зМІН до договору оренди земельНОІ ДШJIНКИ 
• . ОГОВІР оІ1и. .. • Б . 

віД.2З.ll.200Sр. Ne040S33800211 yкnадении МІЖ роварською МІською радою та 
фіз- б _ пІД· приємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, 

··~ою осо ою ... .. •. 
зареєстрований у виконкомі БроваРСЬК01 ~CЬKOI ради, про. що у КНИЗІ запиСІВ 
n'ep".. ... oplВ· ореи,"" зеМЛІ вчинено запис ВІД 10.03.2010р.; 
~ -авНОІ реєстрац11 догов ом·" •• • 

1 23 . Нр 1 про BHeceННJI змін до договору оренди з~мельН01 ДШJIНКИ 
вІД· 21 0·1 · ДОГОВІР04-083380003S Vltllaдeнd між Броварською МІською радою та . 2008р ХО J .-- .. и •• ·· .... ... ф. . .. 
Пр • • - ,.1:! С""''' зареєстроВании У А1'І1ВСЬЮИ репонanьн1И ШІІ 
иватвим підприємством (ше ~'" 

І , 
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Державного Під!lри~ства «Центру державного земельного кадастру при 
ному КОМІТеті У .. держа~ краІНИ . по земельним ресурсам» про що у Державному 

реЄСТРІ земель вч~нено запис вІД 17.12.2008р. Н!!04083300068; 
1.24. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 12.06.200.8р • .N'и0408338000З5 укладений між Броварською міською радою та 
приватним П1Дrpиємством «БесТ», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного Пlд!lРИ~СТВ~. «Центру державного земельного кадастру при 
держ~ному КОМІтетІ УкраІНИ. по земельним ресурсам» про що у Державному 
реЄСТРІ земель вчинено запис вІД 25. 12.2009р. Н!!040996300037; 

1.25. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 28.09.2007р. Н!!040733800121 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма Тепnицьтехмонт8Ж», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по земельним 

ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 25.12.2009р. 
N2040996ЗОО039; 

1.26. Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
uотаріального окрУІУ 07.08.2007 року за р.Н!!1452 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Техно-Ойл-лк», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при державному комітеті Украіни по земельним 
ресурсам» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29.09.2009р. 

N204099630000З; . 
1.27. Договір .N'и 1 про BHeCeННJI змін дО ДO~BOPY оренди земельної ~IJIJIIIКИ 

посвідченого Базир Н.М. приватним нотаРІУСОМ Броварського МІСЬКОГО 
uотаріального округу 05.07.2007 року за р.Nи1192 укладений між Броварсь~ою 
міською радою та приватним підприємством «Спартак», зареєстровавии у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 

KOМI·Ten· Украіни по земельним ресурсам» земельного кадастру при державному • 
Д Реєстрі земель вчинено запис вІД 29.09.2009р. про що У ержавному 

N2040996ЗООО05; . " . 
. 1 BHeceННJI ЗМІН дО договору оренди земельНОІ ДІШІНКИ 

1.28. ДОГОВІР Н!! про .. між Броварською міською радою та 
від 25.10.2006р. Н!!040633 800390 rкnад~нии ~Дизаивпр" оектБVIf\) зареєстрований 

б ·ДПОВ1Двnьmстю (, .І"'"" , 
товариством З о меженою вІ шдпр. и~".ства 1lTTeвтp'v державного ... ф .... Державного ~y.. "Ч .І 

У Київській регіональНIИ 1Л11 омітеті Украіни по земельним ресурсам» 
земельного кадастру при державН~МУЗ:МeJJЬ вчинено запис від 24.12.2009р. 
про що У Державному реЄСТРІ 

N!040996ЗОООЗ 1; ів до договору оренди земельної ділянки 
1.29. Договір про внесеИНJI з:mм нотаріусом Броварського міського 

ПОСВЇДЧеного Базир Н.М. npива за p.N!!890 укладений між Броварською 
Нотаріального округу 29.05.2007 РО~меженою відповідальністю «Ност ОЙЛ», 
Міською радою та TOBa~~CТВ~M з о ій філії Державного підприємства (<Центру 
зареєстрований у КиївсьЮИ penoHВnЬH ержавному комітеті України по земельним 
державного земельногО кадастрУ ПР::стрі земель вчинено запис від 29.09.2009р. 
ресурсам» про що у Державному р 
НеО40996300032; 



s 
1.30. Договір Н!!2 про внесення змін оо • 

• 27.03.2006р. Н!!040633800127 до ~OГOBOPY оренди з~мелЬНОІ ДІЛЯНКИ 
ВІД. укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
приватним mд~риємством «БеС"f», зареєс1рОВаний у Київській регіональній філії 
Державного ПIД!1ри~мства «ЦеН1ру державного земельного кадаС1рУ при 
держ~ному КОМІтетІ УкраїНИ. по земельним ресурсам» про що у Державному 
реЄСТРІ земель B~HeHO запис ВІД 25.12.2009р. Н!!040996300038; 

1.31. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 16.12.2005р. Н!!040533800226 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Діана Люкс Логістию) 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Цен1р; 
державного земельного кадас1рУ при державному комітеті Украіни по земельним 

ресурсам» про що у Державному реЄС1рі земель вчинено запис від 25.12.2009р. 
Х20409963 00035 ; 

1.32. Договір Н!! 1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 25.05.2005р. Н!!О40533800041 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Трансметал», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельним ресурсам» 
про що у Державному реЄС1рі земель вчинено запис від 26.11.2009р. 

