
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про припинення права користування земельними І 
ДІЛянками, надання в оренду земельних ділянок . , 

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 12.03.2009р. N!! 462 щодо 
припинення права користування земельними ділянками, надання в оренду 

земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації 
по оформленню права користування земельними ділянками 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, 
42,83,92, 93, 102-1, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 142, 151 Земельного кодексу 
Украіни, ст.7 Закону України "Про оренду землі", п. 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу Украіни, ст.413 Цивільного кодексу України, п. 34 ст.26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", Постановою Кабінету 
Міністрів Украіни від 11.04.2002 року N!!502 "Про затвердження Порядку зміни 
цільового призначення земель, які перебуваю~. у ~aC~OCTi. Г?омадян і 
юридичних осіб", а також враховуючи ПРОПОЗИЦl1 ПО~IИНОІ KOМlCII ~ питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНосин, аРХ1теIC'l'YPИ, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 П ористувавня земельними ділянками та зарахувати їх · рипинити право к .'. 
до земель міської ради, в зв'язку з добровІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ. ... , 

1 1 З . нерному товариству "МеРКУРІИ-ТОРг' площею 
· . акритому акЦІ0 . 25 02 2009 ~ra 4' О 1080 В ... 40 згідно з листом ВІД ., року oI'l. , , га по вул. окзалЬНIИ, , М ... " 

1 2 З . нерному товариству "еРКУРІИ-ТОРГ площею 
· . акритому акЦІО . 25 02 2009 року Ха 4' 

О 11 50 К оо ... 149 згідно з листом ВІД . . - , , га ПО вул. ИІВСЬКІИ, , Меркурій-торг" площею 
13 З акціонерному товариству " 

03981 " акритому ... 19 згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 
, га по вул.Богуисьюи, , Меркурій-торг" площею 

1.4.Закритому акціонерному товарист~у 25'02 2009 року Ха 4' 
0,0210 га по вул.Челюсківа,II, згідно з листом ВІД . . - , 
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I.S.Закритому акціонерному това иств .u, 
О 7840 га по вул. Красовського 26· ру. "МеРКУРІИ-ТОРг' площею 

t 1 6 П· ' ,ЗГІДНО З листом вІД 25.022009 року .ко 4· 
• · ІДПРИЄМСТВУ У коопспілки Брова ський· - , 

машинобудування" площею 0,041 О Га по'~ р завод ~орговельного 
від 12.03.2009 року N!! 011128. ул. Красовського,16, зпдно з листом 

2. ~атвердити :еХНічну документацію із землеустрою щодо складання 
докумеНТІВ, що ПОСВІДЧУЮТЬ. пра?,о оренди на земельні ділянки та надати в 
OP~HДY за рахунок земел~ МІСЬКОІ ради земельні ділянки, на яких розміщене 
маино, щО являється влаСН1СТ10 юридичних та фізичних осіб: 

2.1.Приватному підпр'ИЄМЦЮ Батюк Тетяні Володимирівні площею 
0,0042 га ДЛЯ реКОНСТРУКЦl1 з розширенням квартири N!!64 під салон краси з 
влаштуванням окремого входу із вхідною групою - землі комерційного 
використання, по вул .. ОлімпіЙськіЙ,6-а терміном на 5 років; 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Євро Фудс ГБ Україна" 
площею 2,4100 га, з них 0,3135 га - землі обмеженого використання _ 
інженерний коридор мереж комунікацій, для обслуговування фабрики сухих 
харчових продуктів з торговою маркою "ГАШНА БЛАНКА" - землі 
промисловості, по бульв. Незалежності,23 терміном на 5 років. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та надати в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку 

товариству з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж" площею 
1 ,8000 ra, за рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, ДJIJI 
будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованим торгівельним 
сервісвим центром - землі житлової забудови, по вул. В"ячеслава Чорновіла 

терміном на 5 років. 

4.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
зміною цільового призначення із земель житлової забудови на землі 
комерційного використання та змінити цільове призначеННJI земельноі ділянки 
із земель житлової забудови на землі комерційного використання громадянці 
Яніцькїй Ганні Олександрівні площею 0,0256 га для обслуговування магазину 
по вул. ДимитровІ, 71-а . 

5.3атвердити проект землеустрою щодо в· • земельної дimппcи та 
надати право користування за рахунок земе dt841 Р. H~ YМOB~ договорr, 
суперфіцію) земельну діЛJlНкy товариству 1fI~ •• ~ 1ДальНlСТЮ "СБС 
ПЛощею 0,1059 га, з них 0,10З~ га. cd І A~ ж оа використання
інженерний коридор мереж КОМУНІкацІЙ ~ вс ~в е ~ . обслугов~ання 
торгових павільйонів та відкритих . в - .... ~ І комерЦ1ИНОГО 

1JJfX0ри~тання по вул. Короленка,72 те JL !.- e~· '2-
~ц.u."it li.o5:0JPd 113і-'3-о$', ",.!,3, ~l~oOJ :м.:v' 51 CS;мo. 0.0 

б~ Продовжити терМІНИ користуван ними Д1JIJIВКВМИ, щО 
перебувають в оренді: 
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б.І.Відкритому акціонерному товариству ~b~.~ьP~' 
1,3931 га дд.и обслуговування. цілісного майно"~і$~ , ~ _ землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по. вул. Боженка,5 терміном на 5 ро iW.· . , ..... f.l. . 

