БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект Р І ШЕН Н Я
Про припинення права користування земельними

із
ділянками, затвердження технічної документації

е
землеустрою щодо передачі в оренду та у постійн
ів
договор
ення
поновл
,
користування земельних ділянок
ня
складан
на
в
дозволі
я
наданн
,
оренди земельних ділянок
права
енню
оформл
по
тації
технічної докумен
дозволів на
користування земельними ділянками, надання
ння
відведе
щодо
строю
землеу
в
проекті
лення
розроб
та
земельних ділянок юридичним і фізичним особам
ради
внесення змін до рішень Броварської міської

26.10.2011 року N2 670
Розглянувши подання земельного відділу від
ми, затвердження
ділянка
ними
земель
припинення права користування
щодо
та у постійне
оренду
в
і
передач
щодо
строю
технічної документації із землеу
земельних
оренди
ів
договор
ення
поновл
,
ділянок
них
користування земель
енню
оформл
по
ої документації
ділянок, надання дозволів на складання технічн
лення
розроб
на
в
дозволі
я
права користування земельними ділянками, наданн
них ділянок юридичним і
проектів землеустрою щодо відведення земель
ради,
та внесення змін до рішень Броварської міської
фізичним особам
дними
відпові
ься
рджуют
підтве
ділянок
них
враховуючи те, що розміри земель
м.Бровари, керуючись ст.ст. 12,
документами і генеральним планом забудови
0,123, 124,12 5,126,1 41,152 Земельного кодексу
41,42, 83,92, 93,100 , 116,12
України, ст.ст .. 7,21,23 Закону

України "Про оренду землі",

пА Постанови

питання реалізаціГ
Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 N21420 "Деякі
статті

186-1

Земельного

дних положень
Земельного кодексу України", пл. 1, 12 Перехі
"Про ,місцеве
и
Україн
п. 34 ст.26 Закону
кодексу України,

самоврядування в Україні,

а також враховуючи пропозиції постійної комісії з

них відносин, архітектури,
питань розвитку та благоустрою територій, земель
рада
будівництва та інвестицій, міська
ВИРІШИЛА:

ою та зарахувати ті
I.Припинити право користування земельною ділянк
казенному заводу
ю,
відмово
ільною
добров
з
до земель міської ради, в зв'язку
згідно з листом
нка,65
Короле
вул.
по
га
ОО
0,21
площею
порошкової металургії
від

17.10.2011poKY N2 02-2748.

й школі
2. Припинити право постійного користування Київській обласні
га по
4,4591
площею
ділянку
ну
вищої спортивної майстерності N2 2 на земель
'-J

відповідно до рішення Київської
вулТагаріна,30, в зв"язку з реорганізацією

обласної ради

N2

068-05-УІ від

24.03.2011

року "Про реорганізацію Київської

обласної школи вищої спортивної майстерності
вищої спортивної майстерності

N21

та Київської обласної школи

N22".

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в

3.

користування (на умовах оренди) та надати земельну ділянку в оренду:

3.1.
0,4074

Відділу капітального будівництва Броварської міської ради площею

га, з них

коридор

мереж

га

0,1652

-

комунікацій,

землі обмеженого використання
для

будівництва

пожежного

громадського призначення, по вул. Красовського терміном на

І

3.2.

площею

Товариству

0,2201

га

з

обмеженою

відповідальністю

землі обмеженого використання

-

землі

-

5 років;

"Схід

-

інженерний

-

депо

Бізнес

Центр"

інженерний коридор

мереж комунікацій, для будівництва та обслуговування об"єкту транспортної

інфраструктури
буд.

- землі транспорту,
N2 14 терміном на 5 років.

•

по вул. Красовського в районі розміщення

4.затвердити технічну документацію ІЗ землеустрою щодо складання

документів, що посвідчують право постійного користування, та передати
ПОСТ1Ине

користування

комунальному

закладу

Київської

обласної

в

ради

"Київська обласна школа вищої спортивної майстерності" земельну ділянку
площею

4,4591

га,

з

них

0,2747

га

землі

-

обмеженого

використання

інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування споруд стадіону

-

землі громадського призначення, по вул. Гагаріна,30.
5.поновити наступні договори оренди земельних ділянок:

, 5.1.договір
міською
Іллічем,

радою

оренди
та

земельної ділянки

фізичною

зареєстрований

у

укладений

особою-підприємцем
Київській

між

Броварською

Герасимовим

регіональНlИ

філії

Миколою

Державного

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах"

земельну ділянку площею

0,0100

за

N2040633800003

га для

комерційного використання, по вул.Красовського,2,
~ 5.2.договір

оренди

земельної

від

року, на

20.02.2007

обслуговування павільйону

ділянки

терміном на

укладений

між

5 років;

землі

Броварською

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Абсолют ЛТД",
зареєстрований

у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі

виконавчого комітету Броварської міської ради за
земельну ділянку площею

0,0099

га для

комерційного використання, по вул. Чкалова,4-а
,'5.3.договір

міською

радою

оренди

та

земельної

фізичною

N2 23

від 06.07.2007р., на

обслуговування павільйону

ділянки,

терміном на
укладений

особою-підприємцем

-

землі

1О років;

між

Броварською

Островською

Наталією

Валентинівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів
оренди землі

15.01.2008 р.

виконавчого комітету Броварської міської ради за
на земельну ділянку площею

0,0025

N260

від

га для обслуговування кіоску у

складі павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими товарами з

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування

-

землі

ості в районі розміщення
комерційного використання, по бульв.Незалежн
буд.N.'!21 терміном на 2 роки;
ською
. 5.4. договір оренди земельної ділянки, укладений між Бровар
єю
Наталі
ко
иємцем Іванчен
міською радою та фізичною особою-підпр
ів
договор
ції
реєстра
ної
Віталіївною, зареєстрований у книзі записів держав
від
N.'!74
за
ради
міської
оренди землі виконавчого комітету Броварської
кіоску
07.11.2008 р. на земельну ділянку площею 0,0029 га для обслуговування
ння
зберіга
ом
термін
им
тривал
з
ми
для здійснення торгівлі фасованими товара
по
тання,
викорис
ійного
комерц
землі
ання
без приготування продуктів харчув
роки;
2
на
ом
термін
буд.N27
ення
розміщ
вул.Марії Лагунової в районі

5.5.

