
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г п~о припинення права користування земельними-, 
ДІЛЯНКами, . надання в оренду земельних ділянок, І 

надання ДОЗВОЛІВ на виготовлення технічної документації 
. по оформленню права користування земельними 

ДІЛЯНКами юридичним і фізичним особам та внесення 
змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 17.12.2008 Н!!1334 щодо 
припинення. права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельних Д1ЛJIНОК, надання дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленmo права користування земельними ділянками юридичним і фізичним 
особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що 
розмір'И земельних ділянок підтверджуються відповідними документами і 
генеральним планом забудови м.Бровари, керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 83, 93, 
116, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.7 Закону України 
"Про оренду землі", п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
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" п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", а також враховуючи пропозиції постійноі комісіі з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування ~емельн~ми ділянками та зарахувати їх 
до земель міськоі ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДмовою: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідаль~істю "Виро~ничо-комерцій~а 
фірма "Богдан" площею 0,0060 га по вул.Возз єднанНЯ,5, зпдно з листом вІД 
10.04.2008 року N!! 2; 

1.2.Броварському райШРБУ дп "Ки~вське Об~а~не управління по 
будівництву, ремонту та експлуатації ~томоб1ЛЬНИХ ДOPl~ площ~ю 0,1366 га 
по вvл у.... . ... 262 згІДН' о з листом ВІД 12.03.2008 poкy.N't. 05-1103, 

. .J. .АИІВСЬКІИ, , С . Q 
1 3 П му підпрИЄМЦЮ Астахову ерг1Ю леговичу nлощ~ю 

О 0322" рикватио вка, 60'1 згідно з листом від 28.11.2008 року Н!! 2/11. , по вул. ороле 'І , 

2 3 кт землеустроЮ ЩОДО відведення земельної діJUПlIСИ в . атвердити прое . .. . 
ор нду за рахунок земель МІСЬКОI ради земельну д1ЛЯНКУ 
енду та надати в оре .' с' тов б вІД' повідалЬНIСТJO «БІНОМ-» ·площеlО 0,1880 га, з 
ариству з о меженоЮ .... 

Них О 1147 _ землі обмеженого використання - Інженернии коридор мере>к 
, га ЗАТ ,Jjpo88p0if8lpygpNll8 _7р. .... НІ S5IINtЮO 
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комунікаціЙ, ДJJJI розміщення се . . 
обслуговуванню газобалонного РВІСНОГО центру по устаНОВЦІ та 

... обладнання для автомобілів землі 
комеРЦIИНОГО використанНJI, по бульв. НезалеЖНОСТІ·,47 
АГНКС терміном на 5 років. в охоронній зоні 

3. Затвердити технічну доку .. . . ментаЦІ10 ІЗ землеустрою ЩОДО складання 
докумеНТІВ, що ПОСВІдчуЮТь право оренди на земельні ділянки та надати в 
орс:нду за рахунок земел~ міської ради земельні ділянки, на яких розміщене 
манН0, щО ЯВЛJIЄТЬСЯ влаСНIСТlО 10РИДИчних та фізичних осіб: 

3.1. Громадянину Кадацькому Валентину Васильови 
Д)UI об~говуванНJI гаражу - землі транспорту, по вул. ~~=~~. , терміном 
на 5 РОКІВ; * .' о Т іІ 

~... о 

3.2. Громадянину Левшуну Валерію Олексійо ...,rJ 8 * га для 
оБСЛуг~вув~~НJI неж~тлового П~ИМіщення - '- . ~.,' о ~ по 
вул.КиШСЬКlи,262, теРМІНОМ на 5 РОКІВ; ~. . .J~' fl. ::.,rg- ~ 10\. 14. (О 

3.3. Українському державно-кооперативному ~ -в ~ ЬНОМУ і 
наук?во-дослідному О~'єднанню "УкрНДІагропроеn:" O~ ~,Jt:! га, В тому 
ЧИСЛІ 0,0347 га - зеМЛІ обмеженого використання - Інже .. ридор мереж 
комунікацій, для обслуговування комплексу - землі промисловості по 
вул.Металургів,6, терміном на 5 років; 

3.4. Приватному підприємцю Даценку Сергію Станіславовичу площею 
0,0322 га, в тому числі 0,0151 га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДЛJI обслуговування незавершеного 
будівництвом об"єкту (кафе) - землі комерційного використання, по 
вул. Королеика,60/1 терміном на 5 років. 

4. Надати в оренду за рахунок земель місь ~ іІ ьну ділянку 
приватному підприємцю Хаєрланамовій Наталії ~W . іІ 0,1998 га 
для будівництва автостоянки - землі трансп~ '., ~ ї В районі 
кінцевої з~ Ma~~pyтy автобуса.N!! 41! терм ~ а ~ .~ 

~&М.&.- ~ 26.03 О! Ai~ [012- S!...t'X, " , "'., ~O:J- :W-' 
5. Затвердити проект землеустрою щодо ~ ~. ~IV, 

земельної ділянки та змінити Ц~ЬOBe ~~ !~A * ~~JOr1' • 

товариству з обмехсеною відnовідалЬНICТlО "ТафІТ пл , 59. га ІЗ земель 
ПРомисловості на землі комерційного використання ДЛJI БУДІвництва та 
обcлyroвуванНJI торгово-розважального та офісного центру по 
бульв.Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву харчових 

Б " ПРОдуКТів торгівельної марки "Галина ланка. 

6. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 
пер б . е увають в ореНДІ: . . . ,Б б· " 

б.l. Товариству з обмеженою ВІДПОВlдальНIС'?О , ров~ри Убд1НВест 
IIJIощ О 5200 озміщення багатокваРТИРНОI ЖИТЛОВОІ за удови з 

ею, га,ДЛЯР ... 
Вбуд ф. ними приміщеннями та П1дземним парюнгом - зеМЛІ 
xarr1УОВ~МИБТОРГОВО-О ІС ежах 3 мікрорайону IV житлового району по 

~&OBOI за удови, в м . 
вул. Київській терміном на 5 РОКІВ; 



Внести зміни до договору о ен и .. . 
тr •• ївськіЙ регіональній фіЛЇl· Д Р Д земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
!VI ержавного підп Ц 
земельногО кадастру при Державном .. риє.~ства" ентр державного 
заN!!040833800048 від 07.11.2008р.; у КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах" 

6.2.Приватному Підприємству Б ова б· " 
будівництва багатоквартирного житл~в~го ~и ::ІНвест ~ощею О, ~?ЗО га для 
по BVn Черняховського 21 те . уд ку - зеМЛІ ЖИТЛОВОІ забудови, 

'J • • ' РМІНОМ на З роки; 
Внести ЗМІНИ дО договору орен .. . 

Київській регіональній філії Д ди земе~ЬНОІ ДІЛJlНКИ, зареєстрованого у 
ержавного ПІдприємства "Центр державного 

земеnьног~ кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN!! 548 ВІД 21.0S.2004p.; 

6.3. Товарис;ву з обмеженою відповідальністю «Бровсервіс» площею 
1,612~ .га для БУДІв~~тва заво~ по виробництву металопnастикових та 
~Ml~ЄB~ КОНСТРУКЦІИ - земЛІ промисловості, по вул. Красовського в 
ранОНІ РОЗМ1ще~ заводу «Торгмвш» терміном на 2 роки; 

.. В~:сти ~МІНИ д? .. дo~o~?py оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ реГІ0налЬНІИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN2040733800036 від 03.04.2007р.; 

6.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» площею 0,0904 га 
ДЛJI обслуговування автозаправної станції - землі комерційного використання, 
по вул.Чкалова,15-а терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

заN2040633800365 від 27.09.2006р.; 
6.S.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» площею 0,0073 га 

ДJJJI обслуговування автозаправної станції - землі комерційного використання, 
по вул.l<иївськіЙ,227 терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
заN2040S338001S9 від 04.10.2005р.; 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Соббон» площею 
0,4500 га для будівництва виробничої бази - з~млі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі запроектованого ЮІадовищ~.те.рМIНОМ на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОl ДlЛJlНКИ, зареєстрованого У 

КиїВській регіональній філії Державно~ п!дпри~ства ,Дентр державноГ?, 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УКР81НИ по земельних ресурсах 

за N2040733800032 від 22.03.2007р.; ... 
6.7.Приватному підприЄМцю Дрєнову Ігору Анатол1ИОВИЧУ площею 

0,0375 га ДJDI будівництва та обслугоВУВання магазину з продажу промисл~в~ 
ТОварів _ землі комерційного використання, п~ вул.Черняховського в ранОНІ 
РозміщеВНJI автогаражиоro кооперативу Н!!1 теРМІНОМ на 3 роки; 



Внести зміни до договору о ен и .. . 
Київській регіональній Філl··l· Д р Д земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

ержавного під земельноГО кадастру при Державно .. приємства "Центр державного 
за NgО406ЗЗ80029З від 01.06.2006p.;МY КОМІтеТІ України по земельних ресурсах" 

6.8. Товариству з обмеженою· . . " 
3 ООООга ДJUI обслуговування ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Омега-Інвест" площею 
в~користання, по Об'їзній дор С?-Ш8адсь~ого комп~ексу - землі комерційного 

. ОЗІ, теРМІНОМ на 1 рІК; 
Внести ЗМІНИ дО договору оренди зем ... 

Київській регіональній філії Д e~ЬHOI дІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
ержавного ПІДприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному ко· . У .. 
за NgО407ЗЗ800041 від 10.04.2007p.; МІтеТІ краІНИ ПО земельних ресурсах" 

6.9.Приватн?му підприємству "Текст" пло ею 00035 
обслуговування КІоску в складІ· па·" . Щ : ~ для ВІЛЬИОНУ ОЧІкування - зеМЛІ комерЦІЙНОГО 
використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення СП'ГУ-4 . 

1 
. , теРМІНОМ 

на рІК; 

6.1~.TOBap~CTBY . з "обмеженою відповідальністю "Броварський 
заводоБУДIВельнии комБІнат площею 1 0,7955 га, для будівництва комплексної 
б~то~артирної житлової забудови - землі житловоі забудови, на території 5 
М1Крораиону ІУ житлового району терміном до 25.12.2032 року. 

7 .. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
зе~еnьноі дimIнки відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,30 га для будівництва гілки залізничної колії в районі 
Північного промвузла. 

