11,
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

r;tpo припинення права користування земельними

д!лян~ами, затвердження проектів землеустрою та --,

теХНIЧНОI до.кументації із землеустрою, надання в оренду
земельних ДІЛЯНОК,

.продовження термінів користування

земельними ДІЛЯНКами, надання дозволів на

виготовлення технічної документації по оформленню
п~ава користування земельними ділянками юридичним і

фІЗИЧНИМ особам та внесення змін до рішень Броварської
міської ради

Розглянувши подання земельного відділу від 16.07.2009р. Nи
припинеННJI

права

користування

земельними

ділянками,

1371

щодо

затвердження

проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою, надання в

оренду земельних ділянок, продовження термінів користування земельними
ділинками, надання дозволів на виготовлення технічноі 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, 116, 120, 123, 124, 125, 126, Земельного кодексу Українн, ст.7

Закону Украіни "Про оренду землі", п. 12 Перехідних положень Земельного
кодексу України, , п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядувВННJI в

Украіні, а також враховуючи пропозиції постійної ~OMiciї з пИ'ПlН!' розвитку та
благоустрою територій, земельних відносин, аРХІтектури, БУДІвництва та
інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1.3.Фізичніli
особі-підприємцю
Дворському
апександру
Володимировичу nnощеlО 0,0032 га по вул. Гагаріна 22-б згідно з листом ВІ·Д

23.06.2009 року;
,
,
1.4. Каз~нному заводу ~opomкoBoї металургії площею 0,2226 га в районі
Промвyзnа, зпдно з листом ВІД 15.05.2009 року Н!! 02-899.
2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
o~eндy...та H~aT~ в оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку

ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Долот Ганні Іванівні

площею 0,0023 га ДJIJI

об~ГОВУВання аптеки. ДJIJI Be~c:?aHiB з вnаштуванНJlМ окремого входу із
ВХІД~ою групою

:

зеМЛІ комеРЦIИНОГО використання,

по вул. Короленка,68

теРМІНОМ на 5 РОКІВ.
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо CкnaдaHНJI
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку та надати в
оренду за рахунок земель міської ради земельну ділянку, на якій розміщене
майно. що ЯВЛJIється власністю, товариству з обмеженою відповідальністю
.Давар" площею 0,2226 га ДJIJI обслуговування базового cкnaдy ЛЗР - землі
промисловості, в районі Промвузла терміном на 5 років.

3.

4.

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо CкnaдaHНJI

документів. що посвідчують право постійного користуваннв земельними

дїЛJlнками. та надати в постійне користуванНJI земельні ділвнки:
4.1. Релігійної громаді Римсько-Католицької Церкви "ПресвJlТОЇ Діви
Марії Неустанної Допомоги" площею 0.6990 га ДJIJI
будівництва та
обслуговування церкви з адміністративними будинками та господарськими

спорудами - землі громадського призначенНJI, по вул. Чернвховського.34;
4.2.Упрaвnінню освіти Броварської міської ради площею 2.6195 га

ДJIJI обслуговування Броварської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів .N!! 2землі громадського призначеннв. по вул. EHГeJlЬCa,6.

5. Продовжити терміни користуваннв земельними дїЛJIнками. що
перебувають в оренді:

5.1.Малому підприємству <<Апіс&»
площею 0,0016 га ДJIJI
обcnyrовувВННJI кіоску _ землі комерційного в~ористаннв, по вул. Димитрова
в районі залізничного вокзалу теРМІНОМ на 1 РІК. .. .
Внести зміни до договору оренди земельно! д1ЛJlНКИ, зареєстрованого У

Київській регіональній філії Державного під~и~ства ,~eHТP державного

земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УКРВ1Ни по земельних

ресурсах" за Н!!040633800403 від 08.11.2006 poкy~..
•
•.
•
...
б· -підприЄМЦЮ Торопов1И TeTJIН1 ІВВН1ВНІ площею
5•2•Ф13ИЧНlИ осо І
О 0046
б
ов aнНJI перукарні та вnаштувaнНJI o~eMOГO входУ •
га ДJIJI о слуг :ув
в 'єднаннв 7 теРМІНОМ на 3 роки
земnі комерційного використанНJI. по вул. 033 ••• •
•
Внести зміни о договору оренди земen~НОІ Д1ЛJlНКИ, зар~строваного у
.
.
д.. еєстраціі ДогоВОРІВ оренди земnt виконавчого
~I запиСІВ дерЖ~~ОI р..
. 17 1О 2007 року за Н!! 1671;
КОМІтету БроваРСЬКОI МІсЬКОІ ради ВІД

. .