N!!040996300025 ; 
1.33. Договір Ngl про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 23.02.2005р. Ng040533800008 укладений між Броварською міською радою та 
колективним підприємством <аас1рОНОМ Ng34», зареєс1рОВаний у Київській 
реriональній філії Державного підприємства «Цен1рУ державного земельного 
кадас1рУ при державному комітеті Украіни по земельним ресурсам» про що у 
Державному реєстрі земель вчинено з~с від 29.12.2009р. Ng0409963000~1;. 

1.34. Договір Н!!2 про BHeCeВВJI зМІН дО ~OГOBOPY оренди з~мельНОІ дUIJIIПCИ 
від 06.09.2004р. Ng040400700064 укладений МІЖ Броварською ,:"СЬКОЮ радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю ~~POB~pCЬKe ~~ДІв.~но-мовтажве 
управління _ 35», зареєстрований у Київсьюи репональНIИ фШІІ Держав~о~ 
щцпр. "ТТ державного земельного кaдaCtpy при державному КОМІтеті 

иємства (щеmpу . . 
У оо сурс"""') про що у Державному peECtp1 земель вчинено 
краши по земельним ре QlУ&" 

запис від 19 11 2009р. Ng040996300021; .. . 
. . • ~ 1 HeceВВJI змін до договору оренди земельН01 д1ЛJlВКИ 

. 1.35. ДОГОВІР 9 про в ний між Броварською міською радою та приватним 
ВІД 21.05.2004р. Ng548 укладе овании" у Київській регіональній 
n;nтm. .~1:! бvдіввеC'D), зареєCtp 
_ИjlИЄМСТВОМ (\Uровари ~, державного земельного кaдacтpv при 
Ф• .00 Д . ємства «Центру ~ 
ШU ержаввог~ m~и .. емельним ресурсам» про що У Державному 

державному КОМІтетІ УКРВ1НИ. П~6З 11 2009р. Н!!040996300019; 
реєстрі земель вчинено запис вІД . . мін ДО договору оренди земельної ділянки 
. 1.36. Договір Н!!2 про внес:= з між Броварською міською радою та 

ВІД 01.03 .2004р. Ng517 УКЛ~ овідanьніСТЮ (<Нафком», зареєс1рОВВНИЙ у 
товариством з обмежен~~ .. ВІДП ного підприємства <<Центру державного 
ТІ'_... . ... ф1Л11 Держав 
Щ11Всьюй репональНIИ комітеті Украіни по земельним ресурсам» 
земельного кадастру при державН~МУземель вчинено запис від 28.12.2009р. 
Про що У Державному реєстрІ 
}(2040996300040; 
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137. Договір .М!2 про внесен • 
• НJI ЗМІН до договору оренди земельної ділянки 

Bi~ 11.06.2007р. He0407338~0060 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ ОС~БОЮ .. - .~Ідпр~ємцем Бойченко Олексієм Миколайовичем, 
зареєстровании у КИІВСЬК1И репонanьній філії Державного підприємства <сЦеН1'рУ 
державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельним 
ресурсам» про що У Державному реєстрі земель вчинено запис від 25.І2.2009р. 
Ji040996300036; 

1.38. Договір НеІ про внесення змін до договору оренди земельної діnянки 
Bi~ 08.09.2004р. He04~400700066 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ особою - ПІдприємцем Вакуленко Ігорем Петровичем, зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «ЦеН1'рУ державного 
земельного кадастру при державному комітеті Украіни по земельним ресурсам)) 

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 24.12.2009р. 
];51040996300033 ; 

1.39. Договір Не3 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дimlнки 
від 18.05.2005р. Не040533800032 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем дутим Юрієм Григоровичем, зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис від 23 .оз .20 І Ор.; 

1.40. Договір Н21 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної діnянки 
від 21.12.2006р. N20406ЗЗ8004ЗЗ укл~ений між Броварською міс~кою радою T~ 
ГРОМ8ДRНИНом Радченко Віктором Иос~ович~м, зареє~овании У ... ВИКОНКоt:t1 
Броварської міської ради, про що у КНИЗІ запИСІВ державНОІ реєстрацll ДОГОВОРІВ 

оренди землі вчинено запис від 21.04.20~Op.; .. . 
1.41. Договір Н!!2 про BHeCeННJI ЗМІН до ДOГOBOP~ оренди земельНОІ.Д1JlJlНКИ 

від 11.03.2008р. Н!!67 укладений між Броварсько~ МІСЬКОЮ радою та фIЗИЧИ~Ю 
особою - підприємцем Барановським Анатолієм BI~opOB~eM, зареє~овании ?: 
виконкомі Броварської міської ради, ПР? що у КНИЗІ з~сш державНОІ реєстрацп 
договорів оренди землі вчинено запис ВІД 21.04.2010р., _ . 

