
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po з~твердження проекту землеустрою щодо І 
ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО призначення земельних ділянок 

продовження термінів користування ' 
земельними ділянками, що перебувають в оренді 

юридичним і фізичним особам та внесення ' 
змін до рішення Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 05.12.2008 Н!! 1291 щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок, продовження термінів користування земельними ділянками, 
що перебувають в оренді, юридичним і фізичним особам та внесення змін до 
рішення Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри земельних 
ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним планом 
забудови м.Бровари, керуючись ст. ст. ]2, 83, 93, 116, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року Н!!502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 
власності громадян і юридичних осіб, а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок та змінити цільове призначення земельних ділянок 

:"'Громадянам: Сщ,.,с,о~ 1)+ 2fJ .01.0!/ АІ!1 03f-5j': 0[", И. 1 . 
1.1. Какуну Валерію ~колайовичу, ПРОЖИВаІОЧОМУ по вул.Фрунзе,.1, .ІЗ 

земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на зеМЛІ ПІд 
розміщення житлової' забудови та об'єктів інфраструктури пло~ею 1.,0400.га в 
районі Об'їзної дороги - VI житловий район м.Бровари, у ВІДПОВІДНОСТІ до 
генерального плану забудови міста Бровари; . . 

1.2. Какуну Павлу Миколайовичу, проживаючому по вул.ЧелюСК1на,~, .ІЗ 
земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на зеМЛІ ПІД 
розміщення )китлової забудови та об'єктів інфраструктури пло~ею ~,0410 .га в 
районі Об'їзної дороги - VI ~J(ИТЛОВИЙ район м.БРОJJ~~~, ~.~i ВІДПОВІДНОСТІ ДО 
генерального плану забудови МІста Бровари. 
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2. Продовжити терміни КОРИстування зе . 
перебувають в оренді: мельними ДІлянками, що 

2.1.Товариству з обмеженою віДПОВІ'дал . 
. ЬНІСТЮ КАМІ РУС" 

4,0000 га для РОЗМІщення виробничої бази _ зеМЛІ' п оми"с . площею 
.... . р ЛОВОСТІ на терит '" Промвузла в раИОНІ РОЗМІЩення заводу алюмінієвих б' ' ОРll 

терміном до 01.05.2011 року; УДІвельних КОНструкцій 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки заре 
КИ·· .... . .... ф' '" , єстрованого у ІВСЬКІИ репоналЬНIИ ІЛl1 Державного підприємства Ц 

" ентр державного земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
за N!!040633800428 від 12.12.2006р.; 

2.2. Товариству З обмеженою відповідальністю «Біном-С» площею 
0,1656 :~ для обслуговування автомобільної газонаповнюючої станції _ землі 
І<омеРЦІИНОГО використання, по бульв. Незалежності,4 7 в районі Промвузла 
теРМІНОМ на 3 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
за N!!040533800056 від 09.06.2005р.; 

2.3.Приватному підприємцю Потьомці Людмилі Леонідівні площею 
0,1000 ra, для будівництва комплексу сервісного обслуговування автомобілів
землі комерційного використання, по вул. Красовського в районі розміщення 
СПМК терміном до 01.05.2010 року. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного Kaдactpy при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах" 
за Н2040733800038 від 03.04.2007р.; 

2.4. Приватному підприємцю Кореняку Анатолію Васильовичу площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування кафетерію з полегшених 
конструкцій з літнім майданчиком - землі комерційного використання, по 
вул.Ш. Алейхема в районі розміщення буд.N2 62 TepMi~OM на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного xaдactpy при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN!!040733800160 від 04. 12.2007р. 

3.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
N!! 863-41-04 «Про припинення права користування земельними ділянками ... » 
п. 8.2. відносно Шаміловоі Любові Федорівни відмінити, в зв"язку з 
невиконанням. 

4.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначен~ в П.2 даного 
рішення, про необхідність укладення до 05.01.2009 року ДОГОВОРІВ про вн~сення 
змін до договорів оренди землі. У випадку не qформлення ДОГОВОРІВ про 
внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про Припинення права користування землею. 



S.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та додаткових угод. 

6. 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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденко В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 5 грудня 2008 року 
Ne .?#~-S()-Ol) 

~ І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНУ10ча обов' язки начальника 

земельного відділу - головного 
спеціаліста земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

~ С.А.МаЙборода 

В.В.Руденко 

, с') '=":;; I.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

( 

начальникз~~ J-ШuJ Н.І.Гнатюк 
(І 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДН~СИН, архітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

С.В.Піддубняк 



1\РСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. rarapїlla,15, Т. 6-50-67 

Від ос 1,1. 1)8 Н!! (,J,.90 
НаН!! за ------ г 

Виконуючому обов'язки 
міського ГОЛОВИ - секретарю 
Броварської міської радИ 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок, продовження термінів користування 
земельними ділянками, що перебувають в оренді, юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішення Броварської міської ради. 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу С.А.МаЙборода 
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