S.3.ФізичніЙ особі-підприємЦlО Концевич Ірині Петрівні площею
0,0089 га
ДJIJI
обcnyrовуваННJI павinьйону - землі комерційного

ВJfКОРИСТВННJI, п~ вул.Димитрова та вул.Короленка 7, терміном на 3 роки.

.. В~~СТИ ~МІНИ д~..дo~o~~py оренди земельної діuнки, зареєстрованого у

КИІВСЬЮИ репоналЬНIИ фШI1 Державного підприємства "Центр державного
земельного

кадастру

при

Державному комітеті

ресурсах" за Н!!040533800219 від 07.12.2005 року;

України

по земельних

5.4.ФізичніЙ особі-підприємцю Афіцькому Олександру Юрійовичу
площею 0,0122 га ДnJl обслуговуваННJI павільйону - землі комерційного
ВJfкористанНJI, по Об»їзній дорозі в районі розміщеннв МРЕВ терміном на

3 роки.
Внести зміни до договору оренди земельної діuнки, зареєстрованого у
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті
ресурсах" за Н!!040533800142 від 14.09.2005 року;

України

по

земельних

5.5.Спільному українсько-французькому підприємству з іноземними
інвестиціями
"Основа-Солсиф" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю площею 1,0213 га ДJJJI обслуговуваннв виробничої бази землі промисловості, по вул. Будьонного,l4-а терміном до 30.09.2009 року.
Внести зміни до договору оренди земельної ДЇJUlНКИ, зареєстрованого у
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних

ресурсах" за Н!!040400700076 від 22.1 0.2004р.;
5.6.ФізичніЙ особі-підприємцю
Кпоповій Ларисі Іванівні площею
0,0058 га ДJIJI обслуговуваннв кіоску в складі павільйону очікуваннв - землі
комерційного використаннв, по вул.Кірова в районі розміщеннв буд.N!4S,
терміном на

1 рік;

..

5.7. Фізичній особі-підприємцю TYPOB~ Володимир! ~~вичу
0,0019 га ДJUI обслуговувaннJI КІоску : зеМЛІ комерЦ1ИНОГО
використaнвJl, по вул. Олімпійській,2 терміном на 1 рІК;
..
5.8. Фізичній особі-підприємцю Бесарабу .Володимир>: Микол~овичу
площею
О 0026 га ДJUI обcлyroвуваННJI Кlоску- зеМЛІ комерційного
використВНИJI: по
вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщеннв буд. N! IS
терміном на 1 рік;
..
.
. І . •
.
...
собі-підприємцю ІванІНІ СВІтланІ ванlВНІ площею
5..
9 Ф ІЗИЧНІИ О
.
.~.
0,0025 га ДJIJI обcnyrовуваннв кіоску- зеМЛІ комеРЦlnnОГО викориcтaннJl, по
вуп.Коропенка,70 терміном на 1 рік;
..
ністю <сКиївобnnnеса»
з
обмеженою
ВlДпов1Дanь
._-,r
5.10.Товариству
кіоску- землі комерційного
площею
О ОО 19 га ДЛJI обспyroвуваннв .
.
,
к
енка в районі розющеННJI буд. Н! 64 теРМІНОМ
використaнвJl, по
вул. ороп
площею

на

1 рік;

б

женою

відповідальністю

<<КиівобnпpеС8))

5.11. Товариству з о мбеcлyroв:у&aRНJI кіоску _ землі комерційного
0,0019 га ДЛJI о
ПЛощею

ВИКІ0Р~стання, по вул. Київській в районі розміщенНJI буд. Х2 lб8 терміном

ва

рІК;

5.12.Товариству з обмеженою відповідальніСТІа «КиївоБJJПpеса»
ПJlощею
0,0019 га для Обcnyrовування кіоску- землі комерційного
використання, по бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Х2 11
1 рік;
5.13. Фізичній особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу
ПJI?щею
0,~020 га .~Я обслуговування кіоску в CКJIвдi павinьйону
ОЧІКУВання - зеМЛІ комерЦlИНОГО використання, по вул.Кірова-Грушевського
терміном до 30.01.201 О року;
5.14. Фізичній особі-підприємцю Гавриш Валентині Михайлівні
площею 0,0031 га дnя обслуговування кіоску в скпаді павinьйону очікування _
землі комерційного використання, по бульв. Незалежності, 12 терміном на
1 рік;
5.15. Фізичній особі-підприємцю Кушпinь Любові Михайлівні площею
О,О04б га ДJUI обслуговування павільйону по вул. Олімпійській,б-а, зона 14,
район 49 терміном на 1 рік;