договір

земельної

оренди

ділянки,

укладений

між

Броварською

Копитко Марією Юріївною,
міською радою та фізичною особою-підприємцем
ції договорів оренди землі
зареєстрований у книзі записів державної реєстра
за
виконавчого комітету Броварської міської ради

земельну ділянку площею

0,0021

N.'!82

від

03.03.2009

р. на

га для обслуговування кіоску у складі

фасованими товарами з тривалим
павільйону очікування для здійснення торгівлі

- землі
ів харчування
терміном зберігання без приготування продукт
ення буд.N227
розміщ
районі
в
го
совсько
вул.кра
по
тання,
комерційного викорис
,..

2 роки;
укладений між Броварською
договір оренди земельної ділянки
Красною Іриною Петрівною,
міською радою та фізичною особою - підприємцем
ного підприємства "Центр
Держав
зареєстрований у Київській регіональній філії
комітеті України по
ному
Держав
при
у
державного земельного кадастр
терміном на

5.6.

року, на земельну
складі павільйону
в
обслуговування кіоску
ділянку площею 0,0035 га для
4, терміном
аріна,1
вул.гаг
по
очікування - землі комерційного використання,
земельних ресурсах"

за

N2040633800008

від

19.01.2006

на2 роки;

ською
оренди земельної ділянки, укладений між Бровар
Сергієм
вим
Губано
иємцем
-підпр
особою
ою
фізичн
міською радою та
льній філії Державного
Вячеславовичем, зареєстрований у Київській регіона
кадастру при Державному
підприємства "Центр державного земельного
33800216 від 05.12.2005
комітеті України по земельних ресурсах" за N20405
обслуговування кіоску - землі
року на земельну ділянку площею 0,0026 га для
47-а терміном на 2 роки;
комерційного використання, по вул.Короленка,
ською
,
5.8. договір оренди земельної ділянки укладений між Бровар
ндром
Олекса
ч
Голова
иємцем
-підпр
міською радою та фізичною особою
льній філії Державного
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіона
у при Державному
кадастр
ого
земельн
ного
підприємства "Центр держав
62 від 05.09.2006
338003
N20406
за
х"
ресурса
них
комітеті України по земель
обслуговування павільйону року на земельну ділянку площею 0,0043 га для
жності в районі розміщення
землі комерційного використання, по бульв. Незале

5.7.

договір

заводу БЗБК терміном на

2 роки.

строю щодо відведення
6.Надати дозвіл на розробку проектів землеу
оренди:
умовах
на
земельних ділянок у користування

Комунальному

· 6.1.

замовника"

підприємству

орієнтовною площею

Броварської міської ради

"Служба

га за рахунок забудованих земель міста

0,37

для обслуговування частини спортивного майданчика по вул. Возз"єднання,7-а;

.~

6.2. Громадянину Дєдову Миколі Станіславовичу орієнтовною площею
1,3776 га
за рахунок земель колективного підприємства "Броварська
рай сільгосптехніка"

для обслуговування частини майнового комплексу по

вул. Воїнів- Інтернаціоналістів,2;

6.3.

Приватному підприємству "Оздоб-Сервіс" орієнтовною площею

1,00

га за рахунок резервних територій міста для будівництва авто сервісного

підприємства по вул.ЩолківськіЙ в районі розміщення ВАТ "Броварська
автобаза Х22",

відповідно

Київської області від

до

18.10.2011

рішення

Броварського

міськрайонного

суду

року по справі Х2 2-а-235111 .

.\ 7.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної

ділянки

у

постійне

користування

Головному

управлінню

Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві орієнтовною площею
га за рахунок забудованих земель міста для обслуговування складських

0,50

приміщень по вул. Красовського,24-а.
8.надати дозвіл на складання технічної документації щодо оформлення в

"

постійне

користування

земельної

ділянки

міської ради орієнтовною площею

0,45

управлінню

га

освіти

Броварської

для обслуговування басейну

"Волна" по вул. Енгельса,6-а.

9.
по

Продовжити термін

оформленню

права

складання технічної документації із землеустрою

постійного

користування

земельною

ділянкою

релігійній громаді Української Православної Церкви парафії святих Апостолів
Петра

і

Павла

орієнтовною

площею

обслуговування церковного комплексу

1,6228

га

для

будівництва

по вул. Київській,229 до

та

24.02.2012

року.

10.продовжити
відведення

земельної

термін
ділянки,

складання

на

ЯІОи

проекту

розміщене

землеустрою

майно,

що

щодо

являється

власністю юридичної особи, у користування на умовах оренди товариству з
обмеженою відповідальністю кафе "Віктор" орієнтовною площею

0,0458

га, за

рахунок резервних територій міста, для обслуговування об'єкту незавершеного

будівництва (ресторанний комплекс) по вул.гагаріна, 28-б до
II.продовжити термін

01.03.2012 року.

укладення та проведення державної реєстрації

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів
оренди землі до

11.1.

31.12.2011 року:

Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" на земельну

ділянку площею

0,0611

по вул.гагаріна,20-а;

га для обслуговування бомбосховища

-

землі зв"язку,

на земельну
товариству "Укртелеком"
Публічному акціонерному
жбового приміщення 0,4693 га для обслуговування слу
ділянку площею
ріна,20;
землі зв"язку, по вул.гага
на земельну
товариству «Укртелеком»
, 11.3. Публічному акціонерному
цифровою
з
а
нер
тей
ня кон
0,0090га для обслуговуван
ділянку площею
Горького,l;

11.2.

