
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА -КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

Проект РІ ШЕННЯ 

Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок, 

поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання 

дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками, 

продовження термінів укладення та проведення 

державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок 

і договорів про внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок юридичним і фізичним особам та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.11.2011 року N2 735 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельних 

ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на 

складання технічної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками, продовження термінів укладення та проведення 

державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок і договорів про 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, 

що розміри земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 

генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст.СТ. 12, 41,42, 83, 92, 93, 
100, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 141, 152 Земельного кодексу України, 

ст.ст .. 7,21,23 Закону України "Про оренду землі", Постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2002 року N2502 "Про затвердження Порядку зміни 
цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян і 

юридичних осіб", П.п. 1, 12 Перехідних положень 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, місью:! 

рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Припинити право користування земельними ділянками та зарахувати їх , 
до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.1.БроварськіЙ центральній - районній лікарні площею 1,0066 га, що 
знаходиться на території Промвузла, згідно з листом від 05.12.2011 року 

N22415; 



1.2. Товариству з обмеженою , відповідальністю "Броварська 

райсільгосптехніка" площею 1,3776 га по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,2, 
згідно з листом від 09.11.2011 NQ 332; 

l.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" площею 0,0920 га по вул. Кірова,90, згідно 

з листом від 23.03.2011року NQ 15/227. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування (на умовах оренди) та надати земельні ділянки в оренду: 

2.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Істрейт» площею 0,0920 
га, з них 0,0319 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мережі комунікацій, для обслуговування нежилого приміщення - магазину -
землі комерційного використання, по вул.Кірова, 90 терміном на 5 років; 

2.2.Громадянину ДєДову Миколі Станіславовичу площею 1,3776 га, з них 
0,1306 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 

комунікацій, для обслуговування частини майнового комплексу - землі 

транспорту, по вул. Воїнів- Інтернаціоналістів,2 терміном на 5 років. 

3.Затвердити проект землеустрою щодо зміни функціонального 

призначення земельних ділянок в межах однієї категорії земель житлової та 

громадської забудови, та змінити функціональне призначення земельних 

ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс Новобуд» 

загальною площею 1 ,2932 га із земель індивідуальної житлової забудови на 

землі багатоквартирної житлової забудови за наступними адресами: 

- вул.Соборна, 35 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, З9 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, З7 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, 29 площею 0,1000 га; 
- вул.Соборна, ЗІ площею 0,09З2 га; 
- вул.Соборна, ЗЗ площею 0,1000 га; 
- вул.В' ячеслава Чорновіла, 17 площею 0,1000 га; 
- вул.В' ячеслава Чорновіла, 9 площею 0,1000 га; 
- вул.в' ячеслава Чорновіла, 21 площею 0,1000 га; 
- вул.В' ячеслава Чорновіла, ІЗ площею 0,1000 га; 
- вул.В' ячеслава Чорновіла, 15 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 11 площею 0,1000 га; 
- вул.В'ячеслава Чорновіла, 19 площею 0,1000 га. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню права 
користування земельними ділянками, а також встановлення меж земельних 

ділянок Броварській міській раді, шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 

4.1.Громадянці Форманській Людмилі Йосипівні на земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мереж комунікацій, для облаштування вхідної групи до реконструйованої 

квартири NQ 22 під магазин непродовольчих товарів - землі комерційного 

використання, по вул.Марії Лагунової,19. 



Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 
міською радою та громадянкою Форманською Людмилою Йосипівною терміном 
на 3 роки; 

4.2.ФізичнїЙ особі-підприємцю Нужненку Юрію Івановичу площею 

0,0045 га, з них 0,0012 га - інженерний коридор мережі лінії електропередачі та 
0,0025 га - інженерний коридор тепломережі, для розташування тимчасової 

споруди павільйону - кафетерію - землі комерційного використання, по вул. 
Шевченка в районі басейну "Купава". 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Нужненком Юрієм 
Івановичем терміном на 3 роки; 

4.3.ФізичніЙ особі-підприємцю Ілюхіній Тетяні Іванівні площею 0,0045 га, 
з них 0,0013 га - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
розташування тимчасової споруди павільйону - кафетерію - землі комерційного 
використання, на перетині вул. Шевченка та вул. Василя Симоненка. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською міською 
радою та фізичною особою-підприємцем Іллюхіної Тетяною Іванівною 
терміном на 3 роки; 

4.4. Фізичній особі-підприємцю Дмитренку Радіону Михайловичу 

площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди для здійснення 

торгівлі квітами та непродовольчими товарами - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення буд .. NrЛ. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Дмитренком Радіоном Михайловичем 
терміном на 3 роки. . 