142 Д . 'Io.ra"1 про внесеНИJI змін ДО договору оренди земельНОl д1JlJlНКИ . . ОГОВІР .. ,~ . Б . та 
від 09.03.2006р. Н2040633800085 укладений МІЖ ро~арською МІСЬКОЮ радою 

Ф. б 'дприємцем Щербак CтamcnaвoM Володимировичем, 
ІЗИЧВОЮ осо ОЮ - m ..... о що у КНИЗІ' запиСІ'в .. . БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради, пр 

зареєстровании у викоНКОМІ · . 22 04 2010 . .. '" о ів о енди зеМЛІ вчинено запис ВІД .. р., 
державНОІ реєстрацll догов рр. договору оренди земельної дiшmки 

1 43 Д . 'Io.ra2 про внесеНИJI зМІН до 
. . ОГОВІР .. ,:.. .. між Броварською міською радою та 

B~ 05.06.2006р. H!!0406~3800296 e:'~~;eнкo Олександром Миколайовичем, 
фІЗичною особою - ПІДПР~ЄМЦ ської міської ради, про що у книзі записів 
зареєстрований у виконкоМІ. Бровар землі вчинено запис від 20.04.2010р.; 
державної реєстрації догОВОРІВ ореНДИзмін ДО договору оренди земельної дiшmки 
. 1.44. Договір Н!!2 про BHeceННJI ений між Броварською міською радою та 

ВІД 22.06.2005р. N!!0405~З8000б8 YКn~идорченко Олександром Миколайовичем, 
фізичною особою - П1ДПР~ємце~ ської міської ради, про що у книзі записів 
зареєстрований у викоНКОМІ. Бров Р землі вчинено запис від 20.04.201 Ор.; 
державної реєстрації ДоговОРІВ оренди мін до договору оренди земельної дiшmки 

1.45. Договір Н!!3 про BHeceНSJI з енні між Броварською міською радою та 
від 13.10.2005р. H20405338001.~7 YКn:дприємствоМ «HaтвnкВ)), зареєстрований у 
ПРиватним виробничо-комерційНИМ 

,. 
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BI{KOHKo~i Броварсько! міської ради. про що у книзі записів державної реєстрації 
доroворlВ оренди .зеМЛІ вчинено запис від 20.04.201 Ор.; 
• 1.46. ДОГОВІР NеЗ про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дimmки 
B~ 07.04.2006р. Nе0406ЗЗ8~0176 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ ОС~бою - ПІ~приємцем Пасічник Валентиною Вікторівною. 
зареєстро~ании у ~~KOHKOMI. Броварської міської ради. про що у книзі записів 
державНОІ peЄCТP~ll ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 14.04.201 Ор.; 

1.47. ДОГОВІР NеЗ про BHeCeHНJI змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 10.08.2005р. Nе0405З3800122 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Маринич Оксаною Миколаївною 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записі~ 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 06.04.201 Ор.; 

1.48. Договір Не2 про BHeCeHНJI змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної дimmки 
від 23.02.2006р. Не040633800067 укладений між Броварською міСЬКО10 радою та 
фізичною особою підприємцем Канавцем Анатолієм Савовичем • 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради. про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 01.04.201 Ор.; 

1.49. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 13.04.2007р. Не040733800046 укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМ8ДJIВИИом Бобко Русланом Володимировичем • зареєстрований у виконкомі 
Броварської міської ради. про що у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі вчинено запис від ЗО.ОЗ.2010р.; 

1.50. Договір н!!3 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
Від 10.03.2005р. Не415 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «Киї~обппр~са». зареє~ований ~ 
ВИКОНКОмі Броварської міської ради. про що у КНИЗІ записІВ державНОІ реєстрацll 

договорів оренди землі вчинено запис від 30.03.2010р.; оо • 

1.51. Договір Н!!2 про внесення змін дО ДOГOBOP~ оренди земельНОI.Д1JUlНКИ 
Від 23.07.2007р. Не30 укладений між Броварською МІською радою та фІЗ~ОЮ 
особою _ підприємцем Бабицьким ВалеРІЄМ Ів~овиче~ • зареє~овании !. 
Втжv. • Б .. МІ·СЬ"'·О·І· радИ про що у КНИЗІ записІВ державНОІ реЄСТР8Ц11 
"AOНКOМl роваРСЬКОl А '. • 

договорів оренди землі вчинено запис ВІД lЗ.04.2010р.. . .. 
1 52 Д . Н!!2 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельНОІ.ДUIJПIКИ 

. •. оroВlР ний між Броварською міською радою та фІЗичною 
ВІД 22.08.2007р. Ке35 укладе В· Івановичем зареєстрований У 

б · Бабицьким anерІЄМ • осо ою -: mдпpиємц~м... О книзі записів державної реєстрації 
ВИХОНКОW БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. пр~ !ЦІЗ У04 2010р· 

. . :cumeHo запис ВІД .. .• 
ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ в . дО ДОГОВОРУ оренди земельноі ділянки 

1.53. Договір Не2 про внесення ЗМlНий між Броварською міською радою та Від 19.05.2005р. Ке040533800038 pcnаден Миколайовичем. зареєстрований у 
ГРОМ Мих"~"ОВИМ ВІIC'l'ОРОМ ....оо 

8ДJIнином си...... . .. n о що у книзі записІВ державвО1 реєстрацll 
ВИХОнкомі Броварсько~ МІсЬКОІ радИ. с ~iД 28.04.201 Ор.; 
ДОговорів оренди зеМЛІ вчинено запи мін дО ДОГОВОРУ оренди зеМeJlliНОЇ ділянки 
. 1.54. Договір К!!2 про внес~~з Б оварською міською радою та фізичною 

ВІД 08.02.2005р. Ке807 yкnадении м О е~саидрОМ Єгоровичем. зареєстрований у 
ОСОбою - підприємцем ~аз~~ВИМ л о що у книзі записів державної реєстрації 
ВИХОнкомі Броварської МІсьКОl ради. пр. 27 04 201 Ор: 

заПИС ВІД .. • ДОговорів оренди землі вчинено 
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1.55. Договір Н!!2. про внесен . 