- землі промисловості, по вул.
автоматичною станцією
я
істю «Броварська художн
обмеженою відповідальн
з
11.4.Товариству
ня
0,0100га для обслуговуван
ділянку площею
майстерня» на земельну
ійного використання, по
цілісного

майнового

комплексу

-

землі

комерц

вул .. Ремонтників,3 ;
11.5.фізичніЙ

ичу на
ому Віталію Леонтійов
особі-підприємцю Піш
ового
итл
неж
ня
уван
обслугов
0,0130га для
площею
ділянку
земельну
7-в;
го,1
сько
яхов
Черн
вул.
по
ійного використання,
приміщення - землі комерц
площею 0,0241 га для
евому Ігорю Івановичу
Біч
ну
11.6. Громадяни
ерційного використання,
го приміщення - землі ком
обслуговування нежитлово

по вул.Кирпоноса, 3;
"Броварський
відповідальністю
обмеженою
з
11.7.Товариству
0,4092 га для
щею
пло
ділянку
"Меркурій" на земельну
домобудівний комбінат
вул. Василя
по
,
дови
забу
дови - землі житлової
будівництва садибної забу

нції по вул. Київській;
Симоненка в районі радіоста
"Броварський
відповідальністю
обмеженою
з
у
11.8. Товариств
га для
ділянку площею 4,2160
"Меркурій" на земельну
домобудівний комбінат
, по
дови
забу
землі житлової

ментами паркової зони
котеджної забудови з еле
ні;
райо
ому
лов
жит
борна в ІУ
вул. Василя Симоненка-Со
"Броварський
альністю
овід
відп
ною
обмеже
з
11.9.Товариству
0,5848 га для
щею
ділянку пло
"Меркурій" на земельну
домобудівний комбінат
ого будинку - землі
житлов
вання багатоквартирного
будівництва та обслугову
Шевченка,4-а;
житлової забудови, по вул.

"Броварський
відповідальністю
обмеженою
з
11.l0.Товариству
0,4238 га для
щею
пло
нку
діля
ркурій" на земельну
по
домобудівний комбінат "Ме
землі житлової забудови,
ої житлової забудови будівництва індивідуальн

вул. Василя Симоненка;
Петрівні на земельну
приємцю Незгоді Юлії
11.11.фізичніЙ особі-під
ну
кіоску в складі павільйо
га для обслуговування
та
ділянку площею 0,0020
ва
ипо
.Ос
вул
тині
пере
ійного використання, на
очікування - землі комерц
вулЛапаніна;
«ВКФ «Амос» площею
еженою відповідальністю
11.12.Товариству з обм
хнологічної бази по
комплексу виробничо-те
0,3692 га для обслуговування
рів
ню і збереженню това
струкцій та складуван
виготовленню металокон
22;
ПідприємницькіЙ,
і промисловості, по вул.
народного вжитку - земл
"Райффайзен банк Аваль"
ву
рист
това
ому
ерн
11.13Лублічному акціон
ення тини нежитлового приміщ
0,0413 га для обслуговування час
площею
,22;
ристання, по вул. Гагаріна
землі комерційного вико

Фізичній

11.14.

особі-підприємцю

Анатолійовичу на земельну ділянку площею
павільйону

-

Золотарьову
га для

0,0059

Олександру
обслуговування

землі комерційного використання, по вул.Красовського, 19;

11.15.громадянину

ділянку площею

0,0072

Березнякову Андрію Володимировичу на земельну

га

для обслуговування нежитлової будівлі

комерцlИНОГО використання,

землі

-

по вул. Короленка,68-г;

11.16. Фізичній особі-підприємцю Головач Надії Анатоліївні площею
0,0484 га для будівництва та обслуговування автостоянки - землі транспорту,
по

вул.ЗалізничніЙ в районі розміщення ВАТ

«Управління

механізації

будівельних робіт».
11.17.ФізичніЙ

0,0932

га

для

використання,

11.18.

особі-підприємцю

Русанович

Яні

обслуговування

бані-пральні

-

Леонідівні

земЛІ

площею

комерційного

по вул.красовського буд. 19-а;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лагрітос"

на земельну

ділянку площею 2,2393га для будівництва та обслуговування багатоквартирної
житлової забудови

-

11.19.ФізичніЙ

землі житлової забудови, по вул. В' ячеслава Чорновіла;

особі-підприємцю

земельну ділянку площею

0,0052

Гоменюк

га для

Тетяні

Вікторівні

обслуговування павільйону

на
землі

-

комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6/1;
11.20.ФізичніЙ особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу на

земельну ділянку площею

га для

0,0020

обслуговування кіоску

землі

-

комерційного використання, по вул.гагаріна в районі розміщення буд.N22;

11.21.ФізичніЙ особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу па
земельну ділянку площею

комерційного

га для обслуговування павільйону

0,0061

використання,

по

вул.грушевського

в

районі

землі

-

розміщення

буд.N2911;
11.22.ФізичніЙ особі-підприємцю Арендар Анатолію
земельну

ділянку

площею

0,0025

га

для

Олексійовичу на

обслуговування

кіоску

-

землі

комерційного використання, по вул.Короленка,68;

11.23.ФізичніЙ

особі-підприємцю

земельну ділянку площею

0,0056

Зайцевій

Валентині

Василівні

га для обслуговування павільйону

-

на

землі

комерційного використання, по вул. Короленка,52;

11.24.громадянину Нагорняку Олександру Анатолійовичу на земельну

ділянку площею

0,0854

га для обслуговування приміщення гаражу

комерційного використання, по вул. Димитрова,

-

землі

119;

11.25.Фізичній особі-підприємцю Котенку Володимиру Григоровичу на

земельну ділянку площею

0,0019

га для

обслуговування кіоску

-

землі

комерційного використання, по вул.Чкалова,10.

.

12.Надати дозвіл Броварській міській раді

документаЦll щодо встановлення меж

на виготовлення технічної

наступних земельних ділянок для

подальшого укладення договору особистого строкового сервітуту:

12.1.

орієнтовною

площею

0,0033га,

за

рахунок

земель

загального

користування, для облаштування вхідної групи до нежитлового приміщення по
вул.Шевченка,2;

за рахунок земель загального
12.2.0рієнтовною площею 0,0043га,
до нежитлової будівлі по
користування, для облаштування вхідної групи
вул.Гагаріна, І-а;

за рахунок земель загального
12.3.0рієнтовною площею 0,0007га,
до реконструйованої квартири
групи
вхідної
користування, для облаштування
ії Лагунової,19;
вул.Мар
по
товарів
их
овольч
непрод
N2 22 під магазин
рахунок земель загального
за
а,
0,0042г
площею
овною
орієнт
12.4.
до реконструйованої квартири
користування, для облаштування вхідної групи
N2 73 під торгово-офісне приміщення по вул.грушевського,3;
ого
12.5. орієнтовною площею 0,0052 га за рахунок земель загальн
по
йон)
(павіль
и
споруд
ової
тимчас
для розташування
користування,
;
кіосків)
их
існуюч
вул.Короленка,54 (біля
ого
12.6. орієнтовною площею 0,0030 га, за рахунок земель загальн
по
йон)
(павіль
споруди
тимчасової
розташування
для
користування,
у).
бульв.Незалежності,14 (напроти Промінвестбанк

тації по оформленню
13.надати дозвіл на складання технічної докумен
договору
укладення
шляхом
ами
ділянк
ними
користування земель
права
осо?истого строкового сервітуту:

.: 13.l.фізичніЙ

особі-підприємцю

Дмитренку

Радіону

Михайловичу

тимчасової споруди для
орієнтовною площею 0,0030га для розташування
ми по бульв.
торгівлі квітами та непродовольчими товара
ЗДlИснення
Незалежності в районі розміщення буд ..