5.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

5.1.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 

радою та приватним підприємством «Приватна фірма «Силует», 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за N2040733800034 від 03.04.2007 року, на земельну 
площею 2,0000 га для розміщення виробничого комплексу по виготовленню 

металевих дверей та металоконструкцій - землі промисловості, по 

вул. Виробничій,3 терміном на 5 років. 
5.2. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Кушпіль Любов 

Михайлівною зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N258 від 

08.01.2008 р. на земельну ділянку площею 0,0046 га для обслуговування 

павільйону - землі комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,6-а 

терміном на 2 роки; 
5.3. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Вакуленком Ігорем 

Петровичем зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 



комітеті України по земельних ресурсах" за NQ040400700066 від 08.09.2004р.на 
земельну ділянку площею 0,0952 га для обслуговування автомобільної стоянки 
- землі транспорту, по вул. Черняховського в районі розміщення теплиць 
терміном на 5 років; 

5.4. договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємством "Броварибудінвест" 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за NQ548 від 21.05.2004р.на земельну ділянку площею 

0,7930 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку - землі 
житлової забудови, по вул. Черняховського,21 терміном на 3 роки; 

5.5.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Бічевим Ігорем Івановичем 

зареєстрований у Київській регіональній філії ' Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за N2040533800179 від 14-:І0.2005р.на земельну ділянку 
площею 0,0062 га для розширення та реконструкції кафе-бару «Карат»

землі комерційного використання, по вул. Кирпоноса,3 терміном на 5 років. 

6. Надати дозвіл на складання тех~ічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 

розміщене майно, що являється власністю, фізичній особі-підприємцю 

Ярошенку Олександру Анатолійовичу орієнтовною площею 0,1850 га для 

будівництва та обслуговування об"єкту незавершеного будівництва (станції 

технічного обслуговування) по бульв. Незалежності,33. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 

встановленню меж земельної ділянки площею 5,0000 га, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди товариства з обмеженою відповідальністю 

"Міжрегіональний торгово-діловий комплекс "Будівельне місто", для 
будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на 

території 3 мікрорайону ІУ житлового району, відповідно до мирової угоди, 
затвердженої ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 
12.12.2011 року по справі NQ 171097-11.,. 

8.ПроДовжити термін 'дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гаражному кооперативу 

"Десна-2" орієнтовною площею 0,1227 га для обслуговування колективних 

гаражів по вул.Радистів до 20.06.2012 року. 

9.Затвердити технічну документацію по інвентаризації наступних 

земельних ділянок: 

9.1. Земельної ділянки громадського призначення площею 0.3521 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Веснянка" по 
вул.Калініна,6; 

9.2.Земельної ділянки громадського призначення площею 0,4670 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Зірочка" по вул.Кірова,3; 



9.3.Земельної ділянки громадського призначення площею 0,9823 га для 
обслуговування дитячого навчального закладу "Теремки" по 
вул.Енгельса,4-А. 

Відділу Держкомзему у місті Броварах внести відповідні зміни в земельно
кадастрову документацію. 

10.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 29.01.2012 року: 
10.l.фізичніЙ особі - підприємцю Калашнику Євгену Валерійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди 
(кіоску) для здійснення торгівлі квітами та супутними товарами - землі 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ біля зупинки «Порошинка»; 

10.2. Фізичній особі-підприємцю Криштофор Людмилі Миколаївні, на 

земельну ділянку площею 0,0035 га для розташування тимчасової споруди 

торгового павільйону NQ 6 для здійснення торгівлі фасованими товарами ? 

тривалим терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 
буд.NQ10; 

10.3. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні, на земельну 

ділянку площею 0,0068 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону NQ 1 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування земЛІ 

комерційного використання, по бульв .Незалежності в районі розміщення 

буд.NQІ0. 