8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельними дiлJIнками, на 
яких розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

8.1. Приватному підприємцю mсовець Олені Петрівні орієнтовною 
ІШощею 0,020 га ДJUI обслуговування нежитлової будівлі по вул. Короленка.; 

8.2. Громадянину Ващенку Сергію Віталійовичу орієнтовною площею 
0,0866 га ДДJI обслуговування гуртожитку по вул.Красовського,21; 

8.З.Приватному підприємцю Зінченку Миколі Андрійовичу орієнтовною 
ІШОщею О 0015 га ДJUI реконструкції з розширенням вбудованого приміщення 
під офіс ; влamтyванням окремого входу в багатоквартирному житловому 
будинку по вул.ОлімпіЙськіЙ,7-а; 

8.4.Громадяиці Зінченко Валентині Борисівні орієнтов~ою пnощ~ю 0,~056 
га для реконструкції з розширенням вбудованого ПРИМІщення шд офІС З 
влаmтyваиням окремого входу в багатоквартирному житловому будинку по 
ВУл.Енгельса, 1 О. 

9.нЦати дозвіл на проведення інвентаризаці! земель T~ виготовnеИНJI 
теХНічної документації щодо складання докумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮ;Ь право 
оренди на земельні ДіЛЯНКИ, які використовуються закритим акцІонерним 



товарисТВОМ ,,А.В.С. l<иїВОбленерго" 
електроенергії в м. Бровари. ДnJI експлуатації об'єктів транспортування 

10.Надати дозвіл на виготовл . ення проекту . 
ЦІJlЬОВОГО призначення земельно'" землеустрою щодо ЗМІНи 
. . . р 1 ДІЛЯНКИ това б ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "есторан Орхіде" риству з О межеНОIО 
будівництва та обслуговуванн; жилог Я б площеlО 0,1000 га із земель для 
на землі комерційного використа о удинку, господарських будівель і споруд 
розширення території запроектова ННЯ по вул. Павла Чубинського, 1 04 для 
вул. Павла Чубинського та провул г':аОвГлОа чреСбторанного комплексу на перетині 

. у инського. 

II.Відмовити У наданні дозволу . 
Л . В . . приватному ПІдприємцю Дашинімаєвій 
аРИСІ ОЛОДИМИРIВНІ на передачу в суб 

1,1705 ra, в тому числі 00485 _ . оренду земельної ділянки площею 
. '.. га зеМЛ1 обмеженого використання - санітарно-

захисна зона водонапlРНОI башти та артсвер'""ови б • ~A НИ, ДЛЯ ослуговування 

садlвничо-господарського комплексу по вул Андреєва,2 

б 
... . товариству з 

о меженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Ортанїя». 

І2.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
прав~ к~~ис~ання земельної ділянки Броварському гаражному кооперативу 
,,Бер~ка. О~ІЄН:ОВНОЮ площею 0,0793 га для обслуговування колективних 
гаражІВ В ранОНІ заводу Торгмаш. 

І3.Продовжити термін дії дозволу на складання технічної документації по 
оформnешпо договорів оренди земельних ділянок, на якій розміщене майно, що 
JIВJUIЄТЬСЯ власністю фізичних осіб до 25.03.2009 року: 

І3.І.Громадянину Павлині Ігорю Миколайовичу орієнтовною площею 
0,0076 га ДЛJI обслуговування частини нежитлової будівлі по 
бульв. Незалежності, 14; 

13.2.Приватному підприємцю Потапенко Аллі Олексіївні орієнтовною 
площею 0,0040 га для обслуговування офісного приміщення з влamтyванням 
вхі.цвої групи по вул.Івана Гонти,2. 

14. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок: 
14.1.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого У Київській 

регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за Н!! 
.N!040633800271 від 17.05.2006р., відносно приватних підприємців Шелест 
Вікторії Вікторівни та Шелест Наталії Василівни, слова " ... площею 0,3007 га ... " 
Замінити словами " ... площею 0,0194 га ... ", в зв'язку з викупом частини 
земельної ділянки приватними підприЄМЦЯМИ; 

14.2.до договору оренди земельної ділянКИ, зареєстрованого У Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N;040733800171 від 26.12.2007р., відносно товарис~ва ~ обмеженою 
В1Дnовідальністю "Реал", слова " ... площею 0,4000 га... замІНИТИ словами 



" ... JJJJощею 0,0227 га ... ", в зв'язку з Викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою віДПОВідалЬНістю "Реал"; 

14.~~o ~O~?BOPY оренди земельної діJUlНКИ, зареєстрованого у Київській 
регіоналЬНIИ фШll Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Дep~aвHOМY комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!040733800139 ВІД 31.10.2007р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Філайт" , слова " .. для розміщення виробничо-складських . " . 
прИМІщень... замІНИТИ словами " ... для розміщення заводу по виробництву 

• w ".. • .. 

бетоннИХ СУМlшеи ... ,ВІДПОВІДНО до РІшення виконавчого комітету БроваРСЬКОI 
міської ради від 23.09.2008 К!! 481 "Про надання дозволу на будівництво, на . " реКОНСТРУКЦІЮ з розширенням ; 

14.4.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Київській 
регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
квдастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" за 
N!!542 від 14.05.2004р., відносно товариства з обмеженою відповідальністю 
Укрнафта резерв", слова " .. по вул. Кyryзова, 13-а ... " замінити словами " ... по " . 
вул. Кутузова, 127-б ... ", відповідно до рішення виконавчого KOMIT~ТY 
Броварської міської ради від 23.03.2005 К!! 118 "Про надання адрес, змІНУ 

" адреси .... 

