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Мова українська

Рішення міської ради від 13.02.2020 року № 1815-70-07 "Про
затвердженнядоговорів, що посвідчують право користування та

право власності на земельні ділянки"

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

 
Про затвердженнядоговорів, що посвідчують
право користування та право власності на земельні ділянки
 
Керуючись пп.43 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури
Броварська міська рада Київської області

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити наступні договори, що посвідчують право користування та право власності на
земельні ділянки:
1.1. Договір оренди земельної ділянки по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№19, укладений між
Броварською міською радою Київської області та громадянином Гавриловим Олексієм
Михайловичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області,
про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 24.10.2019 року № 33825170, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 604043932106;
1.2. Договір №1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 21 грудня 2016 року
№18167535 по вул.Лагунової Марії в районі розміщення будинку №7, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Іванченко Наталією
Віталіївною, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про
що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 28.08.2019 року № 18167535, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
101926532106;
1.3. Договір №2 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
від 08 травня 2018 року № 26051658 на земельну ділянку по бульв.Незалежності в районі
розміщення буд.№12, укладений між Броварською міською радою Київською області та фізичною
особою-підприємцем Зарванською Ольгою Олександрівною, зареєстрований у виконавчому комітеті
Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.10.2019 року № 26051658,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 151471032106;
1.4. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 18 липня 2012 року
№ 321060004000193 по бульв.Незалежності в районі розміщення будинку № 15, укладений між
Броварською міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Семененко
Сергієм Івановичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської
області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права                                від 24.10.2019 року №6178894, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 252768532106;
1.5. Договір №5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 20 липня 2012 року
№321060004000200 по вул.Гагаріна в районі розміщення будинку №2, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Котенком Володимиром
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Григоровичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області,
про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 31.10.2019 року № 7181063, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 466127632106;
1.6. Договір №5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 15 серпня 2012 року
№ 321060004000229 на перетині вул.Переяславський шлях та вул.Кобзарської, укладений між
Броварською міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Незгодою Юлією
Петрівною, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про
що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 24.10.2019 року № 7164292, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
464958632106;
1.7. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 19 січня 2015 року
№8425478 на перетині вул.Петлюри Симона та вул.Бандери Степана, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Христинченко Майєю
Анатоліївною, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області,
про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 30.10.2019 року № 8425478, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 552190332106;
1.8. Договір №6 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
від 27 липня 2012 року №321060004000208 на земельну ділянку по вул.Київській (напроти критого
ринку), укладений між Броварською міською радою Київською області та фізичною особою-
підприємцем Христинченко Майєю Анатоліївною, зареєстрований у виконавчому комітеті
Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 30.10.2019 року № 26051658,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 150604132106;
1.9. Договір №5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12 липня 2013 року
№ 1635116 на розі вул.Героїв Небесної Сотні та вул.Грушевського Михайла, укладений між
Броварською міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Пасічник
Валентиною Вікторівною, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради
Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 09.12.2019 року № 1635116, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 95388532106;
1.10. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по
вул.Зазимський шлях,2, укладений між Броварською міською радою Київської області та
громадянином Сторожуком Василем Миколайовичем, посвідчений Базир Н.М., приватним
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області 09 грудня 2019 року та
зареєстрованого в реєстрі за №915;
1.11. Договір №2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 23 грудня 2014 року
№ 8194436 по вул.Київській,223, укладений між Броварською міською радою Київської області та
фізичною особою-підприємцем Бойченко Олексієм Миколайовичем, зареєстрований у виконавчому
комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.12.2019 року
№8194436, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 528437632106;
1.12. Договір №5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01 серпня 2013 року
№ 1986976 по вул.Короленка в районі розміщення будинку № 65, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Маринич Оксаною
Миколаївною, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області,
про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 11.12.2019 року № 1986976, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 123961132106;
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1.13. Договір №1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 30 грудня 2016 року
№18432891 по вул.Гагаріна в районі розміщення будинку №1, укладений між Броварською міською
радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Пальчиком Юрієм Борисовичем,
зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
від 16.12.2019 року №18432891, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 502925932106;
1.14. Договір №3 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 23 грудня 2014 року
№8195358 по вул.Ярослава Мудрого в районі розміщення будинку №1, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Сирічевим Олександром
Родіоновичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області,
про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 18.12.2019 року № 8195358, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 529212432106;
1.15. Договір №2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06 червня 2015 року
№9939361 по вул.Київській,221/2, укладений між Броварською міською радою Київської області та
громадянином Кузьомко Ігорем Олександровичем, зареєстрований у виконавчому комітеті
Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.12.2019 року № 9939361,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 652490632106;
1.16. Договір №3 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
від 07 вересня 2013 року № 24004790 на земельну ділянку по вул.Бандери Степана,18, укладений
між Броварською міською радою Київською області та фізичною особою-підприємцем Куликом
Валерієм Вікторовичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської
області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 18.12.2019 року № 2404790, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 151369332106;
1.17. Договір №4 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
від 21 червня 2013 року №1401054 на земельну ділянку по бульв.Незалежності в районі розміщення
буд. № 15, укладений між Броварською міською радою Київською області та фізичною особою-
підприємцем Жуком Петром Миколайовичем, зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської
міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.12.2019 року № 1401054,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 66834232106;
1.18. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 24 вересня 2013 року
№ 2615337 по вул.Петлюри Симона,15, укладений між Броварською міською радою Київської
області та фізичною особою-підприємцем Проскурко Валентиною Миколаївною, зареєстрований у
виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
18.12.2019 року №2615337, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 164923332106;
1.19. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 08 квітня 2014 року
№ 5264675 по вул.Бандери Степана,18, укладений між Броварською міською радою Київської
області та фізичною особою-підприємцем Куликом Валерієм Вікторовичем, зареєстрований у
виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
18.12.2019 року №5264675, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 285592532106;
1.20. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06 листопада 2013
року №3258281 по вул.Гагаріна,17, укладений між Броварською міською радою Київської області та
фізичною особою-підприємцем Куликом Валерієм Вікторовичем, зареєстрований у виконавчому
комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.12.2019 року
№3258281, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 204248332106;



