
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

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 12.03.2012 року ]\[2 121 
щодо припинення права користування земельними ділянками, затверджеНЕ::: 

технічної документації із землеустрою щодо передачі в користуваr-а:.:; 

земельних ділянок, поновлення договорів оренди земельних ділянок, наданн5..' 
дозволів на складання технічної документації по оформленню права 

користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним і фізичним особш-t 

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 УкраїІ-Ш:, 

ст.ст .. 7,21,23 Закону України "Про оренду землі", п.п. 1, 12 ПерехіДНЕ;~ 

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, архітсктур;:, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками та зарахуваТ':-І 
Їх до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

l.l.фізичніЙ особі-підприємцю Жураковському В'ячеслаЕУ 

Олександровичу площею 0,1850 га по бульв. Незалежності,33 , згідно з заявш,::; 
від 11.l1.2011 року. 



2. 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: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Богуш Світлані Миколаївні площею 

О,ООЗОга, з них 0,0001 га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі комунікацій, для розташування тимчасової споруди -
павільйону для здійснення торгівлі сувенірною продукцією землі 

комерцlИНОГО використання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд .. NQ14; 
Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцєм Богуш Світланою 

Миколаївною терміном на З роки; 

2.2.Фізичній особі-підприємцю Гришко Валентині Геннадіївні площею 

О,ООЗО га для розташування тимчасової споруди - павільйону для здійснення 

торгівлі сувенірною продукцією - землі комерційного використання, по вул. 

Гагаріна, в районі розміщення буд .. NQ14; 
Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та фізичною особою-підприємцєм Гришко Валентиною 

Геннадіївною терміном на З роки; 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Харчовик» площею 

0,0052га для розміщення тимчасової споруди павільйону для здійснення 

торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 

приготування продуктів харчування - землі комерційного використання, по 

вул .. Короленка,54 (біля існуючих кіосків); 
Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Харчовию) 

терміном на З роки; 

З.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право постійного користування на земельну 

ділянку, та надати в ПОСТlине користування земельну ділянку решГ1ИН1И 

громаді Української Православної Церкви парафії святих Апостолів Петра і 

Павла площею 1,5684 га, з них 0,088З га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі та 0,0947 га - інженерний 

коридор мережі комунікацій, для будівництва та обслуговування церковного 

комплексу - землі громадського призначення, по вул. Київській,229; 

4.затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, та надати в 

оренду земельну ділянку, на якій розміщене майно, що являється власністю: 
4.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Український інститут 

сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського" площею 2,04З6 га, з них 

0,4014 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 
комунікацій, для обслуговування комплексу Броварського заводу 



металоконструкцій землі промисловості, по вулЛісовій,4 терміном нс:. 5 
років; 

4.2. Фізичній особі-підприємцю Ярошенку Олександру Анатолійовичу 

площею 0,1850 га, з них 0,0327 га - землі обмеженого використаНЕZ -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва та обслугову:заЮ-f5і 

об"єкту незавершеного будівництва (станції технічного обслуговування) -
землі комерційного використання по бульв. Незалежності,33 TepMiHO:,~ НС 5 
років. 

5.Поновити наступні договори оренди земельних ділянок: 

5.1.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Діана Люкс 
Логістик" зареєстрований у Київській регіональнІИ філії Державного 

підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах" за NЮ40533800226 від 16.12.2005 
року на земельну ділянку площею 3,0000 га, з них 0,2575 га - землі 

обмеженого використання -інженерний коридор мереж комунікацій, для: 

обслуговування адміністративно-складського комплексу - землі промисловості, 

по вул.кутузова, 1 34, терміном на 25 років; 
5.2.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Завод Евро-Прока-;:", 

посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 21.05.2007 року за N2 845, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" зе.. 

N2040733800053 від 29.05.2007р.на земельну ділянку площею 2,0000 га ;';'Л:J. 