1 5.Внести зміни до рішень Броварської міської ради_: ~~:!!Ioo..-_ 
15.1. від 08.09.2005 року К!! 780-37-04 «П і- RflР. ня права 

ХОРИСТУВШНJI земельними ділянками ... » відмінити п .5\.-е ~\ авель 
Світлани Кузьмінічни, в зв"язку з ії смертю; ~LМA- ~*ao~ 28' a~ ~ \1\.11.'1 

15.2. від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 ~ .', н &&!lава 
хористувaнНJI земельними ділянками ... » п. 2.17) о н О а з 

. о· С" доповнити апо· Ь обмеженою відповідальНІСТЮ" ЛЬВIJI- .. ~v.'I"In • q С" о 
"Попередити товариство з обмеженою ~ІДпов~ ~~':" -о ~ 

необхідність укладенНJI договору оренди зеМЛІ термlИОМ 9 р ку , 
15 3 . 20 11 2008 року К!! 928-49-05 «Про припине~ права 

.. ВІД .. . JIJlНКами » п 2 6. відносно приватного ПІДприємця 
БІС~ристуванНJI зем~ноими ДІ ровича·· д. оп~в~ти абзацом: 
1Лозерських АндрUl лександ Анд . 

тного підприємця Бєлозерських р1Я 
,Допередити ПРби~а. ь укладення договору оренди землі терміном Олександровича про нео Х1ДНІСТ 

до 2S.02.200~ року"; о К!! 928-49-05 «Про припинення права 
15.4.ВІД 20.11.2008 р.ку п 2.18. відносно приватного 

ІС ними Д1JIJlНками ... » · ~РистуванНJI земель а Миколайовича доповнити абзацом: 
П1ДПриЄМЦR Бабича Олександр. ця Бабича Олександра Миколайовича 

"Попередити приватного ПІ~=ру оренди землі терміном ДО 
про необхідність укладення д 

25.01.2009 РОКУ". 

. та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,4 
16. Попередити юри~~1 укладення ДО 25.02.2009 року договорів 

даного рішення, про неоБХІДНІСТЬ 



,neHAB землі. У випадку не оформл . or ення ДОГОВОРІВ оренди землі міська рада 
б~nе розглядати питання про при ' ,,,,, пинення права користування землею. 

17.Попередити юридичні та ф. . . 
б . . ІЗИЧНІ особи, що зазначеНІ в п.б данОГО 

РішеННЯ про нео Х1ДНІСТЬ Vli'naдeHUU 25 02 2 . 
, • J А-а ПІІ до . . 009 року ДОГОВОРІВ про внесення 

змін до ДO~OBOPIB орен~и землі. У випадку не оформлення договорів про 
внесения ЗМІН до ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розглядати питання 
про припинення права користування землею . 

. 18.!І0передити юриди:ні ~ фізичні особи, зазначені В п.7 про 
неоБХІДНІСТЬ виготовлення. ВІДПОВІДНОЇ документації по оформленню права 
користування земельними Д1Лянками В термін до 25.12.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на земmo та встановлення меж земельних ділянок В натурі. Земельні 
діJIJIНКИ використовувати за цільовим призначенням. 

19. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 8 про 
необхідність виготовлення відповідної документації ПО оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 20.02.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
дimппcи 'використовувати за цільовим призначенням. 

20.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. бути 
представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди землі 
та договорів про BHeceННJI змін до договорів оренди земельних ділянок. 

21. Договорами оренди земельних ділянок пере~ба:ити ~aвo 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земелЬНІ ДШJlНки ПІСЛЯ 

зміни грошової оцінки земель м.Бр~вари.. . 
у випадку відмови орендаРІВ ЗМІНити орендну пnа~, ДОГОВІР оренди 

земельної дimIвки може бути розірваний Броварською МІСЬКОЮ радою в 

односторонньому порядку. 

22. Контроль за виконанням ЦЬОГО рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

ВИКонуючий обов' язки міського 
ГоЛови - секретар ради 

~.Бровари 
ВІД 25 грудня 2008 року 
н! Д6:9-ьf.f" f)§ 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудуванНJI та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник управnінНJ[ економіки 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
~ І.ГЛавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Нaчanьникзaranьноro B~ Н.І.ГнатюК 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельнИХ відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій С.В.mддУ6JIЯIC 
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8иконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку 1.8. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черг " 
питання щодо припине овому заСІДаННІ Броварської міської ради 

ння права користуван . 
надання в оренду земельн . НЯ земельними ДІЛянками, 

их ДІЛЯНОК, надання дозво' технічної документації по оф ЛІВ на виготовлення 
. . . ормленню права користування земельними 
ДІЛЯНКами юридичним І фІЗИЧНИМ особам та .. 
Б ..... внесення змІН до РІшень 
роварськО1 МІСЬКОІ ради: 

" 1. При~ит~ право коrистування земельними ділянками та зарахувати 
ІХ дО земель МІСЬКОІ ради, в зв язку з добровільною відмовою: 

. 1.1. Тов~риству з обмеженою відповідальніСТІО "Виробничо-комерційна 
фІрма "Богдан площею 0,0060 га по вул.Возз"єднання,5, згідно з листом від 
1 0.04.2008 року N!! 2; 

. 1.2.Броварському райШРБУ дп "Київське обласне управління по 
БУДІ~НИЦТВУ, ремонту та експлуатації автомобільних доріг" площею 0,1366 га 
по вул.КиівськіЙ,262, згідно з листом від 12.03.2008 року Н!! 05-1103; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-АВТО" площею 
0,0892 га по вул.ЩолківськіЙ,2, згідно з листом від 15.10.2008 року Н!! 121/08; 