11.Продовжити термін укладення та проведення державної реєстрації" 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі до 29.01.2012 року: 
11.1. Фізичній особі-підприємцю Фесику Миколі Миколайовичу, на 

земельну ділянку площею 0,00703 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Кірова,36; 

11.2. Фізичній особі-підприємцю Семененку Сергію Івановичу на 

земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення 

буд.NQI5; 

11.3.фізичніЙ особі-підприємцю Іваніні Світлані Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску- землі комерційного 

використання, по вул.Короленка,70; 

llА.фізичніЙ особі-підприємцю Безсмертному Сергію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по бульв.Незалежності, 15; 
11.5.фізичніЙ особі-підприємцю Хлипі Тамарі Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0040 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд.NQ4; 



11.6. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любові Миколаївні на земельну 
ділянку площею 0,0034 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.гагаріна, 1; 

11.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Камелія» на земельну 
ділянку площею 0,00225 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по бульв. Незалежно сті в районі розміщення буд.N211; 

11.8.ЗовнішньоекономічніЙ промислово-інвестицlИНlИ фірмі "Поларіс 
ЛТД" на земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по бульв.Незалежності,6; 

11.9. Фізичній особі-підприємщо Онуфрієву Вадиму Вікторовичу на 
земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул.Короленка,52; 

11.10. Фізичній особі-підприємцю Сирічеву Олександру Радіоновичу на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.N21; 

11.11. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні на земельну 
ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.N288; 

11.12.ФізичніЙ особі-підприємцю Дзюбі Наталії Павлівні на земельну 

ділянку площею 0,0172 га для обслуговування павільйонів та кіосків в складі 
зупинки 'очікування - землі комерційного використання, по вул.Шевченка (біля 

центральної лікарні); 

11.13. Публічному акціонерному товариству "Райффайзен банк Аваль" 
площею 0,0413 га для обслуговування частини нежитлового приміщення -
землі комерційного використання, по вул. Гагаріна,22; 

11.14.Державному підприємству МВС України "Київщина-Інформ
Ресурси" площею 0,1362 га для обслуговування існуючих споруд - землі 

громадського призначення, по вул. Фрунзе, 2-а; 

11.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» на земельну 

ділянку площею 0,0190 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.Возз'єднання,4; 

11.16.ФізичніЙ особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу на 

земельну ділянку площею 0,00306 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Короленка,52; 

11.17. Фізичній особі-підприємцю Орел Ларисі Михайлівні, на земельну 

ділянку площею 0,0021 га для обслуговування торгового павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Гагаріна,2; 

11.18. Фізичній особі-підприємцю Горобчуку Євгенію Миколайовичу, на 

земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску в складі 
павільйону очікування землі комерцlИНОГО використання, по 
бульв.Незалежності в районі розміщення буд.NQ 1 О; 

11.19. Фізичній особі-підприємцю Щербак Ніні Іллівні, на земельну 

ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску в складі павільйону 

очікування - землі комерційного використання, по вул.Гагаріна, 11; 
11 .20. Фізичній особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу, на 

земельну ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі 



павільйону очікування - землі комерційного використання, по вул.кірова -
Грушевського; 

11.21. Фізичній особі-підприємцю Туровцю Володимиу Михайловичу на 
земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 
комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,2; 

11.22 .Громадянину Фролову Володимиру Васильовичу площею 

0,8197 га для обслуговування комплексу - землі промисловості, по 

вул.Металургів,6. 

12.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

12.1. від 08.08.2010 року NQ1606-87-05 «Про попереднє погодження 
місць розташування ... » п.1.8 цього рішення відносно фізичної особи -
підприємця Кушпіль Любов Михайлівни скасувати; 

12.2.від 24.11.2011року NQ 416-15-06 " Про відмову від договорів оренди 
земельних ділянок під тимчасовими спорудами для ЗДІИснення 

підприємницької діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради" скасувати П.1 цього рішення відносно фізичної особи-підприємця Гавриш 

Валентини Михайлівни; 

12.3. від 24.11.2011року NQ 416-15-06" Про відмову від договорів оренди 

земельних ділянок під тимчасовими спорудами для здійснення 

підприємницької діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради" скасувати п.2.1 . цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 

Кулаги Петра Володимировича; 

12.4.від 20.10.2011 року NQ 378-14-06 "Про припинення права 

користування ... " в п. 5.7. цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 

Кулаги Петра Володимировича Миколайовича після слів площею читати 
" 0,0020 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул.Кірова - Грушевського, далі по тексту; 

12.5.від 24.11.2011року NQ 416-15-06 " Про відмову від договорів оренди 

земельних ділянок під тимчасовими спорудами для здійснення 

підприємницької діяльності та внесення змін до рішень Броварської міської 

ради" скасувати п.2.2. цього рішення відносно фізичної особи-підприємця 

Щербак Ніни Іллівни; 

12.6. від 20.10.2011 року NQ 378-14-06 06 "Про припинення права 

користування ... " в п. 5.9. цього відносно фізичної особи-підприємця Щербак 

Ніни Іллівни, 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. 

