
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р І ШЕН Н Я 

Про припинення права користування земельними 

ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в користування земельних 

ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, 

надання дозволів на складання технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками, 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок юридичним і 

фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 

міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.01.2012 року N~ 35 щодо 

припинення права користування земельними ділянками, 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в 

затвердження 

користування 

земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання 

дозволів на складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення 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 NQ502 "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, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

J1.1. Приватному акціонерному товариству "Деко" площею 1,8458 га по 
бульв. Незалежності (Промвузол), згідно з листом від 02.02.2012 року N~ 25; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційна 
група "Столиця" площею 0,4647 га по вул. Кутузова,57, згідно з листом від 

07.02.2012 року N~ 20; 



1.3. Фізичній особі-підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 

площею 0,0005 га по бульв. Незалежності в районі розміщення буд .. NQll, 

згідно з заявою від 07.02.2012 року. 

2.затвердити проект землеустрою щодо відведення земе
льної ділянки в 

постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку 

релігійній громаді Української Православної Церкви Київс
ького Патріархату 

парафії "Покрова Пресвятої Богородиці" площею 0,0609 га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі комунікацій, для розширення 

території обслуговування церкви парафії "Покрова Пресвятої Богородиці" -

землі громадського призначення, по вул.Гагаріна, 22-а. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню прав
а 

користування земельними ділянками, а також встановлення меж земельних 

ділянок Броварській міській раді, шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту: 

3.1.ФізичніЙ особі-підприємцю Дорошу Павлу Володими
ровичу площею 

0,0068га для облаштування вхідної групи до реконструйованої квартири NQ 73 

під торгово-офісне приміщення - землі комерційного використання, по вул. 

Михайла Грушевського,3; 

Укласти договір особистого строкового сервітуту 

міською радою та фізичною особою-підприємцєм 

Володимировичем терміном на 3 роки; 

між Броварською 

Дорош Павлом 

3.2.Фермерському господарству «Сім'я - 2007» площею 0,0030 га, з них 

0,0026 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацій, для розташування тимчасової споруди - павільйону для здій
снення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберіг
ання без приготування 

продуктів харчування землі комерційного використання, по 

бульв.Незалежності,17 (напроти Промінвестбанку); 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фермерським господарством «Сім'я - 2007» терміном на 

3 роки. 

4.поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

"4.1договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Алютех", 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 23.03.2007 року за NQ 872, зареєстрований у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земел
ьного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

NQ040733800097 від 26.07.2007 року, на земельну ділянку площею 4,0000 га з 

них 0,0777 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

комунікацш, для будівництва та обслуговування торгово-виробничого 

комплексу - землі комерційного використання, на Об'їзній дорозі,66 терм
іном 

на 5 років; 



4.2договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та дочірнім підприємством публічного акці
онерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N~ 1 О», зареєстрований у Київській регіональній філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N~0408ЗЗ8000Зl від 

17.04.2008 року, на земельну ділянку площею 1,7488 га для обслуговування 

існуючих споруд - землі промисловості, по вул. Металургів,2 терміном на 5 

років. 

5. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок для 

розміщення об"єктів комерційного призначення: 

5.1.0рієнтовною площею 0,0056 га, за рахунок земель загального 

користування, для розташування тимчасової споруди мін
ікав"ярні по вул. 

Київській в районі зупинки "Старий центр"; 

5.2. орієнтовною площею 0,0055га для розташування тимчасової споруди 

- павільйону, для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування
 по вул. Київській в 

районі розміщення буд .. N~ 298-а. 

6.Надати дозвіл на складання 

права користування земельними 

особистого строкового сервітуту: 

технічної документації по оформленню 

ділянками шляхом укладення договору 

6.l.ФізичніЙ особі-підприємцю Соломському Сергію Вікторовичу 

орієнтовною площею 0,0056 га, за рахунок земель загального користування, для 

розташування тимчасової споруди мінікав"ярні по вул. Київській в районі 

зупинки "Старий центр"; 

6.2.фізичніЙ особі - підприємцю Лизогуб Ользі Віталіївні орієнтовною 

площею 0,0025га для розташування тимчасової спору
ди - кіоск в складі 

павільйону очікування, для здійснення торгівлі фасованими товарами з 

тривалим терміном зберігання без приготування продукті
в харчування по вул. 