В ~. щ.р я S1i-lf-оS; "'.'?,t 
. нести ЗМІНИ до ДOГ~BOPY оренди земельн Д нІі,і "іі еє ~ аного у 

ДОЧІРНЬОМУ Броварському МІСЬКОМУ земельно-када t6 ов -~ ~~ с) 0583 . 
14.07.2004 р.; ~. І> Q ,,~::' - ВІД 

б 2 Ф. . ... б" .~ І)".. l:, 'h 
•. ІЗИЧНІИ осо І-ПІДПРИЄМЦЮ Бойченку . JI~~r.ПnI q ~ ~ ... 

00215 -~ колаиовичу 
площею , га ДЛ~. обс~!говування павільйону - землі комерційного 
використання, по. вул. КИ1всьюи,223 терміном на 2 роки. 

оо ~~ести . ЗМІНИ ~~ дo:~~opy оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
КИІВСЬКІИ репоналЬНIИ фlЛl1 Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N20407338000БО від 11.0б.2007р.; 

б.3.фізичніЙ особі-підприємцю Вакуленку Ігорю Петровичу площею 
0,0952 га дли обслуговування автомобільної стоянки - землі транспорту, по 
вуn. Черниховського в районі розміщення теплиць терміном на 2 роки. 

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

за N20404007000бб від 08.09.2004р.; 
б.4.Товариству з обмеженою відповідальністю "Славутич" площею 

0,0207 га для обслуговування будівлі магазину - землі комерційного 
використання, по вул. Київській,95 терміном на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Киівській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за Н2040533800043 від 2б.05.2005р.; 

б.5.Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізована пересувна 
механізована колона Не 509» площею 1,1923 га для обслуговування виробничих 
споруд _ землі промисловості, по вул.ЩолківськіЙ,~ T~PMiHOM на 5 років. 

Внести зміни до договору оренди земеЛЬНОІ Д1ЛJlНКИ, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за N!!040б33 800088 від 10.03 .200бр.; 

б.б.Товариству з обмеженою відповідальністю ."НафКОМ" пл~щею 
8,41 ОО га для обслуговування виробничої бази - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, по 

Вул. Кутузова,129 терміном на 5 років. .0 • • 

Внести зміни до договору оренди земenьно~ ДІЛJIНКИ, ПОСВ1ДЧеного Базир 
НМ 'усом Броварського нотаРІального округу 12.02.2003р. 

о • приватним нотарІ 

Н!!3280' 
б' 7 ф' о.. оБІ' -підприємцю Басараб Олегу Івановичу площею " ІЗИЧНІИ ОС о' ... 

0,0017 га ДJIJI обслуговування кіоску - зеМЛІ ~омеРЦ1И2НБООГ90 2ВОИО~90РИС~, по 
BVIr n__ .. о О ння бvд Н!' 1 О теРМІНОМ до .. року, 

CJ"&o ~aJIОва В раИОНІ РОЗМlще J' о -



6.8. Фізичній ОСОбі-підприємцю Басараб Ірині Миколаївні площею 
0,0019 га для Об~~овув~ння кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. чкanов~ в pa~~HI РОЗ~lІ~~ення буд.N!! 1 О терміном до 26.09.2009 року; 

6.9. ФІЗИЧНІИ особl-П1ДПРИЄМЦІО Бугері Андрію Вікторовичу, площею 
О 0019 га - ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по ' .... 
вул. Короленк~ в pa~oН1 РО~МІ~ення буд.N!! 64 T~PMiHOM на 1 рік; 

6.10. ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ БугеРІ Андрію Вікторовичу площею 
19 кв.м. ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!! 11 терміном на 1 рік; 

6.11. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
О 0019 га ДЛЯ обслуговування кіоску по бульв. Незалежності в районі 
Р~ЗМіщення буд. Н!! 1 О терміном на 1 рік; 

6.12. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площеlО 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Київській в районі розміщення буд. 
N!! 168 терміном на 1 рік; 

6.13. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. в районі 
розміщення буд. Н!! 9 терміном на 1 рік; 

6.14. Відкритому акціонерному товариству 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Ко 
буд. Н!! 54-в терміном на 1 рік; ~~ ~ UJ.olr.O!l·II~.r-

6.15. Відкритому акціонерному товариству ;doJ8R~1e 

О 0019 га для обслуговування кіоску по вул. І . ~ 
Р~Зміщення буд. Н!! 7 -а терміном на 1 рік; 3w~ os ~. ~* "'. І. 

616 Відкритому акціонерному товариству <tfф ._~ ил ~;pOВ1 .ощею . . о . 'й . а он Іщення 0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. ЛІМ a~ .... , ~ 
. 1 . L6 ~ ФІІ буд. Н!! І-а теРМІНОМ на ~IK~ Н OJ.oo. олі;',rн 'І площею 

6 17 Ф1З' .......... :~ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Носок а. / t;}~ 
• • 1'1 "'11Ul'l • di:9 fВlI Р стання по 

0,0019га для обслуговування кіоску - зеМЛІ Ko~epЦI. ' 
u' • ННJI буд Ко51 теРМІНОМ на 1 рІК, вул.Короленка в раною РОЗМlще . - Ів' му Миколі Григоровичу 

6 18 Ф. . u собі підприємцю аницько 
" ІЗИЧНІИ О - кіос в складі павільйону очікування -

площею 0,0020га для обслуговування ку К роленка в районі розміщення 
землі комерційного використання, по вул. о 

буд.N!!64, терміном на 1 рік; d<оопе атор-2000» площею 0,0048. га ДJIJI 
6.19. Споживчому товариств БУ ~ нРзалежності в районі РОЗМІщення 