1.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислово-
інвестиційна група "Столиця" площею 0,4647 га по вул.Кутузова,57, згідно з 
листом від 25.11.2008 рокуН!! 535; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна 
фірма "Ванкорс-Трейдінг" площею 0,0385 га в районі Промвузла, згідно з 
листом від 03.12.2008 рокуН!! 111; 

1.6.Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім 
"Світлотехніка" площею 0,0538 по вул. Красовського,22, згідно з листом від 
17.12.2008 року Н!! 35; 

1.7. Приватному підприємцю Астахову Сергію Олеговичу площею 
0,0322 по вул. Короленка, 60/1, згідно з листом від 28.11.2008 року Н!! 2/11. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо Bi~eд~~ земельноі Д~нки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель МІСЬКОІ ради земельну ДІЛЯНКУ 
товариству з обмеженою відповідальніСТЮ «Біном-~» площ:ю 0,1880 га, з 
НИХ 0,1147 га _ землі обмеженого використання - Інженернии коридор мереж 
комунікацій, для розміщення сервісного ценtpу по. ~CTaнOBцi та 
обслуговуванню газобалонноГО обладнання для ?томоБШIВ - ... земл~ 
Комерційного використання, по бульв. Незалеxw,0:,ТІ,47 в ... ~~~~~~ ЗОНІ 
АГНкс терміном на 5 років. , 6pGl: ... ;: ;:. ';,. :;l і • if t 

Вхl п ~I:.'t: :. J--5"!~ J 
", (~ ~. ,(~ -----!!t-:: 
- --оо. -~ ... !~, 



з. Затвердити технічн ~ о .. 
cКJIвдaHНJI документів, що ПОСвідчуюУ Д КУментаЦІЮ ІЗ землеустрою щодо 
н&дати в оренду за рахунок земел T~ пр~о оренди на земельні ділянки та 
розміщене майно, що ЯВJlJlється Ма ь .MICLKOI ради земельні ділянки, на яких 

з.l. Громадянину Кадацько с~стю юридичних та фізичних осіб: 
га, Д1IJI обслуговування гаражу му ал~нтину Васильовичу площею 0,0060 
терміном на 5 років; зеМЛІ транспорту, по вул.Возз"єднанНJI,S, 

З.2. Громадянину Левшуну Вале ію О ... 
обслуговування нежитлового р. леКСІИОВИЧУ. площею 0,1366 га ДЛЯ 

.. .... . ПРИМІщення - зеМЛІ транспорту 
вуЛ.КИІВСЬКlи,2б2, теРМІНОМ на 5 років. ' ПО 

з.з. Українському державно-коо~ . . , еративному проектно-вишукувальному 
І haYKOBO-~ОСЛІДНОМУ об єд~анню "УкрНДlагропроект" площею 0,8197 га, в 
тому ЧИСЛІ 0,ОЗ47 га - зеМЛІ обмеженого використанн~ . .. 

• ... А - ІНженернии коридор 

мереж КОМУНІ.кац1И, ~Я обслуговування комплексу - землі промисловості по 
вул.МеталурГІв,б, теРМ1НОМ на 5 років; 

3.4. Приватному під~риємцю Даценку Сергію Станіславовичу площею 
~,0322 га,.. в тому ЧИСЛІ 0,0151. га - землі обмеженого використання -
1НЖ~нернии коридор мереж КОМУНІкацій, для обслуговування незавершеного 
БУД1ВНИЦТВОМ об"єкту . (кафе) - землі комерційного використання, по 
вул. Короленка,БО/l теРМІНОМ на 5 років. 

4. Haдa~ в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 
приватному П1Дприємцю Хаєрланамовій Наталії Федорівні площею 0,1998 га 
для будівництва автостоянки - землі транспорту, по вул. Чкалова в районі 
кінцевої зупинки маршруту автобуса N!! 411 терміном на 2 роки. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки та змінити цільове призначення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю "Тафіт" площею 1,2159 га із 
земель промисловості на землі комерційного використання для будівництва та 
обслуговування торгово-розважального та офісного центру по 
бульв.Незалежності в районі розміщення фабрики по виробництву харчових 
продуктів торгівельної марки ,,галина Бланка". 

6. Продовжити терміни користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальніс~ ,,Броварибудінвест" 
площею 0,5200 га, для розміщення. багатокваРТ~НОI житлово! забудови ~ 
Вбудованими торгово-офісними ПРИМl~ення~и та ПІдземним парК1НГОМ - зеМЛІ 
ЖИТлової забудови, в межах З Мll(РОРаиону IV житлового району· по 
вул. Київській терміном на 5 років; .. . 

Внести зміни до договору оренди земе~ЬНОl д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного П1Д~ри~мства ~~цeнтp державного 
земель при Державному КОМ1теТ1 УКРаіНИ ПО земельних 

ного кадастру 
ресуРСах" за ,N"g0408ЗЗ800048 від 07.11.2008р.; 



· з !,,? ( ! l (;. ,.. 