ня ЗМІН дО договору оренди земельної діJIJIНКИ 
В'ІД 25.01.2005р. N!!S02 Іт) укnадении" . Б . • \ . МІЖ роварською МІСЬКОЮ paдOIO та 
фІЗИЧНОЮ ОС.?бою - ПІ~приємцем КазаНОВОIО Світланою Василівною 
зареєстро~ании у ~~KOHKOMI. Броварської міської ради, про що у книзі записі~ 
державНОІ peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 27.04.201 Ор.; 

1.56. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 20.09.200~p. N!339 укпадений між Броварською міською радою та фізичною 
особою -: ПІДПРИЄМ~~М. Баб.~цьким Валерієм Івановичем, зареєстрований у 
ВИКОНКОМІ БроваРСЬКОI М1СЬКО1 ради, про що У книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис від 28.04.201 Ор.; 

1.57. Договір Н23 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 30.05.2006р. Н2040633800289 укnадений між Броварською міською радою та 
фізИЧНОЮ особою - підприємцем Багіровою Тетяною Олексіївною, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що У книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 22.04.201 Ор.; 

1.58. Договір Н23 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 20.06.2007р. Н!!20 yкnадений між Броварською міською радою та фізичною 
особою - підприємцем Зайцевою Валентиною Василівною, зареєстрований у 
впонкомі Броварської міської ради, про що У книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис від 29.04.2010р.; 

1.59. Договір Н!!2 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки 
від 05.10.2005р. Н2040533800161 укладений ~ Броварсь~?ю міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Іллєнко НаталІЄЮ МиКОЛа1~НОЮ, зареєстров~ 
у викоикомі Броварської міської ради, про що У КНИЗІ запиСІВ державНОІ 

реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 07.0S.2010p.; оо • 

1.60. Договір Н21 про внесення змін дО ДOГOBOP~ оренди земельНОІ.д1JlJlНКИ 
від 17.05.2004р. Н2546 укладений між Броварською МІ~ЬКОЮ радою та ф1З~ОЮ 
особою - підприємцем Іллєнко Наталією Мик?Ла1ВН~Ю, зареєс~овании ?: 
виконкомі Броварської міської ради, пр? що У КНИЗІ З~СІВ державНОІ реєстрацll 

договорів оренди землі вчинено запис ВІД 07.0S.2010p., оо • 

1 61 Д . ХО 1 про внесення змін до дОГОВОРУ оренди з~мельНОІ Д1JIJIНКИ 
в' 10 08 200~roB:040533800123 укладений між Броварсь~?ю МІською радою ~ 
~ .. р. - . еМ Іллєнко Наталією МикОЛа1Вною, зареєстроваиии 
фІЗичною особою - ПІДПР~~ оо О що книзі записів державної 
у викоикомі БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради, пр . ОУ7 OS 201Ор . 

'оо • eМnї вчинено запис ВІД .. ., 
peєcТPaцtl ДоroВОрlВ оренди з 'н "О ДOГOBOP~ оренди земельної ділянки 

1 62 Д . -..ro2 про внесення ЗМІ ,... ~ . 
. " оroВlР "1:" ений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 

ВІД 09.03.200Sp. N2S23 (т) уклад гвич" енко Сергієм Альбертовичем, 
Ф• б п; "'""иємцем . . 
ІЗИЧНою осо ою - ;'66r ської міської ради, про що у КНИЗІ запиСІВ 

зареєстрований у викоНКОМІ. Бровар землі вчинено запис від 07.0S.2010p.; 
державної реєстрації догоВОРІВ орендизмін до дОГОВОРУ оренди земельної ділянки 

1.63. Доroвір Н23 про внесення ениі між Броварською міською радою та 
Від 22.06.2005р. Н2040533800067 ~8Д К Наталією Анатоліївною, зареєстрований 
фізИЧНою особою - підприємцем оо осо и про що У книзі записів державної 

оо іСЬКОІ рад , 
у вико~омі Бро~аРСЬКОI м . вчинено Запис від 12.0S.2010p.; оо • 

peєcтpaцtї ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ мін ДО ДоГОВОРУ оренди земельНО1 д1JlJlНКИ 
1.64. Договір Н!!2 про BHece~ ЗБроварською міською радою та фізичною 

Від OS.06.2007p. Н211 укладений МІж 
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особою -: Підприємц~~ .Пасі;ник Валентиною Вікторівною. зареєстрований у 
ВИКОНКО~І БроваРСЬkО~ МІСЬКОI ради. про що у книзі записів державної реєстрації 
доroВОРIВ оренди .зеМЛІ вчинено запис від 1 З .05 .201 Ор.; 

1.65. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
Bi~ 17.11.2005р. N!!О405З3.800206 укладений між Броварською міською радОIО та 
фІЗИЧНОЮ ОС~бою - Пlд~риємцем Котенком Володимиром Григоровичем. 
зареєстро~аиии У ~~KOHKOMI. Броварської міської ради. про що у книзі записів 
державНОІ peЄCТP~II ДОГОВОРІВ оренди землі вчинено запис від 18.05.2010р.; 