N27;

Миколаївні орієнтовною
13.2.фізичніЙ особі-підприємцю Богуш Світлані
и - павільйону для
споруд
вої
тимчасо
ування
площею 0,0030га для розташ
Гагаріна в районі
вул.
по
цією
продук
здійснення торгівлі сувенірною
розміщення буд .. N214;
Геннадіївні
Валентині
Гришко
особі-підприємцю
І3.3.фізичніЙ
споруди вої
тимчасо
орієнтовною площею 0,0030 га для розташування
Гагаріна в
вул.
по
цією
павільйону для здійснення торгівлі сувенірною продук
районі розміщення буд .. N2І4;

площею
J 13.4.Фермерському господарству «Сім'я - 2007» орієнтовною
ння
здійсне
для
ону
павільй
и
споруд
вої
0,0030 га для розташування тимчасо

торгівлі

фасованими

товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

а Грушевського в районі
приготування продуктів харчування по вул. Михайл

розміщення буд.

N2I5;

Михайлівні орієнтовною
о. 13.5.фізичніЙ особі-підприємцю Зайковій Юлії
споруди -павільйону для
площею 0,0030 га для розташування тимчасової
терміном зберігання без
им
здійснення торгівлі фасованими товарами з тривал
жності в районі
Незале
бульв.
приготування продуктів харчування по
кцій;
констру
ьних
розміщення Броварського заводу будівел

13.6.

Приватному

орієнтовною площею

виробничо-комерційному

0,0030

підприємству

«Наталка»

га для розташування тимчасової споруди

-

кіоску

для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання

без приготування продуктів харчування по вул.Короленка,54;

, 13.7. Фермерському господарству
0,0030 га для розташування тимчасової
торгівлі

фасованими

товарами

з

«Журавушка»

орієнтовною площею

споруди -павільйону для здійснення

тривалим

терміном

зберігання

без

приготування продуктів харчування по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення
буд.N~4;

.' 13.8. Фермерському господарству
0,0030 га для розташування тимчасової
торгівлі

фасованими

приготування

товарами

з

«Журавушка»

споруди

тривалим

продуктів. харчування

по

орієнтовною площею

павільйону для здійснення

-

терміном

зберігання

бульв. Незалежності

в

без

районі

розміщення буд.N~15;
Фермерському господарству «Журавушка»

13.9.

га для розташування тимчасової споруди

0,0030

торгівлі

фасованими

товарами

з

тривалим

орієнтовною площею

павільйону для здійснення

-

терміном

зберігання

без

приготування продуктів харчування по вул.Короленка в районі розміщення
буд.N~60;

13.10.

Фермерському господарству «Журавушка»

га для розташування тимчасової споруди

0,0030

торгівлі

фасованими

приготування

товарами

продуктів

з

тривалим

харчування

по

орієнтовною площею

павільйону для здійснення

-

терміном

зберігання

вул.Черняховського

в

без

районі

розміщення буд.N~13-а.

13.11.ФізичніЙ

орієнтовною

особі-підприємцю

площею

0,0042га

реконструйованої квартири

N~

для

73

Дорошу

Павлу

облаштування

Володимировичу

вхідної

групи

до

під торгово-офісне приміщення по вул.

Грушевського,3 ;

13.l2.ФізичніЙ
орієнтовною
павільйону

площею

- кафетерію

особі-підприємцю

0,0045

га для

Нужненку

розташування

Юрію

Івановичу

тимчасової споруди

-

по вул. Шевченка в районі басейну "Купава";

13.l3.ФізичніЙ особі-підприємцю Ілюхіній Тетяні Іванівні орієнтовною
площею

0,0045

га для розташування

тимчасової

споруди

-

павільйону

-

кафетерію на перетині вул. Шевченка та вул. Василя Симоненка;

13.l4.Приватному підприємству "Смачна країна" орієнтовною площею

0,0050

га для розташування тимчасової споруди

торгівлі

фасованими

товарами

приготування продуктів харчування
розташування будинку N~

з

тривалим

-

павільйону для здійснення

терміном

зберігання

без

по вул. Михайла Грушевського в районі

7;

13. 15.приватному виробничо- комерційному підприємству «Наталка»
орієнтовною площею 0,0010 га для розташування тимчасової споруди - кіоску
для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання
без приготування продуктів харчування на перехресті вул.гагаріна та вул. Марії
Лагунової;

13.16.
орієнтовною

Фізичній

площею

особі-підприємцю

0,0056

Пирожок

Олегу

Олександровичу

га для розташування тимчасової споруди

павільйону-кафетерію по вул. Київській в районі розташування будинку N~

302.

договору
проведення державної реєстрації
14Лродовжити термін
площею
Т»
«Афінамству
оренди земельної ділянки приватному підприє
ксу
компле
ельного
нно-гот
рестора
0,2954 га для будівництва та обслуговування
іла до
Чорнов
лава
В"ячес
вул.
по
тання,
- землі комерційного викорис

20.12.2011

року.