6.2.Приватному ПІДПРИЄМств Б . (і '-
nna будівництва багатоквартирног у" роварибудінвест" площею О 7930 га 
РІІН. Ч О житлового бу . ' 
забудоВИ, по вул. epIU1XoBCLKOro 21 те . динку - зеМЛІ житлової 

Внести зміни до договору ~peH рм1НОМ на ~. р~ки; 
КИївській регіональній філії ДержавДИ земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
земельногО кадастру при Державн:ОГО П1д~ри~мства "Центр державного 
ресурсах" за N!! 548 від 21.05.2004р.; му КОМІтетІ України по земельних 

6.3. Товариству з обмеженою ві . . 
16125 га ДЛЯ будівництва заво ДПОВ1ДалЬН1СТ10 «Бровсервіс» площеlО 
, .. ду ПО виробництву ме алюМІНІЄВИХ конструкцій _ землі п . талопластикових та 
~. . РОМИСЛОВОСТІ, по вул Красовського в 

ранОНІ РОЗМlщен~я заводу «Торгмаш» терміном на 2 ОКИ· . 
Внести ЗМІНИ дО договору орен .. ~ , .. .... .... ... ди земеЛЬНОІ ДІЛянки, зареєстрованого у 

КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ фІЛll Державного ПІ·ДПРИЄ Ц мства " ентр державного 

земельного кадастру при Державному КОМІ·теТІ· У .. краlНИ по земельних 

ресурсах" за N!!О407ЗЗ8000З6 від ОЗ.04.2007р.; 
6.4. Товариству з обмеженою відповідальнісТ1О <сІрина» площею 0,0904 

га для обслуговування автозаправної станції - землі комерційного 
використання, П~ вул.Чкалова,15-а терміном на 2 роки; 

оо В.~ести ~МІНИ д~ дo~o~.opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬЮИ репоналЬНlИ фІЛІІ Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресур.Сах" за N!!О406ЗЗ800З65 від 27.09.2006р.; 
6.S.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина» площею 0,0073 

га для обслуговування автозаправної станції - землі комерційного 
використання, по вул.КиївськіЙ,227 терміном на 2 роки; 

Внести зміни до договору оренди земельноі ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" за .N'g0405ЗЗ800159 від 04.10.2005р.; 

6.6. Товариству з обмеженою відповідальнісТ1О «Соббон» площею 
0,4500 га для будівництва виробничої бази - землі промисловості, по 
вул. Кутузова в районі запроектованого кладовища терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за .N'gО407ЗЗ8000З2 від 22.0З.2007р.; 

6.7.Приватному підприємЦlО Дрєнову Ігору Анатолійовичу площею 
0,0375 га ДЛЯ будівництва та обслуговування магазину з продажу промислових 
товарів .. землі комерційного використання, по .вул.Черняховського в районі 
розміщення автогаражного кооперативу Ке 1 TepMI~O~ на З роки; 

Внести зміни до договору оренди земе~ЬНОl ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного Пl~иє.мства ~~цeнтp державного 
земельного кадастру при Державному КОМІТеТІ Украmи по земельних 
ресурсах" за .N'!!О406З3800293 від 01.06.2006р.; 



б.8.Товариству Зобмеж 4 • 
JJJ10lЦею 3,0000га для ОБСnyго:уНвОЮ ВІДповідальністю "Омега-Інвест" 

... ання склад JCомерЦIИНОГО використання по Об'··.Й . ського комплексу - землі 
Внести зміни до дoгo~opy о lЗНl ДОРОЗІ,8 терміном на 1 рік· 

... . ренди земел ... ' 
КИЇВСЬКІИ репональній філії Держ ЬНОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 

авного під земельного кадастру при Державном ~ри~мства "Центр державного 
ресурсах" за Ne040733800041 від 10.04.2lo7;?M1TeTl України по земельних 

б.9.Приватному підприємств Те·' " 
обслуговування кіоску в складі пав~ ~' кст. площеlО 0,0035 га для 
використання, по БУЛьв.Незале~~~~~~У в ОЧlку~ан~я - зеt:tЛі комерційного 
терміном на 1 рік; раноН1 РОЗМІщення СПТУ -4, 

б.10.Товариству з обмеженою . . . 
заводобудівельний комбінат" площеІО 1 О, 795~I:ОВlДanьн!стю "Броварськи~ 
багатоквартирної житлової з б .' ДЛЯ БУДІвництва комплекснО1 
. .. а удови - зеМЛІ житлової забудови на території 5 

МlIСРОРаиону ІУ житлового району терміном ДО 25.12.2032 року. ' 

. 7. Надати ДО~Віл на виготовлення проектів землеустрою щодо 
ВІДВедення земельних ДІЛЯНОК: 

7.1. Приватному підп~иємцю Головач Надії Анатоліївні орієнтовною 
площ~ю 0,3816 га для Р~ЗМlщення виробничої бази по виробництву гіпсових 
вироБІВ по вул. МеталурГІВ; 

. ? .2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
О~ІЄ~ТОВНОЮ площею 0,30 га для будівництва гілки залізничної колії в районі 
ШВНІЧНОГО промвузла. 

8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельними ділянками, 
на яких розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних 
осіб: 

8.1. Приватному підприємцю Лісовець Олені Петрівні орієнтовною 
ІШощею 0,020 га для обслуговування нежитлової будівлі по вул. 
Короленка.; 

8.2. Приватному підприємству ,,яната" орієнтовною площею 0,0855 га 
ДJIJI обслуговуваННJI нежитлоВОro приміщення по вул. Гагаріна,14.; 

8.3. Громадянину Ващенку Сергію Віталійовичу орієнтовною площею 
0,0866 га для обслуговування гуртожитку по вул.Красовського,21; 

8.4.Приватному підприємцІО Зінченку Миколі Андрійовичу орієнтовною 
ПЛощею О ОО 15 га для реконструкції з розширенням вбудоваиоro npиміщеRRЯ 
під офіс ; влаmтуванням окремого входу в багатоквартирному житловому 
будинку по вул.ОлімпіЙськіЙ,7-а; 

8.5.Громадянці Зінченко Валентині Борисівні орієнт?вною ~ощею 
0,0056 га для реконструкції з розширенням вбудованоro ПРИМІщення ПІД офіс 
з влащтуванням окремого вхоДУ в багатоквартирному житловому будинку по 
вул.Внгеnьса, 1 о. 

