
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . . РАДА київської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

П~о припинення права користування земельною 
ДІЛянкою, надання в оренду земельної ділянки "І 
товариству з обмеженою відповідальністю 

"МЕТАЛПРЕСМАШ", надання дозволу на 
виготовлення проекту відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.08.2008 N!! 1075 
щодо припинення права користування земельною ділянкою, надання в 

оренду земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"l\tIET AJПIPЕСМАШ", надання дозволу на виготовлення проекту відведення 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "СБС", а також 
враховуючи те, що розміри земельних ділянок підтверджуються 

відповідними документами і генеральним планом забудови м.Бровари та 
керуючись ст.ст. 12, 93, 1021, 116, 120, 124, 125, 126 Земельного кодексу 
України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.413 
Цивільного кодексу Украіни, п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні, 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 земел~ною ді~КОЮ та зарахувати її 
до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ, приватному 
підприємцю Потебні Максиму Михайловичу площею 0,5742 га по 
вул. Димитрова,119, згідно з листом від 17.06.2008 року за N!!I. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустро~ щодо складання 
документів, що посвідчУЮТ~ пр~о оренди на зем~ьну Д1ЛЯН~ .. та н~ати в 
оренду за рахунок земель M~CЬKOI ради земельну ДІЛЯНку, на. ЯКlи ?озм~ене 
айн що являється влаСНІСТЮ товариства з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ 
=l\tIE;WВСМАШ" пл~щею 0,57~2 га, з них 0,1394 ~ :: землі 
обмеженого використання - lнже~ернии KOP~OP мер~ж КОМУНІкацIИ, для 
обслуговування складських. ПРИМІщень -: зеМЛІ комеРЦІЙНОГО використання, 
по вул. Димитрова,119 теРМІНОМ на 5 роюв. 
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5. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "СБС" про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельною діJIJJНКОЮ в термін до 07.11.2008р. До освоєння 
земельної ділянки приступати після отримання правовстаиОВJПOючих 
документів на землю та встановлення меж земельної ділянки в натурі. 
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступиика 

міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 07 серпня 2008 року 
N!! tf,iJ-/{{"ОS' 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. u.. . ... 

ПОСТlИИОl КОМІС11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 

• • v 

земельного ВІДДІЛУ - головнии 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов 'язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Начальник упрaвnіННJI 
містобудування та архітектури -
голов~ архітектор міста 

Начальник упрaвniННJI економіки 

Начальник загального відділу 

В.І.Кудіна 

В.О.Андрєєв 

,. А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

c;jp7 І' н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк '~:r_r 
~--

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій с.в.mддуБНJlI( 
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В.о. міського голови 
Сапожку І.В. 

""! 06. р" ,lLJ(J,f ПОДАння 

Просимо РОЗГЛянути на че " 
ради питання про припин рговому заСІдаННІ Броварської міської 
надання в оренду ення права користування земельною ділянкою 

земельної ділянки ' відповідальністю "МЕТ АШ1РЕСМАШ" товариству з обмеженою 
проекту відведення з ... ,надання дозволу на виготовлення 

емеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ това б 
відповідальністю "СБС": риству з о меженою 

1. Припинити право кори . .•. . стування земельною ДlЛJlНкою та зарахувати 

11. до земель МІСЬКОЇ ~ади, в зв'язку з добровільною відмовою, приватному 
П1ДПриємцю ПотеБНI. Максиму Михайловичу площею 0,5742 га по 
вул. Димитрова,119, ЗГІДНО з листом від 17.06.2008 року за Ни!. 

2. З~твердити ~ехнічну документацію із землеустрою щодо складання: 
докуменТ1В, що ПОСВІДЧУЮТЬ право оренди на земельну ділянку та надати в 

оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку, на якій розміщене ... . 
манн0, що являється влаСНІСТЮ товариства з обмеженою відповідальністю 
"МЕТA.JП1PЕСМАШ" площею 0,5742 ra, з них 0,1394 га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI 
обслуговування складських приміщень землі комерційного 
використання, по вул. Димитрова,119 терміном на 5 років. 

З.Надати дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "СБС" орієнтовною 
площею 0,1061 га для встановлення торгових павільйонів та відкритих 
прилавків по вул. Короленка, 72 ( на умовах сynерфіцію). 

4. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю 
МЕТA.JП1PЕСМАШ" про необхідність укладення до 07.09.2008р. 
;оговору оренди землі. У випадку не оформлення договору оренди землі, 
міська рада буде розглядати питання про припинення права користування 

землею. . · . 
S. Попередити товариство. з о~ме~еною ВІдnов~альНIСТЮ "СБС" 

про необхідність виготовлення BIДnOBIДН01 докумеитац11 по оформлеНlПO 
cтyв"'~CI' земельноЮ ділянкою в термін до 07.11.2008р. До права кори AПUIA • 

емельної діляВКИ приступати mсля отримання 
освоєиия З. •• 

ЮУУТZV доuvuеИТ1В на землю та встаиовлеИНJI меж земельНО1 
правовстаноВJПO , .. ~ A~J ••• • • 
дimmки в натурі. ЗемельНУ дiJIЯНКY використовувати за ЦІЛЬовим 

призначеИНЯМ. 

Виконуюча обов'язКИ началь?ка 
земельного відділу - головИИИ 1d7~ 
спеціаліст земельноГО відділу (:УМ· r 

В,І.Купіва 

l 6РОВDpCЬюtll:Р ВxlДRИЙ 1& R-ІЗ ~ 
;, ~ .. ()/' р. 
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