13.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 

ІЗ.І.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Фесиком Миколою 

Миколайовичем, зареєстрованого у книзі записів державної. реєстрації 

договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 

NQ 1867 від 11.11.2009 р. року після слів "для обслуговування павільйону" 



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

13.2.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Семененко Сергієм 
Івановичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N2507(T) від 
12.01.2005 р. року після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ 
здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 
приготування продуктів харчування", далі по тексту; 

13.3. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Іваніною Світланою 
Іванівною, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" за N2040533800114 від 03.08.2005 року після 
слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими 
товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчування", далі по тексту; 

13.4. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Безсмертним . Сергієм 

Миколайовичем, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах" за N2040733800001 від 20.02.2007 року після 
слів ,;ДЛЯ обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими 

товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчування", далі по тексту; 

13.5. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Хлипою Тамарою ІваніВНОЮj 
зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавчого комітету Броварської міської ради за N2395(T) від 02.03.2005 р. 
після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ ЗДlИснення торгівлі 
фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту; 

13 .6. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Пальчик Любов 
Миколаївною, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N244 від 
20.l1.2007p. після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здіЙсненн.q 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту; 

13.7. до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Камелія», 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 
"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах" за N2040533800133 від 17.08.2005 року після слів "для 
обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами 



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

13.8 до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та зовнішньоекономічною промислово-інвестиційною фірмою 
«Поларіс ЛТД», зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N~54 від 

28.l2.2007p. після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування", далі по тексту; 

13.9.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Онуфрієвим Вадимш-r 

Вікторовичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за NQ 15 від 

11.06.2007р. після слів "для обслуговування павільйону" читати "ДЛЯ 
здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 
приготування продуктів харчування", далі по тексту; 

13.10 до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Сирічевим Олександром 
РадіОНЬвичем, зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за NQ409(T) від 

07.04.2005р. після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 

продуктів харчування", далі по тексту; 

13.11.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Дзюбою Наталією Павлівною, 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за NQ040633800422 від 29.11.2006 року після слів "для 
обслуговування павільйонів та кіосків в складі зупинки очікування" читати " 
для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання 

без приготування продуктів харчування", далі по тексту; 

13.12. · до договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприємцем Болдирєвим 

Костянтином Олексійовичем, зареєстрованого у Київській регіональній філії 

Державного підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за NQ040533800213 від 
24.11.2005 року після слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення 
торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без приготування 
продуктів харчування", далі по тексту; 

13.13. договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Туровцем Володимиром 

Михайловичем, зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного 

підприємства ,Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" за NQ040533800139 від 31.08.2005 року після 
слів "для обслуговування кіоску" читати "ДЛЯ здійснення торгівлі фасованими 
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товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчуван.ня", далі по тексту. 

14.Попередити юридичні особи, що зазначені в п.2 даного рішення, про 

необхідність укладення договорів оренди земельнИХ ділянок та проведення їх 

. Д~РЖ.аІЩ9Ї реєстрації до 20.01.2012 року. У випадку не оформлення договорів 
орендц З~МJIі, міська рада буде розглядати питання про : припинення права 

користування землею. 

15.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 29.01.2012 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. 

16.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.6 про 

необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 20.04.2012 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 

документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 

діЛЯНКIf використовувати за цільовим призначенням. 

17.Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.ll цього 

рішення, що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення 

змін до договорів оренди землі в термін до 29.01.2012 року, міська рада буде 
розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 

18.Доручити міському голові Сапожку І.В. бути представником 

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

19.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. 

20.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Міський голова І.Б.Сапожко 

м.Бровари 

від 20 грудня 2011 року 
NQ ______________ __ 