Київській в районі розміщення буд .. N~ 224; 

6.З.фізичніЙ особі - підприємцю Петрик Марії Вадимівні орієнтовною 

площею 0,0055га для розташування тимчасової споруд
и - павільйону, для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим термі
ном зберігання без 

приготування продуктів харчування по вул. Київській в районі розміщення 

буд .. N~ 298-а. 

--J 7.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування релігійній громаді Української 

Православної Церкви Київського Патріархату Святителя 
Миколая Чудотворця 

орієнтовною площею 0,400 га за рахунок земель житлової та громадської 

забудови для будівництва та обслуговування церковного комплексу п
о вул. 

Василя Симоненка на території 4 мікрорайону ІУ житлового району. 



8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 

користування ( на умовах оренди) земельних ділянок, на яких розміщене 

майно, що являється власністю юридичних осіб: 

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Смакінком" орієнтовною 

площею 0,2700 га за рахунок забудованих земель міста для обслуговування 

нежитлових будівель (торгівельного комплексу) по вул.крас
овського,10-а; 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Смакінком" орієнтовною 

площею 0,3900 га за рахунок земель міста для обслуговування нежитлових 

будівель (торгівельного комплексу) по вул.КиївськіЙ,152; 

9ЛроДовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі до 16.04.2012 року: 

9.1.Кооперативу підземних колективних погребів «Магнол
ія» площею 

0,3486 га для обслуговування підземних погребі в - землі громадського 

призначення, по вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 38; 

9.2.ФізичніЙ особі-підприємцю Іваніні Світлані Іванівні на земельну 

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

використання, по вул.Короленка,70; 

9 .. 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.,N
Q88; 

9.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Нива» на земе
льну ділянку 

площею 0,0190 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

використання, по вул.Возз'єднання,4; 

9.5 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; 

9.6. Фізичній особі-підприємцю Туровцю Володимиу Михайловичу на 

земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,2; 

9.7.ФізичніЙ особі-підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0215 га для обслуговування павільйону - землі 

комерц1ИНОГО використання, по вул.КиївськіЙ,223; 

9.8.ФізичніЙ особі-підприємцю Незгоді Юлії Петрівні на земельну 

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

очікування - землі комерційного використання, на перетині вул.Осипова 
та 

вулЛапаніна; 

9.9.Фізичній особі-підприємцю Золотарьову Олександру А
натолійовичу 

на земельну ділянку площею 0,0059 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.красовського, 19; 

9.10.ФізичніЙ особі-підприємцю Колбасинському Віталію 
Вікторовичу 

на земельну ділянку площею 0,00275 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.гагаріна,14; 



9.11.ФізичніЙ особі-підприємцю Литвиченко Аллі Анатоліївні на 

земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Кірова в районі розмі
щення буд . .N!!88; 

9.l2Лриватному підприємству «Приватна фірма «Силуе
т» на земельну 

площею 2,0000 га для розміщення виробничого комплексу по виготовлен
ню 

металевих дверей та металоконструкцій - землі промисловості, по вул. 

Виробничій,3 ; 
9.l3.ФізичніЙ особі-підприємцю Вакуленку Ігорю Петрови

чу на земельну 

ділянку площею 0,0952 га для обслуговування автомобільної стоянки - землі 

транспорту, по вул. Черняховського в районі розміщення теплиць; 

9.l4.ФізичніЙ особі - підприємцю Дутому Юрію Григоровичу площею 

0,0052га для обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 

вул.ОболонськіЙ в районі розміщення буд . .N!!45; 

9.15. 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 . .N!!15; 
9.16.зовнішньоекономічніЙ промислово-інвестицlИНlИ фірмі "Поларіс 

ЛТД" на земельну ділянку площею 0,0019 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по бульв.Незалежності,6; 