/

1.21. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 24 січня 2015 року
№8482398 по бульв. Незалежності,15, укладений між Броварською міською радою Київської області
та фізичною особою-підприємцем Безсмертним Сергієм Миколайовичем, зареєстрований у
виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
21.12.2019 року №8482398, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 556996532106;
1.22. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25 жовтня 2013 року
№3050773 по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.№27-29, укладений між Броварською міською
радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Зайцевою Валентиною Василівною,
зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
від 21.12.2019 року №3050773, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 191947832106;
1.23. Договір №3 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26 лютого 2016 року
№13444412 по вул.Короленка в районі розміщення буд.№68, укладений між Броварською міською
радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Канавцем Анатолієм Савовичем,
зареєстрований у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області, про що свідчить
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
від 27.12.2019 року №13444412, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 214437532106;
1.24. Договір №4 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 20 січня 2015 року
№ 8432639 по вул.Короленка,70, укладений між Броварською міською радою Київської області та
фізичною особою-підприємцем Іваніною Світланою Іванівною, зареєстрований у відділі
реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської
області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 28.12.2019 року № 8432639, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 553088232106;
1.25. Договір №5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 07 вересня 2013 року
№2405643 по вул.Короленка в районі розміщення буд.№51, укладений між Броварською міською
радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Носок Наталією Анатоліївною,
зареєстрований у відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської
міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 27.12.2019 року № 2405643,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 151427132106;
1.26. Договір №4 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
від 12 жовтня 2012 року №321060004000298 на земельну ділянку по бульв.Незалежності в районі
розміщення буд.№10, укладений між Броварською міською радою Київською області та фізичною
особою-підприємцем Криштофор Людмилою Миколаївною, зареєстрований у відділі реєстраційних
дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області, про що
свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 03.01.2020 року № 2405361, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
151410432106;
1.27. Договір №3 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 16 травня 2014 року
№ 5671664 по вул.Петлюри Симона в районі розміщення теплиць, укладений між Броварською
міською радою Київської області та фізичною особою-підприємцем Савицьким Сергієм
Володимировичем, зареєстрований у відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий
офіс» Броварської міської ради Київської області, про що свідчить витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.12.2019 року
№5671664, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 285627432106;
1.28.  Договір № 2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Анатолія
Луценка, 22, укладений між Броварською міською радою Київської області та товариством з
обмеженою відповідальністю «Сонячний квартал», зареєстрований виконавчим комітетом
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Броварської міської ради Київської області, про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно від 24.10.2019 року з номером запису про інше речове право: 5206125,
реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 329394932106;
1.29. Договір №1 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
по вул. Київській, 166, укладений між Броварською міською радою Київської області та приватним
підприємством кафе «Віктор», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради
Київської області, про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від
01.11.2019 року з номером запису про інше речове право: 18007517, реєстраційний номер об’єкту
нерухомого майна: 1116487832106;
1.30. Договір №3 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на перетині вул. Петлюри
Симона та вул. Київської, укладений між Броварською міською радою Київської області та
товариством з обмеженою відповідальністю «Термінал 2016», зареєстрований виконавчим
комітетом Броварської міської ради Київської області, про що свідчить Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно від 04.11.2019 року з номером запису про інше речове право:
33979287, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1952410132106;