державної реєстрації
15Лродовжити термін укладення та проведення
сервітуту для розташування тимчасових
особистого строкового
договорів
сті до 31.12.2011 року:
споруд для провадження підприємницької діяльно
Юріївні на земельну
о
15.1.фізичніЙ особі - підприємцю Копитк Марії
землі комерційного
кіоску
вування
ділянку площею 0,0022га для обслуго
ої;
Лагунов
ії
вул.Мар
використання, по вул.Гагаріна та
Артуру Анатолійовичу на
15.2.фізичніЙ особі - підприємцю Музичко
вування кіоску - землі
земельну ділянку площею 0,0022га для обслуго
та вул.Марії Лагунової;
комерційного використання, по вул.гагаріна
Василівні на земельну
15.3.фізичніЙ особі - підприємцю Журбі Тетяні
- землі комерційного
кіоску
ділянку площею 0,0019га для обслуговування
використання, по вул.Короленка,64;
Ярославу Костянтиновичу
15.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Слюсаренко

ування тимчасової споруди
на земельну ділянку площею 0,0027га для розташ
по вул.Черняховського в
тання,
викорис
ійного
комерц
землі
(павільйону N24)
N.21;
районі розміщення авто гаражного кооперативу
ію Аркадійовичу на
15.5.ФізичніЙ особі - підприємцю Нікандрову Геннад
вої споруди
тимчасо
ування
земельну ділянку площею 0,0027га для розташ
кого в
няховсь
вул.Чер
по
тання,
(павільйону N.26) - землі комерційного викорис

районі розміщення автогаражного кооперативу N.21;
ію Аркадійовичу на
15.6.фізичніЙ особі - підприємцю Нікандрову Геннад
вої споруди
тимчасо
ування
розташ
для
а
0,0027г
земельну ділянку площею
кого в
няховсь
вул.Чер
по
тання,
викорис
ійного
комерц
(павільйону N22) - землі

районі розміщення авто гаражного кооперативу N21;
Михайловичу на
15.7.Фізичній особі - підприємцю Ковалю Матвію
вої споруди
тимчасо
ування
земельну ділянку площею 0,0027га для розташ
кого в
няховсь
вул.Чер
по
(павільйону N23) - землі комерційного використання,

районі розміщення автогаражного кооперативу N21;
Володимировичу на
15.8.фізичніЙ особі - підприємцю Кулазі Петру
ування тимчасової споруди
земельну ділянку площею 0,0027га для розташ

по вул.Черняховського в
(павільйону N21) - землі комерційного використання,
районі розміщення авто гаражного кооперативу N.21;

Олександру Івановичу на
15.9.фізичніЙ особі - підприємцю Олексієнко
ування тимчасової споруди
земельну ділянку площею 0,0027га для розташ

J

по вул.Черняховського в
(павільйону N.25) - землі комерційного використання,
N21;
районі розміщення авто гаражного кооперативу
Миколі Олексійовичу на
15.10.ФізичніЙ особі - підприємцю Леоненку
окремого входу при
ування
облашт
для
земельну ділянку площею 0,О100га
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проведенні реконструкції квартири

під магазин непродовольчих товарів

N22

-

землі комерційного використання, по вул.Марії Лагунової, 1;

15.11. Фізичній

особі

підприємцю Калашнику Євгену Валерійовичу на

-

земельну ділянку площею О,ООЗОга для розташування тимчасової споруди

(кіоску)

землі комерційного використання, по вул.КиївськіЙ біля зупинки

-

«Порошинка» ;
15.12.ФізичніЙ особі

підприємцю Конті Тетяні Іванівні на земельну

-

ділянку площею О,ООЗОга для розташування тимчасової споруди (павільйону)
землі комерційного використання, по вул.БогунськіЙ, 16-а;

15 .IЗ. Фізичній

особі

-

підприємцю Аскєровій Оксані Юріївні на земельну

ділянку площею 0,0042га для розташування тимчасової споруди (павільйону)
землі комерційного

використання,

по

вул.КиївськіЙ

в районі

розміщення

буд.N2168 (площа Шевченка);
15.14.ФізичніЙ особі

-

підприємцю Дмитренко Радіону Михайловичу на

земельну ділянку площею 0,0080га для розташування тимчасової споруди
(кіоску)

- землі комерційного
15.] 5.ФізичніЙ особі -

використання, по вул.Короленка,47;
підприємцю

Кулику

Сергію Валерійовичу на

земельну ділянку площею 0,0052га для розташування тимчасових споруд (два
павільйони)

землі комерційного використання по вул.Димитрова,18;

-

15.16.ФізичніЙ

Анатолійовичу
тимчасової

на

особі

підприємцю

Горохівському

земельну ділянку площею

споруди

(кіоск

в

складі

0,0021га для

павільйону

Олександру

розташування

очікування)

землі

-

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N294;

15.17. Фізичній

особі

-

підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні на

земельну ділянку площею О,ООЗОга для розташування тимчасової споруди

(кіоск в складі павільйону очікування)

-

землі комерційного використання, по

вул.КиївськіЙ (напроти критого ринку);
15.18.приватному малому підприємству «Два млина» на земельну ділянку

площею

О,ООЗЗга для розташування

тимчасової споруди

(кіоку)

-

землі

комерційного використання по вул.краСОВСЬКОГО,17;
Товариству

15.19.

з

обмеженою

відповідальністю

«Авто-Ком»

на

земельну ділянку площею 0,0098га для розташування тимчасової споруди

(павільйону)

-

землі комерційного використання, по вул .. Чкалова,4-а (в районі

розміщення МРЕВ);
15.20.приватному підприємству «Дельта
площею

0,0100

-

Бровари» на земельну ділянку

га для розташування тимчасової споруди (павільйон)

-

землі

комерційного використання, на розі вул.Київської та вул.Короленка;
15.21.Товариству з обмеженою відповідальністю «Харчовию)

на земельну

ділянку площею 0,0056га для розміщення тимчасової споруди (павільйон)
землі

комерційного

використання,

по

вул .. Красовського,29

-

(навпроти

магазину «Берізка»);

15.22.

Фізичній особі-підприємцю Полянчуку Валерію Віталійовичу

земельну ділянку площею

0,0010

на

га для облаштування окремого входу при

проведенні реконструкції з розширенням частини нежитлового приміщення
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під

стоматологічний

кабінет

вул.Василя Симоненка,4, секція

- землі
7, прим.П.

комерційного

використання,

по

16.Внести зміни до рішень Броварської міської ради:

16.1.

від

року

21.07.2011

И~

"Про

268-10-06

користування земельними ділянками, затвердження
землеустрою ... "

в П.5.3. цього рішення відносно

відповідальністю

"Міжрегіональний

місто" слова "в тому числі

0,6688

товариства

торгово-діловий

га"

припинення

права

технічної документації із
з обмеженою

комплекс "Будівельне

замінити словами "в тому числі

0,4209

га", згідно з кадастровим планом та висновком управління містобудування та
архітектури від

18.10.2011 И~ 673;
30.12.2010 року

від

16.2.

И~

земельними ділянками ... "

п.