обслуговуваННJI павільйону по ульв. е 

буд. Nи 7 терміном на 1 ~iK;. • Ю Дутому Юрію Григоровичу площею 
6.20. Фізичній особl-ПІД~И~ _ землі комерційного використання, по 

0,0052га для обслуговування П~В1ЛЬИОі Ко45 терміном на 1 рік; 
вул.ОболонськіЙ в районі РОЗМІщення УнД· - а'йко Валерію Амосовичу площею 

• • u б' 'дприємцю алив 6.21.ФІЗИЧНШ осо І-ОІ. землі комерційного використання, по 
0,0025 га для обслуговування КІОСКУ .-
вул. Марії ЛагунОВОЇ,2 терміном на 1 РІКп; ' .. уtnЖТl' Валентині Вікторівні площею 

б· . приємцю аСІ "'1П,.u" • • 6.22.Фізичній осо І-ПІД . В складі павільйону очtкyвання - зеМЛІ 
0,0051 га для обслуговування К10СКУ 
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коr.lерціЙНОro використання, на розі вул. Михайла Грушевського та 
вул. ВозЗ"~нан~ .. TepMi~o~ на 1 рік; 

6.23.ФІЗИЧНІИ ос.обl-ПІДПРИЄМЦЮ Красній Ірині Петрівні площеlО О,О035га 
rrna оБCnYГОВVRання КІоску в складІ· пав·..· .. РІ"· '.l- • 1Льиону ОЧІкування - зеМЛІ комеРЦІЙНОГО 
Вllкористан~, по.~уn. Гa~~1Нa,14 терміном до 26.09.2009 року; 

6.24.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Сидорченку Олександру Миколайовичу 
nnощеlО О,ОО05га ДЛJI ?бсnу~ов~ванн~ лотка - землі комерційного використання, 
по бульв.Нез~еЖ~~СТІ в ~a~oН1 РОЗМІщення буд. Н!! І І терміном на І рік; 

6.25. ФІЗИЧНІИ особl-ПIДПРИЄМЦІО Сидорченку Олександру Миколайовичу 
площею 0,0005г~ для о~сn~говув~ння лотка - землі комерційного використання, 
по вул. ГагаРІна в раиоН1 РОЗМІщення буд. Н!! 16 терміном на 1 рік; 

6.26.ФізичніЙ особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
площею 0,0023 га для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по вул. Короленка,52 терміном до 
26.06.2009 року. 

7. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права користування (договорів оренди) земельної ділянки, на якій 
розміщене майно, що являється власністю юридичної особи, товариству з 

обмеженою відповідальністю "Автобансервіс" орієнтовною площею 0,7103 га 
ДJUI обслуговування виробничо-складської бази по вул. Кутузова,127-б. 

8. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по 
оформленню права постійного користування земельними ділянками: 

8. І .РелігіЙніЙ громаді Української Православної Церкви пар~фіі CВJIТOгo 
Апостола Іоанна Богослова орієнтовною площею 0,5 га ДЛJI БУДІвництва та 
обслуговування церковного комплексу по вул. Черняховського,38; .. 

8.2.РелігіЙніі громаді Української Греко-КаТОЛИЦЬКОI. Церкви 
Трьохсвятительської парафії орієнтовною площею 0,08 г _ ДI~~a та 
обслуговування церкви-каплиці по бульв. Незanежв І ~ ~Щfbщ ОХ1ДВого 

* 'о '" rfI бульвару; ~" r-:- о а- * 
8.3.РелігіЙНії громаді Українськоі Правоcn І ... et'W'1IJ-е. а ,святих 

Апостолів Петра і Павла орієнтовною площею ~~ С. .. ?_~ В ~~зта 
oбcnyroВУВIІІІНІІ церковноro комплексу ПО. вул. киш .J. И ~. ~)It~rIл". '"' 

8.4. Незалежній релігійній громадІ євангель ~ и o~,xв а І .. о 0742 га ДJIJI обс .nвувяmfJi:нежитлового 
ПО!ОІОНІННЯ" ОРІЄНТОВНОЮ площею , ~~ 

ПРиміщення по вул. Гагаріва,22; Д" Д. м ... 
8 5 Р ··й .. омаді Римсько-Католицької Церкви, ресвято! ІВИ арll 
· . еЛlП НОІ гр О 7 ДJIJI БУДІвництва та 

Неустанної Допомоги" оріЄВТОВНОІО площею , га 
б •. атиВНИМИ будинками та господарськими 

о cnyrовуванНJI церкви з адМІВІСТРо в районі розміщення кп ,,Бровари-Флора". 
СПОрудами по вул. ЧерняховСЬКОГ 

. б нвя проектів землеустрою щоДо BiдBeдeВНJI 
9. Надати дозвІЛ ва розро ле 

земельних ділянок: 
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9.1.Відділу капітального будівництва Б .. · о ОО роваРСЬКОl міської ради 
ОРІЄИТОВНО~ .площею , 4 га для будівництва кт 100/04 кв по 
вул. КаШИРІна, 

9.2.Відділу капітального будівництва Б .. . роваРСЬКОl міської ради 
ОРІЄНТОВНОЮч пблощею 0,05 га для будівництва газорозподільчого пункту по 
вул. Павла у инського; 

9.3. Фізичній особі-підприємЦІО Чань Линь Х . . о ОРІЄНТОВНОІО площею 

0,0138 га ~~,:шаштування Лl:НЬОГО майданчика з елементами блаГОУСТРОIО бім 
кафе "КОЛІБРІ по вул. ГеОЛОГІВ,4; 

9.4. Приватному підприємству "Теплоенергоспецбуд" орієнтовною площеlО 
0,35 га ДЛЯ •• ~ОЗМі~ення Об"Є~ів та споруд транспортного призначення 
(транСПОРТНОI ДІЛЬНИЦІ) по вул. КІрова в районі розміщення будинку Н!! 96. 