1.66. ДОГОВІР Н!!3 про внесеННJI змін до договору оренди земельної ділянки 
від 12.06.2007р. Н!!16 укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО та фізИЧНОIО 
особою - підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем. зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради. про що у книзі записів державної реєстрації 
доroворів оренди землі вчинено запис від 19.05.2010р.; 

1.67. Договір Н!!4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 19.01.2006р. N!!О406ЗЗ800008 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Красною Іриною Петрівною. зареєстрований у 
виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис від 25.05.201 Ор.; 

1.68. Договір N!!З про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 10.06.2005р. N!!О405ЗЗ800058 укладений між Броварсько~ міською ~~ою та 
фізичною особою - підприємцем Шараповою НаталІЄЮ Мих~вно~. 
зареєстрований у виконкомі Броварської ~iCЬKOЇ ради, про. що у КНИЗІ З~СІВ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 25.05.201~p •.• 

1.69. Договір Н!! 1 про BHeCeННJI змін до договору оренди з~мельНОl д1ЛJlНКИ 
від 27.01.2006р. N!!0406ЗЗ800012 укладений між Броварсько~ МІСЬКОЮ ~~ою та 

Фізичною особою - підприємцем Шарanовою НаталІЄЮ ~IBHO~. 
.., .. ади про що у КНИЗІ запиСІВ зареєстрований у виконкомі БроваРСЬКОl ~ICЬKOI Р '. . 

.. '" говорів оренди зеМЛІ вчинено запис ВІД 25.05.2010р., державНОl реєстрацl1 до .. • 
1 70 Д . р ](о2 про BHeceННJI змін до договору оренди з~мельНОl Д1ЛJIIIКИ 

в' 05 04 200~ГОВ~D0406ЗЗ800170 укладений між Броварсько~ МІською ~~ою та 
~ .. р. - . иємцем Шарanовою НаталІЄЮ МихаипІВНОЮ, 
фІЗичною особою - Пlдпр .. . кої ади про що у книзі записів 
зареєстрований у виконкомі. БроваРСЬКОl ~C~e~o з~с від 25.05.20 1 Ор .. 
державної реєстрації догоВОРІВ оренди З~МЛ~о Вдоговору оренди земельної д~ 

1 71 Д . ](о2 про BHeceННJI ЗМІН,... • 
. .. ОГОВІР - ений між Броварською МІською радою та 

вІД 14.10.2005р. N!!О405ЗЗ8~ОI80 уклад Зайцевою Валентиною Василівною, 
фізичною особою - ПІ~ИЄМЦ~~кої міської ради. про що у книзі записів 
зареєстрований у вИКОНКОМІ. Бровар землі вчинено запис від 19.01.201 Ор.; 
державної реєстрації договОРІВ оренди мін до договору оренди земельної дinявки 

1.72. Договір Н!!2 про BHeceННJI з ений між Броварською міською радою та 
від 09.08.2006р. N!!О4063З800347 ~~ ВолодимиРовичем. зареєстрований У 
ГРОМвдиииИОМ Івашковс~КИМ.. BIT;m о що у книзі записів державної реєстрації 
ВИХонкомі Броварської МlсЬКО1 рад • ПР. 280S.2010p.; 

• чинено запис ВІД · .. . ДОговорів оренди зеМJl1 в мін до договору оренди земельНОl Д1ЛJIIIКИ 
1.7З. Договір Х!!2 про внесеННЯ з ний між Броварською міською радою та 

Ві!, 05.04.2006р. N!!О406ЗЗ8~ОI8~є:~е Шараповою Наталією Михайлівною, 
фІЗИЧНою особою - шдnP 

".: 
І 

! 
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зареєстро~аний У ~~KOHKOMi. Броварської міської ради, про що у книзі записів 
держаВНО1 peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди. землі вчинено запис від 02.06.20 І Ор.; 

. 1.74. ДОГОВІР про BHeceHНJI ЗМІН дО договору оренди земельної діЛJ!НКИ 
ПОСВІ~еного Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
вотаРlaJJЬИОГО округу 21.05.2007 року за Н!!845 укладениЯ між Броварською 
міськоЮ радою та товариством з обмеженою відnовідanьністю «Завод Євро
прокат», зареєстрований у Київській регіонanьній філії Державного підприємства 
<<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельним pecyp~aм» від 05.05.2010р. N!!041096ЗОО044; 

1.75. ДОГОВІР Н!!1 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної діЛJIНlOl 
від 27.07.2005р. N!!0405ЗЗ800101 укладений між Броварською міською радою та 
підприємством споживчої кооперації «Редакція газети «Вісті центрanьної спілки 
споживчих товариств України», зареєстрований у Київській регіонanьніЯ філії 
Державного підприємства «Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсам» від 21.01.201 Ор. 
N!!041 096300005; 

1.76. Договір Н!!2 про BHeCeВНJI змін до договору оренди земельної ділянхи 
від 12.04.2006р. N!!0406ЗЗ80019З укладеннЯ між Броварською міською радою та 
орендним підприємством «Броварипромжитлобуд», зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центру державного земельно~о 
хадастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам» ВІД 

29.01.2010р. Н!!041096300012; .. . 
1.77. Договір н!! 1 про BHeCeВНJI змін до договору оренди з~мельНОІ Д1JIJIИКИ 