9.Надати дозвіл на проведення інвентаризац~ї земель T~ виготовлеRRЯ 
теХНічної документації щодо складання докумеНТІВ, щО ПОСВІДЧУЮТЬ право 



оренди на земеЛЬНі ділянки JlК· 
.. .,,,іонернИМ товариством А Е 'с КИ·l~ ВБИКОРИСТОВУЮТЬСJl закритим 
liIJW'\ " • •• во ленер tt 

..."аІІСПОРТУВання електроенергії в м Б ГО ДЛJl експлуатації об' єктів 
ar • ровари. 

10.Надати дозвіл на ВИГотовлеННJI 
цільового призначення земельної . проекту землеустрою щодо зміни 
вjдповідальніСТIО "Ресторан "ОрхідеJl" Д~::HK:IO товариству ~ обмеженою 
б"дівництва та обслуговування б Щ 0,1000 га ІЗ земель ДJIJI 

:.І' жилого удинку господарськи б· . 
споруд на землі комерцій~ого використаННJI по ~ул. Павла ЧУб=нс~:~~:Лtо~ 
ДJJJI розширення теРИТОРll запроектованого ' . П ресторанного комплексу на 
перетиНІ вул. авла Чубинського та провул. Павла Чубинського. 

11.Надати дозвіл приватному підприємцю Да . ·й Л . . . ШИН1маЄВl аРИСl 

ВОЛОДИМИРІ~НІ на передачу в .суборенду земельної діЛJlНКИ площею 1,1705 га, 
в тому ЧИСЛІ .0,0~~5 га - зеМЛІ обмеженого використаННJI - санітарно-захисна 
зона водонапlРНОl башти та артсвердловини, ДЛJl обслуговуваННJI садівничо
г?спо~арськ~го комплек~у по BY~. Андреєва,2 товариству з обмеженою 
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «ОртаНІJI», без ЗМІНИ їХ цільового призначення. 

Попе~едити прив.ат~ого підприємця Дашинімаєву Ларису 
ВОЛОДИМИРІВНУ про неоБХІДНІСТЬ встановлення плати за земельну Ділянку, що 
передаються в суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена 
договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим в книзі записів 

державної реєстрації договорів оренди виконавчого комітету Броварської 
міськоі ради за N!! 511 від 20.02.2004р. 

12.Надати дозвіл на складанНJI технічної документації по оформленню 
права користування (власності) земельноі ділянки Броварському гаражному 
кооперативу ,,Берізка" орієнтовною площею 0,0793 га ДJIJI обслуговування 
колективних гаражів в районі заводу Торгмаш. 

ІЗ.Продовжити термін діі дозволу на складання технічної документації 
по оформленню договорів оренди земельних ділянок, на якій розміщене 
майво, що являється власністю фізичних осіб до 25.03.2009 року: 

ІЗ .1.Громадянину Павлині Ігорю Миколайовичу оріЄН:ОВНОЮ. п~ощею 
0,0076 га для обслуговуванWl частини неЖИТЛОВОI БУДІВЛІ по 
бульв. Незалежності, 14; . ..... 

ІЗ.2.Приватному підприємцю Пот~енко АллІ ~леКСІ1ВНl ОРІЄНТОВНОЮ 
ПЛощею 0,0040 га для обслуговуваННJI офІСНОГО ПРИМlщеННJI з влаштуваиням 
ВХЇДНоі групи по вул.Івана Гонти,2. 

14. Внести зміни до договорів оренди з:ме~ьних дiJUlНOK: 
14.1. до договору оренди земenЬ~ОI дшянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного ПІд~ри~мства ~~цeHТP державного 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкрatНИ по земельних 
ресурсах" за N!!0407ЗЗ800045 від 11.04.2007р;: відносно товариства з 
Обмеженою відповідальністю ,,містобуд-Бровари , слова " ... площею 0,6000 
га ... " замінити словами " ... площею 0,7500 га ... "; 



14.2.ДО договору оренди .. . 
J{Jfївській регіональній філії Державн:;:еЛ~НОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого у 
земельноГО кадастру при Державном Пlд~ри~мства "Центр державного 
ресурсах" за Н!! Ng040633800271 відУ І КОМІтеТІ Укра!ни по земельних 
пiдnPиємців Шелест Вікторії Ві . 7.05.2006р., ВІДНОСНО приватних 

IJЛощеІО О 3007 га "замінитиКТОРІВНИ та Шелест Наталії Василівни, слова 
"... , ... СЛовами площею О 0194 " , 
виКУПОМ частини земельної діля "....' га... , в зв язку з 

нки приватними ПІДПРИЄМЦЯМИ. 
14.3.до договору оренди земель .. . ' . . ... ф .... д НОІ ДІЛЯНКИ, зареєстрованого У Київській 