10.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 
Бондарчуку Юрію Віталійовичу оріЄНТОВНОIО площею 0,0052 га із земель 
житлової забудови на землі комерційного використання для розміщення 
майстерні по ремонту взуття по вул. ЧеРНЯХОВСЬКОГО,2. 

11. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної дімнки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Смарт-моторс" орієнтовної площею З,251 О га ДJIJI будівництва та 
обслуговування автосервісного центру по вул.Красовського в м.Бровари до 
26.05.2009 року. 

12. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого 
у Київській регіональній філії Державного підприємства ,Дентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
за Н!!040633800062 від 21.02.2006р., відносно товариства з обмеженою 
відповідальністю Виробничо-комерційна компанія "Укрбудінвест-2000" слова 

" Ч 21 " " ... по вул. Короленка ... " замінити словами " ... по вул. ерняховського, -В..., 
відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.08.2007 Н!! 443 ,,про 
надання адрес, про зміну адреси". 

lЗ.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
lЗ.l. від 20.11.2008 року Н!! 928-49-05 <dI~o припинення права 

КОРистування земельними ділянками ... » п. З.l. ВІДНОСНО товариства з 
обмеженою відповідальністю "Саратекс" доповнити аБЗац~м: 

б ною ВІД· повІД· альНІСТЮ Саратекс" про 
Попередити товариство з о меже " 

необ~ість укладення договору оренди землі терміном до 26.05.2009 року"; 
lЗ.2. від 26.02.209 року Н!! 1068-5.6-05 <dIpo прlШИНення права 

"ор ·JIJlНками "" п 5 ВІДНОСНО товариства з обмеженою 
І\: Истування земельними ДІ ••• " •• ". 
В1ДП• • • ЛАКІ" лова по вул Блока,5 замІНИТИ словами " ... по 

ОВ1ДВЛЬНІСТЮ " С ".... • 

вул О Б 9"· . лекс~а лока" о Н!! 102З-55-05 <dIpo припинення права 
lЗ.З.вlД 29.01.2009 Р ~ 10.З відносно приватного 

КОРИСтування земельнимИ ДlJIJlНКами ... » п. 



~~ ~1 2,".0, 09 N'J I;~-~ ,,, _ 
підприємства "Афіна-ТІ' замість слів- т - . - O~, ~. (ir. 9~~;:::~ 
... терміном до 29.05.2009 року'" "... ерм1НОМ до 2 *' ,:.~ "читати 

" 13.4.від 26.02.2009 рок;, N!! 1068-56-05 « і 'ь ~ 'о О .". Ф~ 
користуванНJI земельними ділянками » ВІ'дм' со ~ np~w.' ~ вя"" рава 

б . К . . . ІНИТИ ~ )lЩIf~ н '::І' оі 
осо И-ПІДприємця отенка Володимира Григорови . tO • ,"';~ СІ! Ь 

13.5.від 25.12.2008 року N!J 968-52 05 ча, '" .~ ..,f) .0 h 
користуванНJI земельними ділянками - » n 4 ~iд « ,~" і_ . ипвн ::,Яj/права 
Хаєрланамової Наталії Федорівни до~~вни~и 'абз~~~~О ~~~nриємця 

"Поперед. ити приватного підприємця Хаєрланамову Наталію Федорівну 
про неоБХІДНІСТЬ укладення договору оренди . . 
26.04.2009 року". зеМЛІ теРМІНОМ ДО 

14.. Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3,S 
даного Рlше~ня, про необхідність укладення до 26.05.2009 року договорів 
оренди . З~~І та договору про право користування земельною ділянкою 

(супеРфIЦІИ). У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинення права користування землеІО. 

lS.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.6 даного 
рішеННJI, про необхідність укладення до 26.05.2009 року договорів про 
BHeCeННJI змін до договорів оренди землі. У випадку не оформлеННJI договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

16. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в П.п. 7,8 про 
необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 26.06.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати після отримаННJI правовстаиОВJПOIОЧИХ 
документів на земmo та встановлення меж земельних ділянок в натурі. Земельні 
дiJшнки використовувати за цільовим призначенням. 

17.Попередити юридичні особи, зазначені в п.9 про необхідність 
розроблення відповідної документації по оформленню права користування 
земельними ділянками в термін до 26.03.2010 року. До освоєння земелыDlx 
дiтmOK приступати після отримання пр~овстанОВЛІою~ дoкyмeнтi~ на ~еМJПO 
та встановлення меж земельних ДІЛЯНОК в натурІ. ЗемельН1 ДІЛЯНКИ 
використовувати за цільовим призначенням. 

18.Доручити виконуючому обов"язки міського г?лови С~ожку І.В. бут~ 
представником Броварської міської ради при укладеННІ договорІВ оренди зеМЛ1 

та додаткових угод. 

19 Д амн оренди земельних ділянок передбачити право . оговор .. . 
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земелЬНІ ДІЛЯНКИ ПІСЛЯ 
зміни грошової оцінки земель м.Бровари. . 

у . и орендарів змінити орендну плату, ДОГОВІР оренди 
зем."~ ~ип~ку ВІДМОВ бути розірваний Броварською міською радою в 

-&ОНОІ ДUIJШКИ може 

односторонньому порядку. 
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20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міськоГО голови Андрєєва В.О. 