будівництва та обслуговування підприємства по виробництву будівеЛЬ:ІИХ 

кровельних та стінових матеріалів - землі промисловості, по вул. Східній в 

районі на Об'їзної дороги, терміном на 1 О років; 
5.3.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Текко-Киїп", 
посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 23.05.2007 року за N!! 878, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земеЛЬНО;'G 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 

N2040733800096 від 26.07.2007р.на земельну ділянку площею 3,5001 га ДJіЯ 

будівництва та обслуговування виробничо-складського комплексу - зе;,:Еі 

промисловості, на Об'їзній дорозі, терміном на 5 років; 
5.4.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварсько~с; 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Но ст Ойл", 
посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 

нотаріального округу 29.05.2007 року за N!! 890, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" з2. 
N2040733800063 від 12.06.2007р.на земельну ділянку площею 4,9683 га дл;~ 



будівництва та обслуговування цілісного майнового комплексу - землі 

комерційного використання, на Об'їзній дорозі, терміном на 1 О років; 
5.5.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Будінвестпроект", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 

України по земельних ресурсах" за NQ040733800069 від 22.06.2007р. на земельну 
ділянку площею 0,0666 га, з них 0,0598 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікаціЙ, для обслуговування майнового 
комплексу - землі промисловості, по вул.Металургів,4 терміном на 5 років 

6. Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж наступних земельних ділянок для 

розміщення об"єктів комерційного призначення: 

6.1. орієнтовною площею 0,0054га для розташування тимчасової споруди 

- павільйону, для здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим 

терміном зберігання без приготування продуктів харчування по вул. Гагаріна в 

районі розміщення буд .. NQ 2. 

7.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 

права користування земельними ділянками шляхом укладення договору 

особистого строкового сервітуту: 

7.l.фізичніЙ особі - підприємцю Орел Ларисі Михайлівні орієнтовною 

площею 0,0054га для розташування тимчасової споруди - павільйону, для 

здійснення торгівлі фасованими товарами з тривалим терміном зберігання без 
приготування продуктів харчування по вул. Гагаріна в районі розміщення буд .. 
N22; 

8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договору оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю: 

8.lЛриватному підприємству "Крістал Гл асс" орієнтовною площею 0,500 
га для будівництва та обслуговування об"єкту незавершеного будівництва 

( ветеринарного комплексу) по вул. Кутузова в районі кладовища; 
8.2.громадянці Лазебнік Юлії Василівні орієнтовною площею 0,0056 га 

для обслуговування вбудованого нежитлового приміщення салону краси по 

вул.Енгельса,10. 

9.надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 

встановленню меж земельної ділянки площею 0,0218 га, яка перебуває в 
користуванні на умовах оренди товариства з обмеженою відповідальністю 

"Торговий Дім "Афаліна", для обслуговування нежитлової будівлі - землі 
комерційного використання по вул. Мічуріна,9. 



10.Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо BiДBeдe}:~-=;~ 

земельних ділянок в користування на умовах оренди: 

10.1. Громадянину Чабуру Олександру Валерійовичу opiЄHTOBaH01~ 

площею 0,0666 га за рахунок земель загального користування дш~ 

обслуговування об"єкту транспортної інфраструктури по вул. КИЇВСЬі':L~,322; 

10.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шана-Гс:з" 

орієнтованою площею 0,0416 га за рахунок земель загального користування ДЛА 
обслуговування об"єкту транспортної інфраструктури по вул. Київській,333; 

10.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вілар" орієнтоваНОІ::> 

площею 0,0790 га та площею 0,0100 га за рахунок резервних територій Mic'L'a 
(інші землі - без рослинного покрову або з незначним рослинним покривом) 
для обслуговування комплексу громадського харчування по вул. ДраГОJl:а~-ю:сС:. 
Михайла,2; 

10.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Зелена енергія Т" 

орієнтовною площею 1,9000 га та площею 0,6000 га за рахунок резервних 

територlИ міста для будівництва та обслуговування об"єкту енергетичної· 

інфраструктури (підприємства з виробництва електричної та теплової енергії 

для потреб міста) по бульв. Незалежності. 

llЛроДовжити термін укладення та проведення державної реєстраL;:~ 

договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до догоrюріп 
оренди землі до 12.06.2012 року: 

11.1.ФізичніЙ особі-підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу ш. 

земельну ділянку площею 0,0026 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 
буд.N215; 

11.2. Фізичній особі-підприємцю Бесарабу Володимиру Миколайовичу ш: 
земельну ділянку площею 0,0035 га для обслуговування кіоску - землі 

комерційного використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

буд.N215. 

11.3.Державному підприємству МВС України "Київщина-Інформ-Ресурси" 

площею 0,1362 га для обслуговування існуючих споруд - землі громадського 

призначення, по вул. Фрунзе, 2-а; 

11.4.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 (біш: 
центральної лікарні); 

11.5.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 

області "Служба замовника"на земельну ділянку площею 0,0582 га для 
організації стоянки автотранспорту - землі транспорту, по вул. Короленка,61-а; 

11.6.Комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 

області "Служба замовника" на земельну ділянку площею 0,0784 га для 
організації стоянки автотранспорту - землі транспорту, по вул. Гагаріна,27; 

11.7.ФізичніЙ особі-підприємцю Кореняку Анатолію Васильовичу нє.. 

земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва та оБСЛУГОВУВЩ--:Е:::П 



кафетерію з полегшених 
комерційного використання, 

буд.N!! 62; 

конструкцш З літнім майданчиком землі 

по вул.Шолом- Алейхема в районі розміщення 

11.8.Фізичній особі-підприємцю Островській Наталії Валентинівні на 

земельну ділянку площею 0,0025 га для обслуговування кіоску у складі 

павільйону очікування землі комерцlИНОГО використання, по 
бульв.незалежності в районі розміщення буд.N!!21; 

11.9.ФізичніЙ особі-підприємцю Войні Олексію Авакумовичу на земельну 

ділянку площею 0,0030 га для обслуговування кіоску - землі комерційного 
використання, по вул.гагаріна в районі розміщення буд.N!!14; 

11.10.ФізичніЙ особі-підприємцю Крупку Івану Андрійовичу на земельну 

ділянку площею 0,0514 га для обслуговування майстерні - землі 
промисловості, по вул. Красовського,21-б; 

11.11.Фізичній особі-підприємцю Христинченко Майї Анатоліївні на 

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

павільйону очікування - землі комерційного використання, на перетині 
вул.Черняховського та вул.Димитрова; 

11.12.Фізичній особі-підприємцю Герасімову Миколі Іллічу на земельну 

ділянку площею 0,0100 га для обслуговування павільйону - землі 

комерційного використання, по вул.красовського,2; 

11.13.ФізичніЙ особі-підприємцю Копитко Марії Володимирівні на 

земельну ділянку площею 0,0021 га для обслуговування кіоску у складі 

павільйону очікування землі комерцlИНОГО використання, по 

вул.красовського в районі розміщення буд.N!!27; 

11.14.ФізичніЙ особі - підприємцю Журбі Тетяні Василівні на земельну 

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

використання, по вул.Короленка,64; 

11.15Лриватному акціонерному товариству "ФОРА РІТЕЙЛ" на земельну 
ділянку площею 0,0342 га обслуговування комплексу - землі комерційного 

використання, по вул.Чкалова,12; 

11.16.ФізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку Євгенію Миколайовичу на 

земельну ділянку площею 0,0027 га для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування - землі комерційного використання, по вул.Короленка в 

районі розміщення буд.N!!55; 

11.l7.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.N!!10; 

11.l8.ФізичніЙ особі-підприємцю Сирічеву Олександру Радіоновичу ни 

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

комерційного використання, по вул.Кірова в районі розміщення буд.N!!l; 

11.l9.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.N!!4; 



11.20.ФізичніЙ особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 

на земельну ділянку площею 0,0023 га для обслуговування кіоску у складі 

павільйону очікування земЛІ комерційного використання, по 

вул.Короленка,52; 

11.21.ФізичніЙ особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 

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

комерційного використання, по вул.Короленка,52; 

11.22.ФізичніЙ особі-підприємцю Арендар Анатолію Олексійовичу на 

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

комерційного використання, по вул.Короленка,68; 

11.23.Товариству з обмеженою відповідальністю фірма "Аорта" на 

земельну ділянку площею 0,0137 га, для обслуговування павільйону - землі 

комерцlИНОГО використання, по вул. Черняховського в районі розміщення 

автогаражного кооперативу NQ 1; 
11.24.Товариству з обмеженою відповідальністю «Істрейт» на земельну 

ділянку площею 0,0920 га для обслуговування нежилого приміщення -
магазину - землі комерційного використання, по вул.Кірова, 90; 

11.25.ФізичніЙ особі-підприємцю Зайцевій Валентині Василівні на 

земельну ділянку площею 0,0056 га для обслуговування павільйону - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка,52. 