9.17.ФізичніЙ особі-підприємцю Бічевому Ігорю Іванович
у на земельну 

ділянку площею 0,0062 га для розширення та реконструкції кафе-бару 

«Карат» - землі комерційного використання, по вул. Кирпоноса,3 

9. 18Лублічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» площею
 

0,0051 га для реконструкції ПЛ 1 О кв та встановлення розвантажувальної 

трансформаторної підстанції дЛЯ ТП-325 - землі технічної інфраструктури, по 

вул.КняжицькіЙ; 

9. 19Лублічному акціонерному товариству «АЕС Київобленерго» площею
 

0,0027 га для встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції дЛЯ
 

ТП-203 - землі технічної інфраструктури, по вул.Челюскіна; 

9.20.Товариству з обмеженою відповідальністю "Абсолют ЛТД" на 

земельну ділянку площею 0,0099 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул. Чкалова,4-а; 

,J 9.21.Товариству з обмеженою відповідальністю "Лагрітос" 
на земельну 

ділянку площею 2,2393га для будівництва та обслуговуванн
я багатоквартирної 

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

\; 9.22.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку пло
щею 5,8285 га для 

будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, 

по вул.ОлімпіЙськіЙ; 

9.23.ФізичніЙ особі-підприємцю Безсмертному Сергію Мик
олайовичу на 

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

комерційного використання, по бульв.Незалежності,І5; 



9.24. Приватному акціонерному товариству "Броварське шляхово-

будівельне управління Х250" площею 0,6338 га для обслуговування 

майнового комплексу - землі транспорту, по вул.кутузова, 141; 

9.25. Фізичній особі-підприємцю Гоменюк Тетяні Вікторівні на земельну 

ділянку площею 0,0052 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

використання, по вул.ОлімпіЙськіЙ,611; 

9.26.Товариству з обмеженою відповідальністю «Камелія» на земельну 

ділянку площею 0,00225 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по бульв.незалежності в районі розміщення б
уд . .N211; 

9.27.ФізичніЙ особі-підприємцю Шепталову Сергію Микол
айовичу на 

земельну ділянку площею 0,0615 га для обслуговування майнового комплексу 

- землі комерційного використання, по вул.Степана Разіна,5-а
; 

9.28.ФізичніЙ особі-підприємцю Клоповій Ларисі Іванівні на земельну 

ділянку площею 0,0058 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 

використання, по вул.Кірова,45; 

9.29.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку пл
ощею 0,4092 га для 

будівництва садибної забудови - землі житлової забудови, по вул. Василя 

Симоненка в районі радіостанції по вул. Київській; 

'J 9.30.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 4,2160 га для 

котеджної забудови з елементами паркової зони - землі житлової забудови, по 

вул. Василя Симоненка-Соборна в ІУ житловому районі; 

9.31. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

. домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку площею 0,5848 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житло
вого будинку - землі 

житлової забудови, по вул. Шевченка,4-а; 

" 9.32.Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 

домобудівний комбінат "Меркурій" на земельну ділянку пл
ощею 0,4238 га для 

будівництва індивідуальної житлової забудови - землі житлової забудови, по 

вул. Василя Симоненка; 

9.33.ФізичніЙ особі-підприємцю Онуфрієву Вадиму Вікторовичу на 

земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.Короленка,52; 

9.34.Фізичній особі - підприємцю Барановському Анатолію Вікторовичу 

площею 0,0052 га, для будівництва та обслуговування об"єкту комерційног
о 

призначення - землі комерційного використання, по вул.Шевченка вр-ні 

розміщення буд . .N!'!27; 
9.35.ФізичніЙ особі-підприємцю Казанову Олександру Єгоровичу на 

земельну ділянку площею 0,0017 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул.Короленка в районі розміщ
ення буд . .N254; 

9.36.ФізичніЙ особі-підприємцю Казанової Світлані Василів
ні на земельну 

ділянку площею 0,0020 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Гагаріна в районі розміщення буд . .N222; 



9.37. Приватному підприємству "Енергетик" площею 0,0601 га для 

обслуговування частини нежитлового приміщення - землі промисловості по 

вул. Металургів,4; 

v 9.38.Товариству з обмеженою відповідальністю підприємство 

"Будконтракт" на земельну ділянку площею 0,4000 га для будівництва 

багатоквартирної житлової забудови - землі житлової забудови, на території 5 

мікрорайону ІУ житлового району; 

9.39.Фізичній особі-підприємцю Волкотруб Зої Павлівні на земельну 

ділянку площею 0,0029 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 

використання, по вул.Короленка в районі розміщення буд.N
254. 