виконуючий обов'язки міського 
гопови - секретар ради 

м.Бровари 

від 26 березня 20~ року 
Ne {f)'"t - ff9 -Oj 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

.• а пропозицією земельноro ВІДДІЛУ, з 

постійної комісії з питань ... 
РОЗВlftкy та бnaroУСТРОJ~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОнуІоча обов'язки начальника 
земельноro відділу - заступник 
начanьника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Начальник ЮРидичНого відділу 

Начальник УПРаВЛіННЯ 
МіСТОбудуВання та архітектури_ 
головний аРхітеІ<Тор міста 

Ь:~~-,,·_----Гудименко 

В.О.Андрєєв 

'" d І.Г .лавер 

/)/./ (j_ Л.Є.Рибакова 

Начат.вих3ВnШЬНОГОВj""і~ .. ~ ~,.-
~_ .. ~ у _ Н.І.Гнатюк 

ГОЛова постіfiвої ICO~.I. .оо 
•• ~ СІІ З питань розвИТky та благоустрою терИТо ... 

земельних відносив а' РІй, 
бv • , РХ11еk'rypи ~ДІВНИЦТВа та інвеСТИЦій ' 

С.В.ПіддУБJJJIIC 



• t' 'I6,z, 
,/,2.03 ,u;c.J,t.' 

Виконуючому обов'язки міського 
ГОЛОВІІ - секретаРIО ради 

{3 ()& О!сапожку І.В . 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути н " 
питання щодо припинен а черговому заСІданНІ Броварської MiC~KOЇ ради 

ня права користування земельними ДІлянкам ... 
нада~ня .. в оренду зе~.~льних ділянок, надання дозволів на виготовленн~ 
Т~ХНІЧНОІ документаЦI1 ~o оформленню права користування земельними 
ДІлянками .~о~иди~~им І фізичним особам та внесення змін до рішень 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради: 

оо 1. Прип~нит~ право користування земельними ділянками та зарахувати 
ІХ дО земель МІСЬКОІ ради, в зв'язку з добровільною відмовою: 

1.I.Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" площеlО 
0,1080 га по вул. Вокзальній,40, згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 

1.2.Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" площеlО 
0,1150 га по вул.КиївськіЙ, 149, згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 

1.3. Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" площею 
0,3981 га по вул.Богунського,19, згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 

1.4.Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" площею 
0,0210 га по вул.Челюскіна,11, згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 

1.5.Закритому акціонерному товариству "Меркурій-торг" площею 
0,7840 га по вул. Красовського,26, згідно з листом від 25.02.2009 року N!! 4; 

1.6.Підприємству Укоопспілки "Броварський завод торговельного 
машинобудування" площею 0,041 О га по вул. Красовського,16, згідно з листом 
від 12.03.2009 року N!! 01/128. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки та надати в 
оренду за рахунок земель міської ради земельні ділянки, на яких розміщене 
майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб: 

2.1.Приватному підприємцю Батюк Тетяні Волод~ирівНі площею 
0,0042 га ДЛЯ реконструкції з розширенням квартири N!!64 ПІд салон краси з 
влаштуванням окремого входу із BxiДHOI~ групою - .землі комерційного 
використання, по вул .. ОЛімпіЙськіЙ,6-а TepMIHO~ на 5 РОКІв; . 

2.2.Товариству з обмеженою відповідanь.НlСТЮ "Євро Фудс ГБ Україна" 
nпощеІО 24100 га з них 0,3135 га - зеМЛІ обмеженого використання -
інженерниЙ коридо~ мереж комунікацій, для обслуговуванНJl фабрики сухих 
харчових продуктів з торговою маРКОIО "ГAJПНA БЛАНКА"- землі 
промисловості, по бульв. незanежності,23 терміном на 5 років . 

. ' 5pO!".~c:.Kn!\ fli' r 
\ 8х1Д[~Яl' ,ї·!..,. -:} І .23 
, 1'Ь а. О":> О 9 р. 
, .~ - -
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3. Затвердити .. . проеl\ї землеустро 

земеЛЬНОІ ДІ~ЯНКИ в оренду та надати в о ен 10 щодо відведення 
земельну ДІЛЯНКУ товариству з б р ду за pa~YHOK земель міської ради 

" о меженою ВІД' . Будмонтаж площею 1,8000 га, за ах П?ВlдалЬНIСТIО "Базис-
призначення - рілля для буді вн 1·1 Р унок земель СІльськогосподарського 

б о ' r цтва житлового к 
при удованим ТОРГІВельним сервісни&' .омплексу з вбудовано-

В" ,уl центром - земЛІ жит оо б 
вул. ячеслава Чорновіла терміном н 5 о :ЛОВОІ за удови, по 

а роКІВ. 

4.Затвердити проект землеустрою . 
зміноJO цільового призначення із щодо BIДBeдeHH~ земельної ділянки із 

'" земель ЖИТЛОВОІ забудо . 
комерЦ1ИНОГО виr(ористання та змінити ціль ви на зеМЛІ 
із земель житлової забудови на з о ов~ .. призначення земельної ділянки 
..... еМЛI комеРЦIИНОГО використання громадя . 

ЯнщьК1И ГанНІ Олександрівні площею О 0256 г б НЦІ 
ПО вул. Димитрова,71-а . ,а для о слуговування магазину 

5. Продовжити терміни користування земельними ділянками що 
перебувають в оренді: ' 

5.І.Відкритому акціонерному товариству "Бровари-молоко" площею 
1,393 І га ДЛ~ обслуговування цілісного майнового комплексу - землі 
ПРОМИСЛОВОСТІ, по вул. Боженка,5 терміном на 5 років. 