12ПроДовжити термін укладення та проведення державної реєстрації 

договорів особистого строкового сервітуту для розташування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності до 12.06 .. 2012 року: 
12.1.ФізичніЙ особі - підприємцю Ковалю Матвію Михайловичу на 

земельну ділянку площею 0,0066га для розташування тимчасової споруди 

(павільйону NQ3) - землі комерційного використання, по вул.Черняховського в 

районі розміщення авто гаражного кооперативу NQ 1; 
12.2. Фізичній особі - підприємцю Копитко Марії Володимирівні площею 

0,0022га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 

вул.гагаріна та вул. Лагунової Марії; 

12.3. Фізичній особі - підприємцю Музичко Артуру Анатолійовичу 

площею 0,0022га для обслуговування кіоску земЛІ комерційного 

використання по вул.Гагаріна та вул. Лагунової Марії; 

12.4.ФізичніЙ особі - підприємцю Конті Тетяні Іванівні на земельну 
ділянку площею 0,0030га для розташування тимчасової споруди (павільйону)

землі комерційного використання, по вул.БогунськіЙ,16-а; 

12.5.ФізичніЙ особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 

0,0015га для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 

вул.Короленка,54; 

12.6.Товарист;ву з обмеженою відповідальністю «Еліт Хаус» площею 

0,0045га для розташування тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності (павільйон) - землі комерційного використання, 

по бульв.Незалежності в районі розміщення буд.NQ 11; 



12.7.фізичніЙ особі підприємцю Горохівському Олександру 

Анатолійовичу на земельну ділянку площею 0,0021га для розташування 

тимчасової споруди (кіоск в складі павільйону очікування) - землі 

комерційного використання, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд.N!!94; 
12.8.фізичніЙ особі - підприємцю Шараповій Наталії Михайлівні на 

земельну ділянку площею 0,0051 га для розташування тимчасової споруди 

павільйону - землі комерційного використання, по вул.ВесняніЙ в районі 
розміщення буд. Н!!6; 

12.9.Фізичній особі - підприємцю Кулику Сергію Валерійовичу на 

земельну ділянку площею 0,0052га для розташування тимчасових споруд (два 
павільйони) - землі комерційного використання по вул.Димитрова,18; 

12.10.Товариству з обмеженою відповідальністю "Аорта", на земельну 

ділянку площею 0,00З5 га для розташування тимчасової споруди торгового 

павільйону Н!! 4 - землі комерційного використання, по бульв.незалежності в 

районі розміщення буд.N!! 1 о. 

lЗ.Затвердити технічні документації по інвентаризації наступних 

земельних ділянок: 

13.1. Земельної ділянки громадського призначення площею 0,8990 га 

міського культурного центру по бульв. Незалежності,4; 

Відділу Держкомзему у місті Броварах внести відповідні зміни в 

земельно-кадастрову документацію. 

14Лрипинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Броварською міською радою та громадянкою Екель Ніною Володимирівною, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у місті Броварах Київської області , про 
що у книзі записів державної 
04.10.2011р. N!!З21060004000129, 

частини приміщення магазину по 

реєстрації договорів вчинено запис від 
площею 0,0614 га для обслуговування 

вул. Постишева, 1, в зв'язку з придбанням 
орендарем земельної ділянки у власність. 

15.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

15.1. від 24.01.2012 року Н!! 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.12.1 цього рішення та від 24.11.2011 року Н!! 411-15-06 
"Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 

користування земельних ділянок, поновлення договорів оренди .... " в п.15.4 

цього рішення відносно фізичної особи - підприємця Слюсаренка Ярослава 

Костянтиновича слова "площею 0,0027 га" замінити словами "площею 0,0066 
га", в зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану 

земельної ділянки; 

15.2.від 29.12.2011 року Н!! 481-17-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою 



щодо передачі в постійне користування та у власність земельних ділянок, 

поновлення договорів оренди ... " в п.11.3 цього рішення та від 24.11.2011 року 
N2 411-15-06 "Про припинення права користування земельними ділянками, 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду та 

у постійне користування земельних ділянок, поновлення договорів оренди .... " в 
п.15.8 цього рішення відносно фізичної особи - підприємця Кулаги Петра 

Володимировича слова "площею 0,0027 га" замінити словами "площею 0,0050 
га", в зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану 

земельної ділянки; 

15.3.від 29.12.2011 року N2 481-17-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо передачі в постійне користування .... " в п.11.2 цього рішення; від 

24.11.2011 року N2 411-15-06 "Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі 
в оренду .... " в п.15.6 цього рішення та від 16.02.2012 року N2 546-19-06" Про 
припинення права користування земельними ділянками, затвердження 

технічної документації із землеустрою ... " в п. 10.8 цього рішення відносно 

фізичної особи - підприємця Нікандрова Геннадія Аркадійовича слова "площею 
0,0027 га" замінити словами "площею 0,0066 га", в зв"язку з уточненням площі 
при виготовленні кадастрового плану земельної ділянки; 