10ЛроДовжити термін укладення та проведення держав
ної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 16.04.2012 року: 

10.I.ФізичніЙ особі - підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні на 

земельну ділянку площею 0,0030га для розташування ти
мчасової споруди 

кіоску в складі павільйону очікування - землі комерційного використання, по 

вул.КиївськіЙ (напроти критого ринку). 

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

ділянку площею 0,0068 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону N2 1 для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування землі 

комерційного використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення 

буд.N210. 

10.3.ФізичніЙ особі-підприємцю Станковій Гулії Ісхаківні,
 на земельну 

ділянку площею 0,0042 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону для здійснення торгівлі фасованими товарами з
 тривалим терміном 

зберігання без приготування продуктів харчування - землі комерційного 

використання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.N210. 

10.4.Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства 

«Київхліб» «Хлібокомбінат N21 О» площею 0,0036га для розміщення 

тимчасової споруди павільйону - землі комерційного використанняя, по 

вул .. ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення бювету; 

10.5.ФізичніЙ особі - підприємцю Аскеровій Оксані Юріївні площею 

0,0042га для розташування тимчасової споруди павільйону 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі роз
міщення 

(площа Шевченка); 

- земЛІ 

буд.N2168 

10.6.ФізичніЙ особі-підприємцю Жук Петру Миколайовичу площею 

0,0020 га для розташування тимчасової споруди кіоску - землі комерційного 

використання, по бульв. Незалежності,15; 

10.7.Фізичній особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування ти
мчасової споруди 

(павільйону N26) - землі комерційного використання, по вул.Черняховського в 

районі розміщення авто гаражного кооперативу N21; 



10.8.фізичніЙ особі - підприємцю Нікандрову Геннадію Аркадійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027га для розташування тимчасової споруди 
павільйону N!!2 дЛЯ здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування - землі 

комерційного використання, по вул.Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу N!! 1; 
10.9 Товариству 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); 

10.10Лриватному підприємству «Дельта - Бровари» на земельну ділянку 

площею 0,0100 га для розташування тимчасової споруди (павільйон) - землі 

комерційного використання, на розі вул.Київської та вул.Короленка. 

11Лродовжити термін проведення державної реєстрації договору оренди 

земельної ДІЛянки товариству з обмеженою відповідальністю 

"Міжрегіональний торгово-діловий комплекс "Будівельне місто" площею 
5,0000 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови - землі 

житлової забудови, на території 3 мікрорайону ІУ житлового району до 
16.03.2012 року. 

12.Продовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною цільового 

призначення із земель транспорту на землі житлової та громадської забудови 

(для колективного гаражного будівництва) Броварському гаражному 

кооперативу "Травневий" орієнтовною площею 0,1500 га для обслуговування 
колективних гаражів по вул.Радистів,5 до 16.08.2012 року. 

-----І 13Лродовжити термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Броварському гаражному 

кооперативу «Радист» орієнтовною площею 1,8192га для обслуговування 

колективних гаражів по вул .. Кутузова,6 до 16.08.2012 року. 

'v 14ЛроДовжити термін складання технічної документації із землеустрою 

по оформленню права постійного користування земельною ділянкою 

релігійній громаді У країнської Православної Церкви парафії святих Апостолів 

Петра і Павла орієнтовною площею 1,6228 га для будівництва та 

обслуговування церковного комплексу по вул. Київській,229 до 

16.09.2012 року. 

, 15Лрипинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та закритим акціонерним товариством "Деко", 
посвідченого Лазарєвою ВЛ. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 04.04.2002 року за N!! 979,зареєстрованого у виконкомі 
Броварської міської ради за N!! 256 від 05.04.2002 року, площею 1,8458 га для 



будівництва та обслуговування складського центру будіве
льних матеріалів та 

адміністративного будинку по бульв. Незалежності (Про
мвузол), в зв'язку З 

припиненням права користування зазначеної земельної
 ділянки, відповідно до 

листа від 02.02.2012 року N2 25. 

16Лрипинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та товариством з обмежен
ою відповідальністю 

"Промислово-інвестиційна група "Столиця", зареєстрованого у Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земел
ьного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N2040733800100 від 27.07.2007 року, площею 0,4647 га для обслуговування 

майнового комплексу по вул. Кутузова,57, в зв'язку з припиненням права 

користування зазначеної земельної ділянки, відповідно до
 листа від 07.02.2012 

року N2 20. 

17Лрипинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та фізичною особою-підприє
мцем Сидорченком 

Олександром Миколайовичем, зареєстрованого у Київськ
ій регіональній філії 

Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N2040633800296 від 

05.06.2006 року,' площею 0,0005 га для обслуговування лотка по бульв. 

Незалежності в районі розміщення буд .. N211, в зв'язку з припиненням права 

користування зазначеної земельної ділянки, відповідно до з
аяви від 07.02.2012 

року. 

18.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

18.1. від 24.01. 2012 року N!! 513-18-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та надання в оренду 

земельних ділянок ... " в п.l3.3 цього рішення відносно відділу капітального 

будівництва Броварської міської ради слова "орієнтовною площею 0,020 га" 

замінити словами "орієнтовною площею 0,040 га"; . 

18.2. від 24.01. 2012 року N!! 513-18-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та надання в оренду 

земельних ділянок ... " в п.13.4 цього рішення відносно відділу капітального 

будівництва Броварської міської ради слова "орієнтовною площею 0,020 га" 

замінити словами "орієнтовною площею 0,050 га"; 

18.3. від 24.01. 2012 року N!! 513-18-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в постійне користування та надання в оренду 

земельних ділянок ... " в п. 15.4. цього рішення відносно управління освіти 

Броварської міської ради після слів "площею 1,0800га" читати "за рахунок 

земель житлової та громадської забудови", далі по тексту. 
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19.Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 

19.1.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою-підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства ,,центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за NQ0406ЗЗ800ЗЗ7 від 21.07.2006 року доповнити абзацом 
наступного змісту: 

"Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
території міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору 

особистого строкового сервітуту в односторонньому порядку"; 

19.2.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Незгодою Юлією Петрівною, 

зареєстрований у книзі записів державної реєстрації 

виконавчого комітету Броварської міської ради за 

доповнити абзацом наступного змісту: 

договорів оренди землі 

N!!76 від ОЗ.l2.2008р. 

"Режим роботи об"єктів дрібно роздрібної торговельної мережі на 
території міста Бровари, повинен відповідати наступному часовому діапазону: 

- початок роботи - не раніше 7:00 год; 
- закінчення роботи - не пізніше 22:00 год. 
Порушення режиму роботи є підставою для розірвання договору 

особистого строкового сервітуту в односторонньому порядку". 

19.з.до договору оренди земельної ділянки, укладеного між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Волкотруб Зоєю Павлівною, 

зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавчого комітету Броварської міської ради за NQЗ8 від 04.09.2007 р. після 
слів "для обслуговування кіоску" читати " для здійснення торгівлі фасованими 
товарами з тривалим терміном зберігання без приготування продуктів 

харчування", далі по тексту. 

20Лопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в пА даного 

рішення, про необхідність укладення до 16.04.2012 року договорів про 

внесення змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде РОЗГЛЯДС1ти 

питання про припинення права користування землею. 

21Лопередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.9 цього рішення, 
що у разі не здійснення державної реєстрації договорів про внесення змін до 

договорів оренди землі в термін до 16.04.2012 року, міська рада буде 

розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 

22Лопередити юридичні особи, зазначені в П.8 про необхідність 

виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 
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земельними ділянками в термін до 16.05.2012 року. До освоєння земельних 
ділянок приступати після отримання правовстановлюючих документів на 

землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні ділянки 

використовувати за цільовим призначенням. 

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

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

24.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. 

25.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 16 лютого 2012 року 
N"Q _______ _ 
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