. Внести зміни ДО договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
ДОЧІРНЬОМУ Броварському міському земельно-кадастровому бlОРО за Н!!583 від 
14.07.2004 ро; 

5.2.фізичніЙ особі-підприємцю Бойченку Олексію Миколайовичу 
площею 0,0215 га для обслуговування павільйону - землі комерційного 
використання, по вул. Київській,223 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 К2040733800060 від 11.06.2007ро; 

5.3.фізичніЙ особі-підприємцю Вакуленку Ігорю Петровичу площею 
0,0952 га для обслуговування автомобільної стоянки - землі транспорту, по 
. вул. Черняховського в районі розміщення теплиць 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 К2040400700066 від 08.09.2004р.; 

5.4.Товариству з обмеженою. ві~повідальністю "Сла~утич" п~~щею 
0,0207 га для обслуговування БУДІВЛ~ магазину . - зеМЛІ комерЦlИНОГО 
використання, по вул. Київській,95 теРМІНОМ на 5 p'O~IB. 

Внести зміни до договору оренди земс:льнО1 дшянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного П1д~ри~ства ~~цeHTp державного 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних 
ресурсах" за К2040533800043 від 26.05.2005р.; . . 

5.5.Відкритому акціонерному товариству «СпеЦІалІзована пересувна 
механізована колона Н!! 509» площеlО 1,1923 га для обслуговування 



з 
8J1роБНlіЧИХ споруд зе . 
терміном на 5 p~KiB. МЛІ промисловості, по ВУЛ.ЩОЛКіВСЬКіЙ,4 

Внести ЗМІНИ до договору оре 
оо ..... НДИ земельної діля 

КJI1ВСЬК1И реГІоналЬНІЙ філії Державного пі n нки, зареєстрованого у 
земельного кадастру при Державно Д • ри~мства "Центр державного 
ресурсах" за N!!О406ЗЗ800088 від lо.оз.2~6рК?МlтеТJ України по земельних 

5.6. Товариству з обмеженою . ". . 
4100 б ВЩПОВlдалЬНlСТIО Наф " 

8, га для ослуговування виробнич .. б ." ком площеJO 
вул. Кутузова,129 терміном на 5 років. 01 ази - зеМЛІ промисловості, по 

Внести зміни до договору о .. . 
Бвзир Н.М. приватним нота і со:енди земеЛЬНОJ ДІЛЯНКИ, посвідченого 
12.02.200Зр. .N'!!З280; Р У Броварського нотаріального округу 

5.7. Фізичній особі-підприємцю Басараб а І о ОО 17 га дл б • ~eгy вановичу площеJО 
, Я О ~лу:овув~ння КІОСКУ - землі комерційного використання, по 

вул. Чкалова в раиоНІ РОЗМІщення буд. Ng І О терміном до 26 09 '009 . 58 ф" • ..- року, 
.. ІЗИЧНІЙ особl-підприємцrо Басараб Ірині Миколаївні площеJО 

0,0019 га для Об:лу~овува~ня кіоску - землі комерційного використання, по 
вул. Чкалов~ в P~~HI РО~МІ~ення буд.N!!10 терміном до 26.09.2009 року; 

5.9. ФІЗИЧНІИ особl-ШДПРИЄМцrо Бугері Андріl0 Вікторовичу, площеlO 
0,0019 га - для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 
вул. Короленка в районі розміщення буд.N!! 64 терміном на 1 рік; , 
. 5.10. Фізичній особі-підприємцrо Бугері Андрію Вікторовичу площеlO 

19 КВ.м. для обслуговування кіоску - землі комерційного використання, по 
вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!!11 терміном на 1 рік; 

5.11. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площеJО 
0,0019 га для обслуговування кіоску по бульв. Незалежності в районі 
розміщення буд. Х! 1 О терміном на 1 рік; 

5.12. Відкритому акціонерному товариству <<Бровари-молоко» nлощеJО' 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Київській в районі розміщення 
буд. N! 168 терміном на 1 рік; 

5.13. Відкритому акціонерному товариству «Бровари-молоко» площею 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Черняховського в районі 
Розміщення буд. N!! 9 терміном на 1 рік; 

5.14. Відкритому акціонерному товариству (<Бровари-мол~ко» ~ощею 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. Короленка в райОНІ РОЗМІщення 
буд. Не 54-в терміном на 1 рік; 

5.15. Відкритому акціонерному товариству <<Бро~~ри-~ол~ко» П!lощею 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. М.ЛаГУНОВОІ в раноНІ РОЗМІщення 
буд. Н!! 7 -а терміном на 1 рік; 

5.16. Відкритому акціонерному товарист~у .~Бр~варн-~ол~ко)) п~ощеlO 
0,0019 га для обслуговування кіоску по вул. ОЛІМПІИСЬЮЙ В раиоН1 РОЗМІщення . 
буд. Не l-a терміном на 1 рік; ... оо. • 

S 17 ф' 'g особі-підприємцю Носок HaTВnI1 АнаТОЛІ1ВНl площею 
• • lЗИЧНlи ..ОО 

О,ОО19га ДЛЯ обслуговування кіоску - зеМЛІ КОМС:РЦІИНОro ~икористання, по 
ВУл.Короленка в районі розміщення буд.N!!5I, теРМІНОМ на 1 РІК;. 