від 11.12.2007р. N!!0407ЗЗ800164 укладений між Брова~сько~ М1с~~ою радою ~a 
приватним підприємством «Аква - Вом», зареєстровании у Ки1ВсьК1И репонanьвіі 
філії Державного підприємства «Центру державного земельно~ кадастру при 

Д • . Украіни по земельним ресурс8М» ВІД 25.01.2010р. ержавному КОМІтеп 

N2041096ЗООО07; . оо • 

1.78. Договір нй про BHece~ ЗМІН дО договор?, оренди зе~е:НОI:а= 
в· 21 05 2004 Нр548 укладевиіі МІЖ Броварською ~ською .~aдo ... ~ . 
~ .• р. - б ·ввест)) зареєстровании у КиIВСЬЮИ репонanьвіі 
П1ДIlpиємством <<Бровари УДІ , жавного земельного кадастру при 
філії Державного .пі~риуємс~~а <~~;:м:иим ресурс8М» від 27.01.2010р. 
Державному КОМІтетІ кра1ВИ 

N!!041096ЗООО08; ·н до договору оренди земельної дiзumки 
1 79 Д . ... .. 02 про внесения змІ . 
. • оroВlР .. ,~ ний між Броварською МІСЬКОЮ радою та 

від 01.0З.2004р. Н!!517 укл~е . anьНЇCТlO «НафкоМ»», зареєстрований у 
товариством з обмежено~ ... ВІДПОВІД ого підприємства «Центру державного 
Київській регіональній фШll держав:омітеті УкраїНИ по земельним ресурсам» 
земельного кадастру при Державному 
від 28. 12.2009р. Н!!04099630004О; мін до договору оренди земельної дimmки 

1.80. Договір н!!І про внесеНИЯ з ний між Броварською міською радою та 
B~ 20.0З.2007р. N!!0407ЗЗ80~031 :є:s:: Корж ВanеН'IИl!ОЮ Анатоліївною, 
фІЗИЧНою особою - Щ ... філії Державного пщприємства «Центру 
зареєстрований у Київській реnоназ:д:ржавному комітеті Украіни по земельним 
державного земельноГО Kaд~r.C~r 0;300028; 
реСуРсам» від Зl.0З.2010р ... ,2 
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1.81. Договір Н!!1 про внесення змі 

. 18.06.2007р. N!040733800065 н ~o ~OГOBOPY оренди з~мелЬНОї ділянки 
ВІД • укпадении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
Фіз!чно~~ OCO~OIO - ПI~При~~ем Нікітіної Вікторії Геннадіївни, зареєстрований у 
1(ИІВСЬЮ репоналЬНIИ фlЛІІ Державного підприємства «Центру державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам» 
від 21.01.2010р. Н!!О41096300006; 

. 1.82. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посв~еного Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
H?ТВPI8JIЬHOГO округу 06.12.2002 року. з~ Н!!2608 укпадений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та громадинами Фшшчуком Віктором Степановичем та 
Огородником Володимиром Едуардовичем, зареєстрований у Київській 
регіОН8JlЬній філії Державного підприємства «Центру державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам» від 
14.01.201 Ор. Н!!041 09630000 1; 

1.83. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди земельної дiJIJппcи 
від 23.05.2005р. Н2040533800039 укпадений між Броварською міською радою та 
rpомВДJIВИНОМ Чабуром Олександром Валерійовичем, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центру державного земельного 
ІС8Дастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам» від 

09.03.2010р. Н!!041096300018; 
1.84. Договір про внесення змін до договору оренди земельної дiJIJппcи 

ПОСВЇДЧеного Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 30.07.2009 року за Н!!943. укп~еНИЙ. між Броварською 
міСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ <dвтерcтиnь», 
зареєстрований у Киівській регіональній філії Державl!ОГ~ підп~~ємства «Центру 
державного земельного кадастру при Державному КОМІТen Украши по земельним 
ресурс8М) від 24.03.2010р. N!!041096300~2S~ .. • 

1.85. Договір оренди земелЬНОІ Д1JUППCИ yкnaдe~ .МІЖ ~роварською 
міською радою та товариство~ з об~:же~~~ ВIДПОВlдалЬНI~ «Транс 
"'.eтam аиии" у Київській репональюи фІШІ Державного mдпpиємства 
ПА ~, зареєстров . • У .. 
"УТ "'Іельного Yl'адастру при Державному КОМІТетІ крВ1НИ по 
'щ.еитру державного зеl.'" А 
земельним ресурсам» за N!!040S33800041 від 2S.0S.200Sp.; .. • 

. земельної дЇJIJUП<И укладении МІЖ Броварською 
. 1.86. ДОГОВІР оренди . ою особою _ підприємцем Боnдиpєвим 

МІСЬКОЮ радою та ФІЗИЧН авии" у Київській регіональній філії 
К О ·.. ем зареєстров 
остJПIТИНОМ .і1ІеКСІИОВИЧ , е жавного земельного кадастру при 

Державного ПІдприємства.. «ЦентрУ е:ь:им ресурсам» за N!!04099б300023 від 
Державному комітеті УкраІНИ по зем 

20.11.2009р.; ї дїJIJIВКИ укладений між Броварською 
. 1.87. Договір ope~. земе:а:?тanьного будівництва Броварської міської 