реГІ0НВJ1ЬНІИ ІЛl1 ержавного підприємства Ц 
Д . " ентр державного земельного 

кадастру при ep~aBHOMY КОМІтеті У країни по земельних ресурсах" за 
~040~33800~ 71 ВІД 26.12.2007р., відносно товариства з обмеженою 
ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Реал" слова О 400 . " " ' " ... площею, О га ... " замІНИТИ словами 
" ... площею 0,0227 га ... , в зв'язку з викупом частини земельної ділянки 
товариством з обмеженою відповідальністю Реал"· " , 

.. 1.~.4.дo. догов.'>.!'у . ~~енди земельної ділянки, зареєстрованого У 
I(ИIВСЬЮИ реГІоналЬНIИ ф1Лll Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за Ng040733800139 від 31.l0.2007p., відносно товариства з 
обмеженою відповідальністю "Філайт", слова " .. для розміщення виробничо
сIOl8ДСЬКИХ приміщень ... " замінити словами " ... для розміщення заводу по 
виробництву бетонних сумішей ... ", відповідно до рішення виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 23.09.2008 К!! 481 ,,про надання дозволу 
на будівництво, на реконструкцію з розширенням"; 

14.5.до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого У 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" за N!!542 від 14.05.2004р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю "Укрнафтарезерв", слова " .. по вул. Кутузова,13-а ... " 
замінити словами " ... по вул. Кутузова, 127 -б ... ", відповідно до рішення 
ВИІСонавчого комітету Броварської міської ради від 23.03.2005 К!! 118 ,,про 

. . " надання адрес, ЗМІНУ адреси... . 

15.Внести зміни до рішень Броварської міськоі ради: 
15.1. від 08.09.2005 року К!! 7~0-~7-04 <<Про ~рипинення права 

користуванНJI земельними ділянками ... » ВІДМІНИТИ п.2.5. ВІДНОСНО Журавель 
Світлани Кузьмінічни, в зв"язку З ії смертю; 

15.2. від 20.11.2008 року К!! 928-49-05 <<п~о припинення права 
користування земельнимИ діЛЯНК~И.;,.» п. 2.17. ВlДИОС~О товариства з 
обмеженою відповідальністю "ОЛЬВІЯ-С доп~внит~ аБЗ~ОМ. ." 

П И товариство з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ "ОЛЬВ1Я-С про 
" опередит . . 25 02 2009 " необхідність укладення ДоГОВОРУ оренди зеМЛІ теРМІНОМ ДО .. року ; 

15.3. від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 <<Про. припинення права 
корие aнНJI земельнимИ ділянками ... » п. 2.6. ВІДНосно приватного 

ПЩПр• ТУВ Б· W'yZV Андрія Олександровича доповнити абзацом: 
иємця шозерсь1U'~ . Б . 
N приватного ПІДПРИЄМЦЯ ЄJlозерських АндРІЯ 

" опередити . . 
О," обхідні сть укладення договору оренди зеМЛІ термшом 
",ександровича про не 

ДО 25.02.2009 року"; 



IS.4.від 20.11.2008 року Н!! 928-' 49-05 
користування земельними ділянкам «Про припинення права 
підприЄМЦЯ Бабича Олександра МИКОЛ~А~) п. 2.18. відносно приватного 

"Попередити приватного підпри в~ча доповнити абзацом: 
про необхідність укnадення дог:~1UI абича Олександра Миколайовича 
25.01.2009 року". ру оренди землі терміном до 

16. Попередити юридичні та фіз . 
Даного рішення про необхіДНl'с ичНІ особи, що зазначені в п.п.2,3,4 

. ' ть укладення до 25 02 2009 . 
орендИ зеМЛІ. У випадку не офо . .. року ДОГОВОР1В 

рмлення ДОГОВОР1В оре .. 
бvде розглядати питання про нди зеМЛ1, М1ська рада 
І' припинення права користування землею. 

17.Попередити юридичні та ф' . б . . . . 1ЗИЧН1 осо И, щО зазначеН1 в п.6 даного 
РІшення, про неоБХІДНІСТЬ укладення до 25 02 2009 . " .. року ДОГОВОР1В про 

внесення ЗМІН ДО. ДОГОВОРІВ оре~ди землі. У випадку не оформлення договорів 
про внесення ЗМІН до ДОГОВОР1В оренди землі, міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею . 

. 18.!lопередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п.7 про 
необ~IСТЬ виготовлення. відповідної документації по оформленню права 
користування земельними Д1Лянками в термін до 25.12.2009 року. До освоєння 
земел~них ділянок приступати після отримання правовстановлюючих 
документів на землю та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
Земельні діJUIНКИ використовувати за цільовим призначенням. 

19. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 8 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 20.02.2009 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. 

20.Доручити виконуючому обов"язки міського голови Сапожку І.В. 
бути представником Броварської міської ради при укладенні договорів оренди 
землі та договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. 

21. Договорами оренди земельних ділянок пере~ба:ити п~аво 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земеЛЬН1 Д1ЛJlНКИ ПІСЛЯ 

зміни грошової оцінки земель м.Бровари: . 
у випадку відмови орендарів ЗМІН~ТИ орендну пла~, ДОГОВІР оренди 

земельної діJUIНКИ може бути розірвании Броварською МІСЬКОЮ радою в 

ОДНосторонньому порядкУ. 

ВИКонуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступнИК ~:::~,c=t-
начальника земельного відцЇЛУ ~ 

Л.М.Гудименко 
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