S 18 ф' 'й особі-підприємЦ!О Іваницькому МИКОЛІ Григоровичу " lЗИЧНI . .. оо • 

площею О,ОО20га ДЛЯ обслуговування ЮОСКУ в cкnaд1 павlЛЬИОНУ ОЧІкування 



.... 4 
_ зеМЛІ комеРЦIИНОГО ВИКористання П 
буд . .N'!!64, терміном на 1 рік; , о вул.Короленка в районі розміщення 

5.19. Споживчому товариству К 
обслуговування павільйону по бу; 00~epaTop-2000~) площею 0,0048 га для 
буд. Н!! 7 терміном на 1 рік; ьв. езалеЖНОСТl в районі розміщення 

5.20. Фізичній особі-підприємцю Дутом . 
0,0052га для обслуговування павільйон _ зем ~ IOplIO :~игоровичу площею 
по вул.ОболонськіЙ в районі розміщенн: б t..rn Л451 KOMe~ц .. IНOГO в~користаншr, 

5 21 Ф. ... б·· УД·J'~ , теРМІНОМ на І рІК· 
. . ІЗИЧНІИ осо І-ПІДПРИЄМЦЮ Наливайко· ' 

0,0025 га для обслуговування кіоску _ земл. B~~pIIO Амосовичу площеlО 
вул. Марії ~aГYH.~Boї,2 терміном на 1 рік; І комерЦ1ИНОГО використання, по 

5.22.ФІЗИЧН1И особі-підприємцю Пасічник Вален . В· .. о 0051 б ТИНІ IКТОрlВНІ площею 
, ~ для о слуговування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦIИНОГО в~користання, на розі вул. Грушевського та вул. Возз"єднання 
теРМІНОМ на 1 рІК; 

5.23.ФізичніЙ особі:підприємЦlО Красній Ірині Петрівні площею 0,0035га 
ДJIJI о~~луговування КІоску в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦIИНОГО використання, по вул. Гагаріна,14 терміном до 26.09.2009 року· 

5.24.ФізичніЙ особі-підприємцю Сидорченку Олександру Миколайови~у 
площею 0,ОО05га для обслуговування лотка - землі комерційного 
викор~стання, по бульв.Незалежності в районі розміщення буд. N!! 11 терміном 
на 1 рІК; 

5.25. Фізичній особі-підприємцю Сидорченку Олександру Миколайовичу 
площею 0,0005га для обслуговування лотка - землі комерційного 
в~користання, по вул. Гагаріна в районі розміщення буд. N!!16 терміном на 1 
рІК; 

5.2б.фізичніЙ особі-підприємцю Болдирєву Костянтину Олексійовичу 
nпощеlО 0,0023 га ДЛJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування -
землі комерційного використання, по вул. Короленка,52 терміном до 
26.06.2009 року. 

б. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеУСТРОIО по 
оформлеННIО права користування (договорів оренди) земельної ділянки, на 
якій розміщене майно що явnяється вnасністю юридичної особи, товариству з 
обмеженою відповід~ьністю "Автобансервіс" орієнтовною площею 0,7103 га 
для обслуговування виробничо-складської бази по вул. Кутузова, 127 -б. 

7. Надати дозвіл на складання технічної документації. із землеустрою по 
оформленню права постійного користування земельними ДШJIнками: 

7.I.РелігіЙніЙ громаді УкраїНСЬКОЇ Православної Церкви парафії святого 
Апостола Іоанна Богослова орієнтовноЮ площею 0,5 га для будівництва та 
обслуговування церковногО майна по .~ул. Ч~рняховського,38; .. 

7.2.РелігіЙнії громаді УкраlНСЬКОl Греко-КаТОЛИЦЬКОI. Церкви . 
Трьохсвятительської парафії оріЄНТОВНОЮ площею 0,08 га для БУДІвництва та 
обслуговування церкви-каплиці по ьульв. Незалежності в районі пішохідного 
бульваруЧерняховського,38; 



7.З.РеЛІГІИНll гро . у 
оо. А маДІ країнськ" Л парафІІ святих постолjв Петра І' Л . OJ раВославно'l' Ц . б авла OPIEHT еркви 

БУДІвництва та ослуговування церк ОВНОЮ Площе.о І 6'28 
Н . .. овного майна ,- га для 

7.4. езanеЖНІИ релігійній гр' ПО вул. Киї'вській 223' 
. " . омадl євангель ' , 

поклоНІННЯ ОРІЄНТОВНОJO площею О 074' СЬКИХ ХРИстиян Хвала' . ' - га для об "І 
ПРIIМlщення. ~o вул. Гагаріна,22; слуговування нежитлового 

7.S.РелIГІЙНОЇ громаді РИмсько-К .. 
Марії Неустанної Допомоги" opiЄHTOBH~:O~~~ЬKOI Церкви "ПреС.ВЯТОj Діви 
обслуговування церкви з адміністративними ~e.o 0,7 га для БУДІвництва та 
спорудами по вул. Черняховського в .. ~динка~IИ та господарськими 
Флора". раиоН! РОЗМІщення КП "Бровари-

8. Над~ти дозвіл на розроблення проектів землеустрOlО щодо 
земельних Д1Лянок: відведення 

, 8.І.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
для будівництва кrn 100/04 кв по ОРІЄНТОВНОЮ площеJО 0,004 га 

вул. Каmиріна; 

8.2.Відділу капітального буді~ництва Броварської міської' ради 
орієнтовною площею 0,05 га для БУДІвництва газорозподільчого пункту по 
вул, Павла Чубинського; 

8.3. Фізичній особі-підприємцю Чань Линь Хо орієнтовною площе.о 
~:ОlЗ8 га для влаштування літнього майданчика з елементами благоустрою 
lJIЯ І(афе "Колібрі" по вул. Геологів,4; 

8.4. Приватному підприємству "Теплоенергоспецбуд" орієнтовною 
ПЛощею 0,35 га для розміщення об"єктів та споруд транспортного призначення 
(транспортної дільниці) по вул. Кірова в районі розміщення будинку Н!! 96. 