МІСЬКОю радою та ВI~1ЛО~.. егіонanьній філії Державного підприємства 
ради, зареєстрований У Киівсьюи ~cтpy при Державному комітеті України по 
«Цевтру державного земельноГО кag020 від 18.11.2009р.; 
земельним ресурсам» за ,N'204099630 .. дїJIJПIICИ укладений між Броварською 

• иJПI земеЛЬНОl С· В·· 1.88. ДОГОВІР ореЩо\-: обою _ підприємцем шуковим lТВШЄМ 
..... фІЗИЧНОЮ ос ..~ ф. . .. д 
&чIСЬkОЮ радою та .. Київській репонanьНln ШІ! ержавного 
Оnеkсацдровичем, зареєстрОВании У 

.. 
і 
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підп~иємства «Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земель~м ресурсам» за ,N'!!04099БЗОО024 від 24.11.2009 .• 

1.89. ДОГОВIР оренди земель .. . . р, 
• ю ою НОl Д1J1J1НКИ укладений МІЖ Броварською 

МІСЬКО б рад . та закритим акціонерним товариством «Виробнича 
~o.~ктнo- УДІвельн~ фІрма «АтланТ», зареєстрований у Київській регіональній 
фlJlІІ Державно~ ПІ~приє~~тва «Центру державного земельного кадастру при 
Державному КОМІтетІ УкраІНИ по земельним ресурсам» за ,N'!!04099БЗОО026 від 
26.11.2009р.; 

. 1.90. Договір оренди земельної діJIJIНКИ укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ .радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
(сАвтобаисеРВIС», зареЄС1'рований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Ценtpу державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельним ресурсам» за N!!04099БЗОО028 від 16.12.2009р.; 

1.91. Договір оренди земельної діJIJIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
(сАвтобаисервіс», зареєс1'рОВаний у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Ценtpу державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельним ресурсам» за ,N'!!040996ЗОО027 від 16.12.2009р.; 

1.92. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
(сАвтобаисервіс», зареєстрований у Київській регіональній філії Держав~ог~ 
підприємства <<ЦeНtpy державного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ 
Украіни по земельним ресурсам» за ,N'!!04099БЗОО029 від 16.12.20~9p.; 

1.93. Договір оренди земельної ділянки укладений МІж Брова~ською 
міською радою та . ГPOM~~~ Биковою В~евтиною ІванІВНОЮ, 
зареєс1'рОВаниі у Київській репонanЬН1И фІЛІІ Держав~ог~ m~иємства «Центру 
державного земельного кадастру при Державному KOMITen УкраІНИ по земельним 
ресурсвм» за Nе0409963000ЗО від 17.12.2009р.; ... . 

1 94 Д . реи,"" земельної ділянки укладении МІЖ Броварською . • ОГОВІР О ~~. П . ___ wн 
мі громадянкою Бойко У МНОЮ етрlВНОЮ, зареєстровi:UU'U'1 
ською р~ою та .. ... про що у книзі записів державної 

у ВИКОНКОМІ БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради, . 1902 2010р ](01870. 
Р •.. . нди вчинено запнс ВІД .. . - , 
еЄC'l'p1Щ11 ДОГОВОРІВ оре .. : rr«UUU VIlnадений між Броварською 

1 9S Д . ренди земельНОІ дU&АПа&''' J .-. 
. .. ОГОВIР опатним підприємцем Харним Михайлом 

МІСЬК~Ю радою та ... рив Київській регіональній філії Державного 
~леКС1Йовичем, зареЄСТРОВ~е~ельного кадастру при Державному комітеті 
ntдnpиємства <<ЦeВtpy державного 1{0041096300041 від 21.04.201 Ор.; 
України по земельНИМ ресурсам» за -.. ДЇЛJIИXИ укладений між Броварською 

. 1.96. Договір оренди земenьНОрl иством з обмеженою відповідальністю 
,,··сь та това .... ф' .оо Д "" кою радою Київській регіоналЬНIИ ш11 ержавного 
(~poдaгpocepBic», зареЄСТРоВ~Jenьного кадастру при Державному комітеті 
П1ДПриємства «Центру державноГО 1{о040996300013 від 22.1 0.2009р.; 
України по земельНИМ ресурсам» за -.. ДЇJJЯИXИ укладений між Броварською 

• 0',"" земельН01 . . . 1.97. ДОГОВIР орещу. риством з обмеженою В1ДПОВlдальНIСТЮ 
,...: та това ··й ф. .оо Д ""СЬІ(ОЮ радою Київській репонanьНI Ш11 ержавноro 
«Ухрпормтехенерго», зареєстроВаний У ного кадастру при Державному комітеті 
підприємства <<Центру державноГО з:~ 096300017 від 10.02.201 Ор.; 
УКраїни по земельним ресурсам) за -

II 
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1.98. Договір оренди земельної дinян .. . 

· КОІО радою та тов ки укладении МІЖ Броварською 
"І!СЬ. ариством з обмеженою відповідальністю «Торговий 
ДІМ <сАФал1НВ)~;т зареєстрований у КИЇВСЬКНі регіональній філії Державного 
"ідп~~ємства <""",ентру державного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земепьн~ ресурсам» за Н2041 096300020 від 17.03.201 О .' 