терміном на

5.1б. Фізичній особі-підприємцю Онуфрієву Вадиму Вікторовичу
Шlощею 0,005б га ДJIJI обслуговування павinьйону - землі комерційного
використання, по вул.Короленка районі розміщення буд.52, терміном на 1 рік;
5.17. Фізичній особі-підприємцю Проскурко Валентині Миколаівні
Шlощею 0,0023 га ДJUI обслуговування кіоску в cКJIaдi пав~ьйону .0чі~анНJI землі комерційного використання, по бульв.НезалежноСТІ райоНІ РОЗМІщення

буд.7 терміном на 1 рік;
.
. ..
5.18. Фізичній особі-підприємцю Арендар АнаТОЛІЮ ОлеКСIИОВИЧУ
Шlощею
О 0025 га ДJIJI обcnyгoвування павільйону - землі комерційного

використання,' по вул. Короленка,б8 терміном на 1 рік;

5.19. Фізичній особі-підприємцю Висоцькому Руслану. ВanеНТИl!~ВИЧУ
площею 0,0030 га ДJIJI обслуговув8ННJI кіоску - зеМЛІ комеР~IИНОГО
використання, на перетині вулиць постишева та Грушевського термшом на

lріх;

... Н

5.20.Фізичиій особі-підприємцю островсыои.

площею 0,0025 га ДJIJI обслуговуванВJJ хі

- зеМЛІ.

...
комеРЦIИНОГО

вихорис

розмїщеННJI буд.N!21, терміном на

.,.ІЦО 1

. ' 01

В

..

але~НІ

в СКЛаді павшьйо">: ОЧІКУВ~

RJIG"'"'~--'O ~

5.21. Фізичній особі- .
0,0024 га ДJIJI обслуговувaнВJJ хі ~ З

·00

a~l1

в.НезалежноСТІ

*

.

в райоНІ

Михайлівні площею

~ ого вихоР.иCТВНИJI, по
, ~. о ~
I~.IO. Oj N.! IZ&O~/,D~f4.~.3
буnьв. Незвnежності,7 терміном '1'10 ·IN~·с:СЩус&1~
.
ан ·~У"lчноі ь ентаціі із землеустрою по
б. Надати дозвш на склад

~"1J..

,.

нди) земельних дїЛJIВох, на

ОФормnенню права користуванВJJ ед
• юр'UnUUVUY
та фізичних осіб:
.
-~...
JI]IJUIЄТЬСJl влаСНІСТЮ
~.. ~....-.
.
РОЗМІщене МilШAо, що
. ов· альністю ,,БудстандаpnВЖИН1РИНГ"
. б.l.Товариству З обмеженою ВІД; 'nі~вицтва та обслyroвувВВНJI об"єхту

якій

ОРІЄНТовною площею

2,8837 га для у,...

нс:завер~ен~го будіВництва ( багатоквартирна житлова забудова) в 5
МlкрораиОНI ІУ житл~вого району;

6.2. ГpoMaдRHЦ1 Дзlобі Марії Іванівні оріЄНТОВНОIО 1Ш0щеlО О 0044 га ДJUI
обслуговуванНJI нежитловоro приміщенНJI по вул. Будьонноro,l~б;
• 6.3.Товариству з обмеженою відповідальніcno "Прімавера ІІтос"
ОРІЄНТОВНОІО . lШощею 1,6372 га ДJIJI обcnyrовуванНJI комrшексу по
вул. Метanypпв, 19;
6.4.Приватному підприємству приватна фірма "Нікола" орієнтовною
площею 0,0253 га длJl обcnyговуванНJI прибудованого магазину по
вул. Грушевського,3-б.

7.Надати дозвіл орендному підприємству "Броварипромжитлобуд"
передачу

в

суборенду

земельної ділянки

площею

0,0055 га

на
для

обcлyroвуванНJJ частини нежитлової будівлі по бульв. Незалежності, 14,
громадинам Маценко Світлані Олексіївні та Маценку Олексію Івановичу, без
зміни ії цільового призначення.
Попередити орендне підприємство "Броварипромжитлобуд"
про
необхідність BCTaнOвneHНJI плати за земельну ділянку, що передаЄТЬСJl в
суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди
земельної діЛJJНКИ, зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного
підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному

комітеті України по земельних ресурсах" за Н!!040733800068 від 22.06.2007
року та договором Н!! 1 про BHeCeHНJI змін до вищезазначеного договору
оренди земельної ділянки, зареєстроввним у Київській регіональній філії
Державного

підприємства

,Дентр

державного

земельного

кадастру

при

Державному комітеті України по земельних ресурсах" за N!!04093380000б від

09.01.2009 року.
8. Відмовити у продовженні терм·
що перебуває в оренді, приватно

у продовжеННJI терміну дії до
0,0388 га для обcnyroвуввнНJI

истування земельною дimппcою,

Фатєєвій Гanині Миколаівні

,елЬНОї ділянки площею

"»

комерційного використвнНJI, по

.

