
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження Положення про порядок надання 
земельних ділянок для розміщення збірно-розбірних 
металевих гаражів в межах прибудинкових територій 

багатоквартирної житлової забудови м-Бровари 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.072011 року №437 про 
затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок для 
розміщення збірно-розбірних металевих гаражів в межах прибудинкових 
територій багатоквартирної житлової забудови м.Бровари, керуючись ч~5 
ст.ЗО Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», 
ст.40 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок для 
розміщення збірно-розбірних металевих гаражів в межах прибудинкових 
територій багатоквартирної житлової забудови мі>ровари в новій редакції, 
згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Анрєєва В.О. 

Міський голова ГВ.Сапожко 

мііровари 
від 18 серпня 2011 року 
№ 



1 

Додаток № 1 
до проекту рішення 
Броварської міської ради 
від 
№ 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок надання земельних ділянок для розміщення 
збірно-розбірних металевих гаражів в межах прибудинкових територій 

багатоквартирної житлової забудови м.Бровари 

1. Положення про порядок надання земельних ділянок для розміщення 
збірно-розбірних металевих гаражів в межах прибудинкових територій 
багатоквартирної житлової забудови мі>ровари (далі Положення) 
розроблено з метою упорядкування розміщення збірно-розбірних 
металевих гаражів на території міста. 

2. Земельні ділянки в межах прибудинкових територій багатоквартирної 
житлової забудови в м.Бровари надаються в оренду для встановлення 
збірно-розбірних металевих гаражів (далі Гаражів) за рішенням 
Броварської міської ради інвалідам із захворюванням опорно-рухового 
апарату, які мають мотоколяски або автомашини з ручним керуванням та 
не можуть користуватись відкритими автостоянками чи гаражно-
будівельними кооперативами (далі Особа). Гаражі використовуються 
виключно для утримання мотоколясок чи автомобілів. Місце на 
встановлення збірно-розбірного металевого гаража надається за місцем 
постійного проживання або поблизу місця проживання інваліда. 

3. У разі надходження клопотання від державної установи, де працює особа, 
яка не є інвалідом із захворюванням опорно-рухового апарату, питання 
про надання земельної ділянки для розміщення ГАРАЖА розглядається 
окремо, а рішення приймається як виняток. Документація на встановлення 
гаража розробляється і оформляється в порядку визначеному цим 
Положенням. 

4. Особа, яка виявила бажання на встановлення гаража в межах 
прибудинкової території багатоквартирної житлової забудови в м.Бровари, 
подає до Броварської міської ради клопотання про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
встановлення гаража за місцем проживання. 

До заяви додаються наступні документи: 
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- копія технічного паспорта на мотоколяску або автомобіль з ручним 
керуванням; 

- копія довідки про інвалідність; 
- довідка до акту огляду МСЕК по визначенню медичних показань для 

забезпечення інвалідів автомобілями; 
- довідка балансоутримувача багатоквартирного житлового будинку 

про проживання Особи; 
- копія паспорта (із зазначенням місця прописки); 
- копія ідентифікаційного коду. 

Надання в оренду земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі 
(на місцевіості), без зміни її цільового призначення, здійснюється на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, 
що посвідчує право користування земельною ділянкою. (ст..стЛ23, 124 
ЗКУ). 

5. Робоча група по обстеженню земельної ділянки для розміщення гаража в 
межах црибудинкових територій багатоквартирної житлової забудови в 
м.Бровари, склад якої затверджується розпорядженням міського голови, 
(далі РОБОЧА ГРУПА), спільно з представником балансоутримувача 
багатоквартирного житлового будинку, на прибудинковій території якого 
планується встановлення гаража, визначає місце можливого розміщення 
гаража та складають Акт первинного обстеження земельної ділянки для 
розташування об'єкта (збірно-розбірного металевого гаража), згідно 
додатку до Положення). Даний Акт підписується членами робочої групи. 

6. Акт первинного обстеження земельної ділянки для розміщення збірно-
розбірного металевого гаража та заява особи з відповідними документами 
надається на розгляд постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. 

7. За рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій 
Броварською міською радою приймається рішення про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в користування на 
умовах оренди земельної ділянки для встановлення гаража або відмову в 
наданні такого дозволу. 

8. При отриманні дозволу на виготовлення проекту землеустрою особа 
звертається в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на виконання 
землевпорядних робіт, та замовляє виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення в користування земельної ділянки на умовах оренди. 
Виготовлений землевпорядною організацією проект землеустрою 
затверджується Броварською міською радою. Цим же рішенням міської 



з 
ради земельна ділянка надається особі в оренду для розміщення гаража. 
Термін оренди земельної ділянки визначається міською радою. 

9. На підставі рішення міської ради укладається договір оренди землі між 
міською радою та особою. При наявності договору оренди земельної 
ділянки особа отримує у спеціальному відділі контролю за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста ордер на встановлення гаража. 

10.Продовження терміну оренди земельної ділянки проводиться на підставі 
рішення Броварської міської ради. 

11.Відділ Держкомзему у місті Броварах Київської області разом із 
земельним відділом міської ради здійснюють контроль за дотриманням 
особою-землекористувачем вимог чинного законодавства щодо 
користування земельною ділянкою і вразі виявлення порушення 
земельного законодавства надає на розгляд міської ради пропозиції про 
дострокове припинення права користування землею. 

12.У разі смерті особи-землекористувача, зміни місця проживання або в разі 
прийняття міською радою рішення про вилучення земельної ділянки для 
суспільних потреб, земельна ділянка в місячний термін підлягає 
поверненню Броварській міській раді. Ці умови вносяться в договір 
оренди землі. 

13 Земельна ділянка, відведена для встановлення гаража для зберігання 
мотоколяски, автомашини' з ручним керуванням або службового 
автотранспорту, не підлягає переоформленню у разі смерті особи-
землекористувача або припинення особою-землекористувачем 
професійної діяльності, в зв'язку з якою надавався дозвіл на встановлення 
гаража. 

Міський голова ІЗ.Сапожко 



Додаток до Положення 

АКТ 
первинного обстеження земельної ділянки для розміщення 

збірно-розбірного металевого гаража 

Заявник: 

Адреса проживання: 

Схема розміщення земельної ділянки 

Підписи членів комісії; 

Представники: 

управління містобудування 
та архітектури 

земельного відділу 

відділу контролю за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста 

відділу Деожкомзему у місті Бооваоах 
Київської області 