1.31. Договір оренди земельної ділянки по вул. Гельсінської групи, 14-а, укладений між
Броварською міською радою Київської області та Спільним українсько-французьким підприємством
з іноземними інвестиціями  «Основа-Солсиф у формі товариства з обмеженою відповідальністю,
зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області, про що свідчать
Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.11.2019 року з номерами
запису про інше речове право: 34008628 та 34009089, реєстраційні номери об’єктів нерухомого
майна: 1209659332106 та 1209736332106;
1.32. Договір купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення по вул.
Київській, 152, укладений між Броварською міською радою Київської області та товариством з
обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Ювента», посвідчений Базир Н.М., приватним
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області та зареєстрований в
реєстрі за №862;
1.33. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул.
Металургів, 26а, укладений між Броварською міською радою Київської області та приватним
підприємством виробничо-творчою фірмою «Стиль», посвідчений Базир Н.М., приватним
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області та зареєстрований в
реєстрі за №835;
1.34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул.
Гельсінської групи, 14/1, укладений між Броварською міською радою Київської області та проектно-
виробничим ремонтно-будівельним кооперативом «Модус», посвідчений Базир Н.М., приватним
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області та зареєстрованого в
реєстрі за №832;
1.35. Договір №1 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по бульв. Незалежності,
в р-ні розміщення буд. 11, укладений між Броварською міською радою Київської області та
товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційною фірмою «Камелія»,
зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області, про що свідчить
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.11.2019 року з номером запису
про інше речове право: 27673909, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 487093332106;
1.36. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Богдана
Хмельницького, буд. 1, укладений між Броварською міською радою Київської області та
товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ - СМЦ», посвідчений Ткаченко М.М.,
приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області та
зареєстровано в реєстрі за №583;
1.37. Договір №2 про внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту
по вул. Москаленка Сергія, 21, укладений між Броварською міською радою Київської області та
ТОВ «Еліт Хаус», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області,
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про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.10.2019 року з
номером запису про інше речове право: 2407786, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна:
151557132106;
1.38. Договір оренди земельної ділянки по вул. Грушевського Михайла, 15-г, укладений між
Броварською міською радою Київської області та товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-
Торгстрой», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області, про
що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 04.12.2019 року з номером запису про інше речове право: 34450466,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 214416732106;
1.39. Договір №2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Київській, 221- б,
укладений між Броварською міською радою Київської області та товариством з обмеженою
відповідальністю «Каріна», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради
Київської області, про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права від 18.12.2019 року з номером запису про інше речове право:
10334100, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 71027932106;
1.40. Договір №2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по бульв. Незалежності,
53/2, укладений між Броварською міською радою Київської області та товариством з обмеженою
відповідальністю «Світоч два», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради
Київської області, про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права від 18.12.2019 року з номером запису про інше речове право:
11451581, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 741163632106;
1.41. Договір оренди земельної ділянки по бульв. Незалежності, в районі Промвузла, укладений між
Броварською міською радою Київської області та товариством з обмеженою відповідальністю
«Світоч два», зареєстрований виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області, про
що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.12.2019 року з
номером запису про інше речове право: 24707883, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
519779832106.
 
 
Міський голова                                                                                                                                   І.
САПОЖКО
 
 
м. Бровари
від 13.02.2020 року
№ 1815-70-07