5

"Про

102-05-06

користування земельними ділянками,

припинення

права

продовження термінів користування

цього рішення відносно гаражного кооперативу

"Травневий" . читати в наступній редакції:
"Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у

власність із зміною цільового призначення із земель

транспорту на землі житлової та громадської забудови
гаражного будівництва) Броварському

орієнтовною площею

0,1923

(

для колективного

гаражному кооперативу "Травневий"

га для обслуговування колективних гаражів по

вул.Радистів,5";

16.3.

від

року

25.07.2008

И~

"Про

807-40-05

припинення

права

користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " в

п.1.1 цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Авто
плюс"

слова" площею

0,1150

га" замінити словами "площею

0,0632

га",

відповідно до листа товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-плюс" від

12.10.2011 року И~ 15;
16.4. від 15.04.2010

року

И~

"Про

1469-81-05

користування земельними ділянками, затвердження
землеустрою ... "

права

в П.6.2. цього рішення відносно відкритого акціонерного

товариства "Софія" слова "терміном на

49

припинення

технічної документації із

5 років"

замінити словами "терміном на

років";
16.5.від

року

09.12.2010

И~

56-03-06

"Про

користування земельними ділянками, затвердження

припинення

права

технічної документації із

землеустрою ... " п.6 цього рішення відносно приватного підприємства "Ветбіо"
доповнити абзацом наступного змісту:

"Приватному підприємству "Ветбіо" укласти договір оренди та провести
його державну реєстрацію до

31.12.2011 року";
20.10.2011 року И~378-14-06
користування ... » в п.5.49 цього рішення відносно
16.6.від

«Про

припинення

фізичної особи

-

права

підприємця

Казанової Світлани Василівни слова «по вул.гагаріна в районі розміщення
буд.N~12» замінити словами «по вул.гагаріна в районі розміщення буд.N~22»;
16.7.від

20.10.2011

року

И~378-14-06

«Про

припинення

користування .. :» в П.5. 7 цього рішення відносно фізичної особи

-

права

підприємця
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ю 0,0052га» замінити словами
Кулаги Петра Володимировича слова «площе
іЙ,6/1» замінити словами «по
«площею 0,0020га» та слова (шо вул.ОлімпіЙськ
вул.Кірова - Грушевського»;
378-14-06 "Про припинення права
року NQ
16.8.від 20.10.2011
тації ... " в П.13.1 О цього рішеня
користування, затвердження технічної докумен
ого будинку "Престиж
вартирн
багаток
відносно об'єднання співвласників
замінити словами" від
"
-05
1574-85
NQ
року
011
слова" від 02.07.2
Сервіс"

NQ 268-10-06";
20.10.2011 року N2378-14-06
16.9.від
в п.5.28 цього рішення відносно
»
...
ування
корист

21.07.2011

року

«Про

припинення

фізичної особи

-

права

підприємця

Іллівною» замінити словами
Щербак Ніни Іллівни слова «Щербак Ніною
Людмилою

«Криштофор

Миколаївною»

та

слова

словами

«площею

«площею

0,0019га

0,0035га

для

для

замінити
кіоску»
обслуговування
обслуговування торгового павільйону»;
20.10.2011 року N2378-14-06 «Про припинення права
16.10.від
- підприємця
в п.5.30 цього рішення відносно фізичної особи
»
...
користування

а для обслуговування кіоску»
Станков ої Гулії Ісхаківни слова «площею 0,0019г

замінити

словами

«площею

0,0042га

для

павільйону»;
16.11.від

20.10.2011

року

N2378-14-06

обслуговування
«Про

торгового

припинення

права

о фізичної особи - підприємця
користування ... » в п.5.29 цього рішення відносн
а для обслуговування кіоску»
0,0019г
ю
«площе
слова
івни
Орел Лариси Михайл
торгового
обслуговування
для
а
0,0068г
ю
«площе
и
словам
замінити
павільйону»;

09.06.2011 року NQ237-09-06 «Про попереднє погодження місць
фізичної особи - підприємця
розташування ... » п.1.2 цього рішення відносно
16.12.

від

Островської Наталії Валентинівни скасувати;

09.06.2011 року N2237-09-06 «Про попереднє погодження місць
фізичної особи - підприємця
розташування ... » П.1.3 цього рішення відносно
16.13.

від

Іванченко Наталії Віталіївни скасувати;
днє погодження місць
16.14.від 09.12.2010 року NQ58-03-06 «Про попере
фізичної особи - підприємця
розташування ... » п.1.2 цього рішення відносно

Копитко Марії Володимирівни скасувати;
права
16.15. від 02.07.2011 року N2 1574-85-05 "Про припинення
и
мирівн
Володи
Марії
о
користування ... " в п. 7.5 цього рішення відносно Копитк
і
торгівл
ння
здійсне
для
"
після слів "для обслуговування кіоску" читати:
ування
пригот
без
ння
зберіга
ом
термін
фасованими товарами з тривалим
продуктів харчування", далі по тексту;
права
16.16. від 02.07.2011 року N2 1574-85-05 "Про припинення
Василівни після
Тетяни
Журби
о
відносн
я
рішенн
цього
7.4
п.
в
користування ... "
здійснення торгівлі квітами та
слів "для обслуговування кіоску" читати:" для
непродовольчими товарами", далі по тексту;
09.12.2010 року N2 56-03-06 "Про припинення права
16.17.від
відносно приватного малого
користування ... " в п. 9.4. цього рішення
ування" читати: " тимчасової
розташ
підприємства "Два млина" після слів "для
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споруди

кіоску для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим

-

терміном

зберігання

без

приготування

Красовського,17 терміном до

19.12.2013

продуктів

харчування

по

вул.

року";

16.l8.від

15.04.2010 року ,N'2 1469-81-05 "Про припинення права
8 цього рішення відносно Кулаги Петра Володимировича
"для розташування" читати:" тимчасової споруди - павільйону ,N'21

користування ... " в п.

після слів

для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання

без

приготування

продуктів харчування

розміщення автогаражного кооперативу

16.19.від
користування ... "

Івановича після слів
павільйону

терміном

року

18.03.2010
в п. 7.5.

по

вул.

1450-80-05

,N'2

Черняховського

цього рішення

"Про

відносно

районі

"для розташування" читати:

припинення

Олексієнка

права

Олександра

тимчасової споруди

"

-

,N'25 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим
зберігання

без

приготування

продуктів

харчування

Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу
до

в

,N'21 терміном до 25.04. 2013 року";

28.03.2013

по

вул.