1 99 ДОГОВІР оренди зе ... р , . ., меЛЬНОI ДШJlНКИ укладений між Броварською 
МІСЬКОІО рад~ю T~ т~~арис:вом з обмеженою відповідальністю «Інтерстиnь», 
зареєстровании у КИІВСЬЮИ реГІональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам» за Н2041 096300024 від 24.03.2010р.; 

1.100. Договір оренди земельної діЛJlНКИ укладений між Броварською 
міською. радою та центральною Спілкою споживчих товариств Украіни 
(укоопспшка), зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельним ресурсам» за Н2041 0963000 19 від 10.03.201 Ор.; 

1.101. Договір оренди земельної діnинки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
ссБазтехсервіс», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства (<Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельним ресурсам» за Н2041 096300026 від 31.03.2010р.; 

1.102. Договір оренди земельної діnинки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю техно
торroвим центром «Оризон», зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центру державного земельного кадастру ~и 
Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам» за Н!!041096300030 в1Д 

02.04.201 Ор.; 
1.103. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та Українським державно-кооперативним проектио-
виmyкyв і науково-дослідним об'єдн8НИJIМ (~УкрНДІarpопроеJ(Т), 
зареєстр:Ь= у Київській регіонanьнїй філії ДержВВl!ОГ~ п~~ємства (<Центру 
державного земельного кадастру при Державному КОМІтеті Украани по земельним 
ресурсам» за Хо041 096300032 від 07.04.2010р.; .. . Б 

-. емельної дimmкИ укладении міЖ роварською 
. 1.104. ДОГОВІР оренди з твом з обмеженою відповідальністю «Фінансовий 

МІською радою та товарие аний у Київській регіональній філії Державного 
Х~ЛДИВr «Самсон», зареєстроВ ельного кадастру при Державному комітеті 
II1Дny риємства (<Центру державного З:041096300034 від 14.04.2010р.; 
країни по земельним ресурсам» за - оо ~1fcrvrи укладений між Броварською 

1105 Д . оренди земелЬНОl р.и.-.--- • • • Д . · . ОГОВІР ом З обмеженою В1ДПОВ1Дальшспо (С елана», 
МІСЬкою радою та това~иств ... філії Державного підприємства (<Центру 
зареєстрований у Київській репонвз:д:ржавному комітеті Украіни по земельним 
державного земельноГО Kaдac~y пр 4 201 О .; 
реСурсам» за N2041096З00036 вІД 14.0 . оо ~~crvrи укладений між Броварською 

1 
. и1'lТX земелЬНОl p.и~·--- • • • ,О п_, 

.106. ДОГОВІР ope~.. обмеженою В1ДПОВ1ДальНІСТЮ (u.шТ крок -
Міською радою та товариствомки

з оо ській регіональній філії Державного 
С· аниіу Ів Д .. 
еРВІС» зареєстроВ ноГО кадастру при ержавному КОМІтетІ 

n~и~ства (<ЦентрУ державноГО З:~096300037 від 14.04.2010р.; 
УlСраіни по земельНИМ ресурсам» за -

,І 

І 

І 
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1.107. Договір оренди земельної діJUlНКИ ... 

.ісьКОЮ радою та приватним . yкnадении МІЖ Броварською 
~реєстрований у Київській регіОНал:~~Р~:СдОМ приватн~ю фірмою «Ніколю), 

жавного земельного када ержавного ПІдприємства «Центру 
~C8М» за :Ni!041~630003;: ~~~~~oмy комітеті Украіни по земeJlы1ІІм 

1.108. ДОГОВІР оренди земельної ділянки vynaд .. . Б 
• J .-. ении МІЖ роварською 

МJСЬКОЮ р~ою .. та ... тов~риством З обмеженою відповідальнісТlО «Давар)), 
зареєстровании у КИІВСЬЮИ репональній філії Державного підприємства «Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельним 
ресурсам» за Nи041 ~96300040 від 21.04.201 Ор.; 
. 1.109. ДОГОВІР оренди зе~ельної діJUlНКИ yкn~ений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та УНІтарним приватним ПІДПРИЄМСТВОМ «Бровакар)), 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам» за Nи041 096300042 від 2В.04.2010р.; 

1.110. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, 
зареєстрований у реєстрі приватного нотаріуса Броварського нотаріального 
округу Київської області Іваненка Олега Валерійовича за Н!!362 від 27.01.2010 
року; 

1.111. Договір купівлі продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення yкnaдe~ між Броварською міською 
радою та громадянином Канади Фед~нчуком Павлом П~овичем, 
зареєстрований у реєстрі приватног? нотарІуса .~pOBapCЬKOГO ~OTapI8JIЬHOГO 
округу Київської області Маценко СВІТЛани ОлеКСІІВНИ за Н!!607 ВІД 14.05.2010 

p~ - • 
1.112. Договір купівлі npоД~. земельНОІ д.шянки 

иесin ького призначеННJI укладении МІЖ Броварською МІською 

Р ьськогосподарс з обмеженою відповідальністю <<Автоцентр <сПанавто)), 
адою та товариством . . 
зареєстрований у реєстрі приватного нотарІуса БроваРСЬКОsГОS9 ~oтaOPI8JIЬ04 2НоОlГОо 

.. .. б . Писаного Віктора Григоровича за Н!! ВІД 2. . 
округу КиївСЬКОІ О лаСТІ 

року. 

Виконуюча обов'язки началь~ика 
земельного відділу - гОлОвllП!Jr!..--::ІІІ::t----;---~~_ 

Спеціаліст земельногО відд· 
Т.О.Хоменко 

, 
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