15.4. від 24.11.2011 року N2 411-15-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... " в п.15.7 цього рішення відносно фізичної особи - підприємця 

Коваля Матвія Михайловича слова "площею 0,0027 га" замінити словами 

"площею 0,0066 га", в зв "язку з уточненням площі при виготовленні 
кадастрового плану земельної ділянки; 

15.5.від 29.12.2011 року N2 481-17-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо передачі в постійне користування .... " в п.11.4 цього рішення та від 

24.11.2011 року N2 411-15-06 "Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою ... " в п.15.9 
цього рішення відносно фізичної особи - підприємця Олексієнка Олександра 

Івановича слова "площею 0,0027 га" замінити словами "площею 0,0066 га", в 
зв"язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану земельної 

ділянки; 

15.6.від 29.12.2011 року N2 481-17-06 "Про припинення права користування 
земельними ділянками, затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо передачі в постійне користування ... " в п.11.1 цього рішення; від 

24.11.2011 року N2 411-15-06 "Про припинення права користування земельними 
ділянками, затвердження технічної документаЦI1 ІЗ землеустрою ... " в п.15.5 
цього рішення та від 16.02.2012 року N2 546-19-06 " Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в користування ... " в п. 10.7 цього рішення 
відносно фізичної особи - підприємця Нікандрова Геннадія Аркадійовича слова 
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"площею 0,0027 га" замінити словами "площею 0,0055 га", в зв"язку з 
уточненням площі при виготовленні кадастрового плану земельної ділянки; 

15.7.від 24.11.2011 року N!! 411-15-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне користування ... " в П.5.5 
цього рішення відносно фізичної особи - підприємця Копитко Марії Юріївни 

слово "Юріївни" замінити словом "Володимирівни", в зв"язку з технічною 
правкою; 

15.8. від 25.10.07року N!!482-28-05 "Про погодження місця розташування 

земельних ділянок під розміщення об'єктів юридичним та фізичним особам"; 

П.1.7 цього рішення; від 25.10.07року N2483-28-05 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок .... "; 
п.9.7 цього рішення; від 20.1l.08p. N2928-49-05 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... " 
п.2.11 цього рішення відносно товариства з обмеженою відповідальністю 

"Аліго-Трейд" визнати такими, що втратили чинність, в зв"язку з 
невиконанням; 

15.9. від 09.06.2011 року N2 232-09-06 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне користування ... " скасувати 
П.18.5 цього рішення відносно Міжнародної благодійної організації 
"Благодійний фонд "СОС Дитяче Містечко", в зв"язку з приведенням у 
відповідність до основних вимог Податкового кодексу України. 

15.10.від 24.11.2011 року N2 411-15-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... " в П.5.1. цього рішення відносно фізичної особи - підприємця 

Герасимова Миколи Ілліча слово "Герасимовим" замІНИТИ словом 

"Герасімовим", в зв"язку з технічною правкою; 
15.11.від 02.07.2010 року N2 1574-85-05 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо передачі в оренду, постійне користування ... " в п.14 цього 

рішення відносно комунального підприємства Броварської міської ради 

Київської області "Служба замовника" виключити слова " орієнтовною 
площею 0,3589 га для організації стоянки автотранспорту по вул. 

Кирпоноса, 17-в"; 

15.12.від 14.09.2010 року N2 1641-89-05 "Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо передачі в оренду та у постійне 

користування земельних ділянок "в п.3 цього рішення відносно 

комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 

"Служба замовника" виключити слова "площею 0,3589 га для організації 
стоянки автотранспорту - землі транспорту, по вул. Кирпоноса, 17-в"; 

15.13.від 24.01.2012 року N2 513-18-06 "Про припинення права 

користування земельними ділянками, затвердження технічної документації із 

землеустрою ... " в п. 9 цього рішення відносно громадській організації 
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"Спадщина" слова "площею 0,1000 га " замінити словами "площею 0,11 ОО га" , 
в зв"язку З уточненням площі при виготовленні кадастрового плану; 

16Лопередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного 

рішення, про необхідність укладення до 12.06.2012 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. 

17.Попередити 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 12.06.2012 року, міська рада буде 

розглядати питання щодо розірвання договорів в односторонньому порядку. 

18Лопередити юридичні особи, зазначені в п.8 про необхідність 

виготовлення відповідної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками в термін до 12.07.2012 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. 

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

Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі та додаткових 

угод. 

20.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. 

21.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від квітня 2012 року 
N2 --------