,N'21 терміном

року";

16.20.від

17.03.2011 року ,N'2 168-07-06 "Про припинення права
6.l. цього рішення відносно Аскєрової Оксани Юріївни
розташування" " читати: " тимчасової споруди - павільйону для

користування ... " в п.

після слів "для

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без
приготування продуктів харчування по вул. Київській в районі розміщення
будинку ,N'2

27.03.2014 року";
21.07.2011 року ,N'2 268-10-06 "Про припинення права
користування ... " в п. 6.2. цього рішення відносно Горохівського Олександра
Анатолійовича після слів " павільйону очікування" читати: "для здійснення
16.21.

168

(площа Шевченка) терміном до

від

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування
продуктів харчування", далі по тексту;
16.22.від

20.05.2010 року ,N'2 1529-84-05 ,,про
8.1. цього рішення відносно Кулика

користування ... " в п.

припинення

права

Сергія Валерійовича

після слів "для розташування" читати:" тимчасової споруди

-

- двох павільйонів
25.05.2013 року";
1641-89-05 "Про припинення права

кафетерію по вул. Димитрова,18 терміном до

16.23.

від

користування ... "

14.09.2010
в п. 7.2.

року

цього

,N'2

рішення

відносно

Михайловича після слів "для розташування" читати:

"

Дмитренка

Радіона

тимчасової споруди

-

кіоску для здійснення торгівлі квітами та непродовольчими товарами по вул.
Короленка,47 терміном до

24.09.2013 року";
03.02.2011 року ,N'2 139-06-06 "Про припинення права
користування ... " в п. 5.3. цього рішення відносно приватного підприємства
16.24.від

"Дельта-Бровари" після слів "для розташування" читати:" тимчасової споруди

-

павільйону для здійснення торгівлі непродовольчими товарами на розі вул.

Київської та вул. Короленка терміном до

\,16.25.від

09.l2.2010
користування ... " в п. 9.2.
відповідальністю

року

-

07.02.2014 року";
56-03-06 "Про

припинення

права

цього рішення відносно товариства з обмеженою

"Авто-Ком"

"тимчасової споруди

,N'2

після

слів

"для

розташування"

читати:

павільйону для здійснення торгівлі непродовольчими
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товарами по вул. Чкалова (в районі розміщення МРЕВ) терміном до

19.12.2013

року";

16.26.від
користування ... "

18.03.2010
в п. 7.6.

року

"Про

1450-80-05

N2

цього

рішення

відносно

Костянтиновича після слів "для розташування" читати:
павільйону

N24

припинення

Слюсаренка

тимчасової споруди

"

дЛЯ здійснення торгівлі непродовольчими товарами

Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу

28.03.2013 року";
16.27. від 18.03.2010
користування ... " в п. 7.2.

права

Ярослава

N21

-

по вул.
терміном

до

року

"Про

1450-80-05

N2

цього

рішення

відносно

Аркадійовича після слів "для розташування" читати:
павільйону

N22

"

припинення

Никандрова

тимчасової споруди

28.03.2013

-

дЛЯ здійснення торгівлі непродовольчими товарами по вул.

Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу
до

права

Геннадія

N21

терміном

року";

16.28.від

18.03.2010 року N2 1450-80-05 "Про припинення права
в п. 7.1. цього рішення відносно Никандрова Геннаді,;
Аркадійовича після слів "для розташування" читати: " тимчасової споруди павільйону N26 дЛЯ здійснення торгівлі непродовольчими товарами по вул.
Черняховського в районі розміщення авто гаражного кооперативу N21 терміном
до 28.03.2013 року";
16.29. від 17.03.2011 року N2 168-07-06 "Про припинення права
користування ... " в п. 5.5. цього рішення відносно Конти Тетяни Іванівни після
слів
"для обслуговування павільйону" читати: " для здійснення торгівлі
користування ... "

фасованими

товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

приготування

продуктів харчування", далі по тексту;
від

16.30.

30.12.2010
в п. 3.2.

користування ... "
Анатоліївни після

року

"Про

102-05-06

N2

цього

рішення

відносно

слів "для розташування"

припинення

Христинченко

права

Майї

читати:" тимчасової споруди

-

кіоску в складі павільйону очікування для здійснення торгівлі фасованими
товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

приготування

продуктів

харчування по вул. Київській (напроти критого ринку) терміном до

09.01.2013

року";

від

16.31.

користування ... "

09.06.2011 року N2 232-09-06
в п. 8 цього рішення відносно

"Про

припинення

товариства з

відповідальністю "Харчовик" після слів "діяльності"

права

обмеженою

читати: "павільйону для

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без
приготування продуктів харчування", далі по тексту;
16.32.від

18.03.2010
7.3.

користування ... " в п.
Коваля

Матвія

Михайловича

тимчасової споруди
товарами

з

по

кооперативу

N21

вул.

N2

"Про

1450-80-05

після

павільйону

-

тривалим

харчування

року

припинення

права

цього рішення відносно фізичної особи-підприємця

терміном

N23

"для

28.03.2013

розташування"

читати;

"

дЛЯ здійснення торгівлі фасованими

зберігання

Черняховського

терміном до

слів

в

без

районі

року";

приготування

розміщення

продуктів

авто гаражного
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16.33.від

02.07.2010 року N~ 1574-85-05
7.6. цього рішення відносно

"Про

користування ... " в п.

припинення

права

фізичної особи-підприємця

Музичко Артура Анатолійовича після слів "кіоску" читати:" для здійснення
торгівлі

фасованими

товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

укладеного

між

приготування продуктів харчування", далі по тексту.

17.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок:

~ 17.1.

до

договору

оренди

земельної

ділянки

Броварською міською радою та приватним підприємством "АвтореалКом",
зареєстрованого

у

Київській

регіональній

філії

Державного

підприємства

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по

земельних ресурсах"

0,5500

за N~040633800172

га" замінити словами "площею

від

0,0705

05.04.2006

року слова "площею

га", в зв"язку з викупом частини

земельної ділянки;
до

17.2.
Броварською

договору
міською

оренди

радою

земельної

та

ділянки

відкритим

укладеного

акціонерним

між

товариством

"Броварський побуткомбінат", зареєстрованого у Київській регіональній філії

Державного

підприємства

"Центр

державного

земельного

Державному комітеті України по земельних ресурсах"
назву

17.08.2006

Орендаря

читати:

"

Публічне

кадастру

при

за N~040633800351
акціонерне

від

товариство

"Броварський побуткомбінат", відповідно до свідоцтва про держану реєстрацію
юридичної особи від

27.05.2010 року

серія АО1 N~

543294.