. 9.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеУСТРОJО щодо зміни 
ЦІЛЬового призначення земельної ділянки фізичній особі-підприємЦJО 
Бондарчуку Юрію Віталійовичу орієнтовноlO площею 0,0052 га із земель 
ЖИТлової забудови на землі комерційного використання для розміщення 
майстерні по ремонту взуття по вул. Черняховського,2. 

10. Продовжити термін дії дозволу на виготовлення проекту 
З~млеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
ВІДПОвідальністю Смарт-моторс" орієнтовної' площеrо 3,2510 га для 
будівництва та об~уговування автосервісноro центру по вул.Красовського в 
М.Бровари до 26.05.2009 року. 

11. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного ?ід~риємс;ва 
.. ЦеНТр державного земельноГО кадастру при Дер?Кавному KOMITen ~краlНИ 
По земельних урсах" за .N"g0406ЗЗ800062 ВІД 21,02.2006р., ВІДНОСНО 

рес .' в б '" ТоваРИства з обмеженою віДПОВlдалЬНIСТJО "иро ничо-~омеРЦlина 
l(OMnaH; n у б' -2000" слова " ... по вул. Короленка... замінити 

и& " кр УДІнвест " .' . 
СЛовами " ... по вул. ЧерНJIховського,21-в..., ВІДПОВІДНО до РІшення 



ВJlконавчого комітету від 28 08 '007 ).!: -" ..- .І,!! 443 П адреси . " ро надання адрес про . , ЗМІНУ 

12.Внести зміни до рішень Б ова ... 
12.1. від 'О 11 '008 Р РСЬКОІ МІСЬКОЇ ради· _..- року На 9'8 49 О . 

користування земельними ділянкам - - - - 5 «п~о припинення права 
б .. и ... » П 3 І ВІ О межеНОIО ВІДПОВІдальністю "Саратекс" ... ДНОСНО товариства З 

"Попередити товариство З об доп~внити абзацом: 
б . . меженОІО ВІДПОВ· . нео ХІДН1СТЬ укладення договору о ен . l~альНlСТІО "Саратекс" про 

12.2. від 26.02.209 року ;!! ~~~:~~_~epMIHOM до 26.05.2009 року"; 
користування земельними ділянками 5. 5 «Про припинення права 
відповідальністю ЛАКІ" сл ... » п. . ВІДНОСНО товариства З обмеженоlO 

" ова " .... по вул Блока 5" . вул. Блока,9"; . ,заtfIlНИТИ словами " ... по 

12.3.від 29.01.2009 року Но 1023 55 05 користування земельними ділянк;ми » - п - 1 О (~ПРО. припинення права 
підприємства Аф· Т" . . . . . ... ВІДНОСНО приватного 

~' Іна- замІСТЬ СЛІВ " ... теРМІНОМ до 29.03.2009 ок" 
читати " ... теРМІНОМ до 29.05.2009 року"; р У 
ко 12.4.від 26.02.2009 ~OKY N!! 1 06~-56-05 «Про припинення права 
о р~с~ання земельними ДІЛянками ... » ВІДмінити п. 3.19. відносно фізичної 
со И-ПІДПРИЄМЦJl Котенка Володимира Григоровича· 

12.5.від 25.12.2008 року N!! 968-52-05 «Про припинення права 
користування земельними ділянками ... » п. 4. відносно приватного підприємця 
Хаєрланамової Наталії Федорівни доповнити абзацом: 

"Попере~ити приватного підприємця Хаєрланамову НаталіlO Федорівну 
про неоБХІДНІСТЬ укладення договору оренди землі терміном до 
26.04.2009 року". 

13. Попередити lоридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3 
даного рішення, про необхідність укладення до 26.05.2009 року договорів 
оренди землі. У випадку не оформлення договорів оренди землі, міська рада 
буде розглядати питання про припинення права користування землеlО. 

. 14.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.S даного 
РІшення, про необхідність укладення до 26.05.2009 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. 

15. Попередити юридичні T~ ф~ичНі особи, .~азначені в п.п. 6,7 про 
необхідність виготовлення віДПОВІДНОІ документаЦll по оформлеННIО права 
КОРИстування земельнИМИ ділянками в термін до 26.06.2009 року. До освоєння 
земельних ділянок приступати піcnя отримання пр~овстанОВЛIОIОЧИХ 
Документів на землЮ та встановлення меж земельних ДІЛЯнок в натурі. 
Земельні ділянки використовувати за цільовиМ призначенням. 

16.Попередити юридичні особи, зазначені в п.8 про необхідність 
РОзроблення відповідної документації по оформленню права користування 



зе".ельнИМИ ділянками в термін до 26.03.2010 рок Д 
111 • у. о освоєння 

земельнИ~ ДІЛянок приступати після отримання правовстаНОВnIОIОЧИХ 
дoкyltleH:l~ на земл1О та встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
ЗемеЛЬНІ ДІЛЯНКИ використовувати за цільовим призначенням. 

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

18. 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 БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радою в 

односторонньому порядку. 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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