до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

17.3.

міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною,

зареєстрованого

у

Київській

регіональній

філії

Державного

підприємства

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по
земельних ресурсах"

за N~0405338Q0207

обслуговування павільйону" читати
товарами

з

тривалим

терміном

"

від

21.11.2005

року після слів "для

для здійснення торгівлі фасованими

зберігання

без

приготування

продуктів

харчування", далі по тексту;
17.4.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською
міською радою та фізичною особою-підприємцем Незгодою Юлією Петрівною,

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів оренди земпі
виконавчого комітету Броварської міської ради за

N~76

від 03.12.2008р. після

слів "для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування" читати

"

для

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без
приготування продуктів харчування", далі по тексту;

17.5.
міською

до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

радою

Вікторівною,

та

фізичною

особою-підприємцем

Гоменюк

зареєстрованого у Київській регіональній

Тетяною

філії Державного

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах"

слів "для обслуговування
фасованими

товарами

з

за N~040533800171

павільйону" читати
тривалим

продуктів харчування", далі по тексту;

терміном

"

від

07.10.2005

року після

для ЗД1Иснення торгівлі

зберігання

без

приготування
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до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

17.6.

міською радою

та фізичною

Григоровичем,

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного

особою-підприємцем Котенком Володимиром

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах"

за N~040633800041 від

01.02.2006

року після

слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими
товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

приготування

продуктів

харчування", далі по тексту;
17.7.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

міською радою
Григоровичем,
оренди землі

та

фізичною

особою-підприємцем Котенком

Володимиром

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів
виконавчого комітету Броварської міської ради за

16.08.2007р.

після

слів

"для

обслуговування

павільйону"

N~34

читати

від

"для

здійснення торгівлі непродовольчими товарами", далі по тексту;
17.8.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською
міською

радою

Григоровичем,

та

фізичною

особою-підприємцем

Котенком

Володимиром

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах"

за N~040533800116 від

04.08.2005

року

після

слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими
товарами

з

тривалим

терміном

зберігання

без

приготування

продуктів

харчування", далі по тексту;
17.9.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

міською

радою

та

фізичною

особою-підприємцем

Арендарем

Анатолієм

Олексійовичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів

оренди землі
23.11.2004р.

виконавчого комітету Броварської міської ради за
після слів "для обслуговування

кіоску" читати

N~759

від

"ДЛЯ здійснення

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування
продуктів харчування", далі по тексту;

17.1 О .до
міською

договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

радою

та

фізичною

особою-підприємцем

Зайцевої

Валентиною

Василівною посвідченого Лазарєвою ВЛ. приватним нотаріусом Броварського
міського нотаріального округу
книзі

записів

державної

04.02.2002

реєстрації

комітету Броварської міської ради за N~
обслуговування
товарами

з

павільйону" читати

тривалим

терміном

року за

договорів

N~

329,

оренди

зареєстрованого у

землі

виконавчого

від 14.02.2002р. після слів "для

233

"ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими

зберігання

без

приготування

продуктів

харчування", далі по тексту;

17 .11.до
міською

договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

радою

Василівною,

та

фізичною

особою-підприємцем

Казановою

Світланою

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за
25.01.2005р. після слів "для обслуговування

кіоску" читати

N~502 (т)

від

"ДЛЯ здійсненю;

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування
продуктів харчування", далі по тексту;
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17.12.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською
міською

радою

Ісхаківною,

та

фізичною

зареєстрованого

особою-підприємцем

у

Київській

Станковою

регіональній

філії

Гулією

Державного

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України по земельних ресурсах"

слів "для обслуговування

фасованими

товарами

з

за И2040633800094

павільйону" читати

тривалим

терміном

від

13.03.2006

року

після

"ДЛЯ ЗДlИснення торгівлі

зберігання

без

приготування

продуктів харчування", далі по тексту;

до

17.13.

договору

оренди

земельної

ділянки,

укладеного

між

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою
Михайлівною,
оренди землі

06.06.2007

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів
виконавчого комітету Броварської міської ради за

р. після слів "для обслуговування кіоску" читати

И212

від

"ДЛЯ здійснення

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування
продуктів харчування", далі по тексту;

17.14. до

договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською

міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною,
зареєстрованого

у Київській регіональній

філії Державного

підприємства

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по

земельних ресурсах"

за И2040633800337

від

21.07.2006

року після слів "для

обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами
з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування", далі
по тексту.

18.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.3 даного рішення, про
необхідність укладення договорів оренди земельних ділянок та проведення Їх
державної реєстрації до
оренди землі,

31.12.2011

року. У випадку не оформлення договорів

міська рада буде розглядати

питання про припинення права

користування землею.

19Лопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в П.5 даного
рішення,

про

необхідність укладення до

31.12.2011

року договорів

про

внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинення права користування землею.

20Лопередити юридичні та фізичні особи, зазначені в пл.6,7,8 про
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права
користування земельними ділянками в термін до
земельних

ділянок

приступати

після

24.03.2012

отримання

року. До освоєння

правовстановлюючих

документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні
ділянки використовувати за цільовим призначенням.

21Лопередити

юридичні

та

фізичні

особи,

зазначені

в

П.ll

цього

рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення
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змін до договорів оренди землі в термін до

31.12.2011

року, міська рада буде

розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку.
22.Доручити

міському

голові

Сапожку

І.В.

бути

представником

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових
угод.

23.Договорами оренди земельних ділянок передбачити право Броварської
міської ради змінювати орендну плату за земельні ділянки після зміни грошової
оцінки земель м.Бровари.
у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди

земельної ділянки

може

бути

розірваний Броварською

міською радою

в

односторонньому порядку.

24.Контроль

за виконанням

цього рішення

покласти

на

заступника

міського голови Андрєєва В.О.

Міський голова

м.Бровари
від
Н2

24 листопада 2011 року
_________________

І.В.Сапожко