«lІеремоГ8», в зв'язку з невІДП

межам, вказаним в кадастровому

І)

~~

41

ого майданчику - землі
айоні розміщенНJI парку
меж земельної ділянки

t!;., tl,.IlC1! tJ~ 1309 _;s-~ "". 8.2

CJ

'

9 Внести зміни до рішень Бр
ької ради:
9:1. від 28.05.2009 року N!! 1131-63-05 «ІІро припине~ права
. ками HВДВННJI в оренду... » в п. 9.5. ВІДНосно
користувВННJI земельНИМИ ~ повLцanьНіCnO Броварське деревообробне
товариства з обмеженою ВІД .
28 06 2009 року" замінити словами
підприємство ,,явір" слова " ...терМІНОМ до . .
.....терміном до 30.08.2009 року"ї
о 1131-63-05 с<Про припинення права
9.2. від 28.05.2009 . року Н!. надання в оренду... » в п. 9~2. відносно
користувВННJI земельними ДЇJIJIIIICВМИ'
Ірини володимирівни
слова
фізичної особи-підпрИЄМЦЯ .якимчук

замінити

словами

"...тер·
МІНОМ

до

Внести зміни до
договору оренди земельної ділянки,
зареєстрованого у Киівській регіональній філії Державного підприємства

10.

,Дентр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по
земельних ресурсах" за Н!!040733800121 від 28.09.2007р., назву Орендаря

читати:
"Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"фірма
ТеІШИЦЬтехмонтаж",
відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи Н!!

095262

від 17.06.2009року.

Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,3
даного рішеННJI, про необхідність укладення договорів оренди земельних
ділянок та проведеННJI їх державної реєстрації до 30.09.2009 року. У випадку
не оформnеННJI договорів оренди землі, міська рада буде розглядати ПИТВННJI

11.

про припинеННJI права користуванНJI землею.

12.Попередити юридичні та фізичні особи, що зазначені в п.5 даного
рішеВRJI, про необхідність укладеННJI до 30.09.2009 року договорів про

BHeCeВНJI змів до договорів оренди землі. У випадку не оформлення договорів

про BHeCeВВJI змін до договорів оренди землі, міська рада буде розглядати
питання про припинеВНJI права користувВННJI землею.

13. Попередити юридичні та фізичні ~соби,. заз~ачені в п. 6 .~oгo
рішеВВJI

про

необхідність

виroтовлеННJI

ВIДПОВ.IДНОI

докуме~u

по

оформnеВlПO права користуввнНJI зем~нИМИ дШJIНКВМИ. в теРМІН до
30.10.2009 року. ДО OCBOЄННJI земельНИХ Д1ЛJlнок приступати ПІСЛЯ отримання
правовстановmoюЧІІХ документів ва землю та встановленНJI меж зе~ельвих
ділянок в натурі. Земельні ділянки
використовувати за цшьовим
ПризначеВИJlМ.

14.Доручити виконуючому обов"язки міського гол.ови Сап~жку І.В.

бути представникоМ Броварської міської ради при укладеlПll договорІВ оренди
землі та додаткових угод.

15. Договорами оренди земельних ділянок передбачити право
Броварської міської ради змінювати орендну плату за земельні діnянки піcnя
зміни rpошової оцінки земель м.Бровари.
у випадку відмови орендарів змінити орендну плату, договір оренди
земельної ділянки може бути розірваний Броварською MiCLKOIO paдOIO в
односторонньому порядку.

16.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на

заступника

міського голови Андрєєва в.о.

І.В.Сапожко

м.Бровари

від

N!

30 JIИПНJI 2009 року

"11;;'/-&'-

or

ПОДАННЯ:
земельноro в .щд' nv

_.", за ПРОПОЗІЩЇЄJО

постіRної комісії З ПІІТВНЬ

ій

РОЗDIIТКУ та блаroУСТРОI~ теР lnO:
земелЬ1l11Х віднос"н, аРХІтектур

,

'

БУДЇВНlщтва та інвеСТИці~~~~-~.~~:::j~;~~
на'lВnЬНllка земельноro ~IUUI~9

Л.М.ГудимеНJ(О

ПОГОДЖЕНО:

ЗаС1УJJJIlfК міського голови

В.О.Андрєєв

cz
1

НаЧВnЬНlfК IОрИДИЧНОГО відділу

<:::>

І.Г.Лавер

Начвnьник упрaвлiннJJ

міСТОбудУВВИНJI та архітектури _
головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начвnьник зaranьиого Biддiny
Н.І.Гнатюк

Гоnова постіАиоі комісії 3 nитaиь
РОЗВИТХУ та ~naroустрою теРиторій,

земenьвих ВІДНОсин, архітеkТypи

будіВНИцтва та інвестиціА

'

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.
ПОДАНня

/V/j~1

"'1

11 l' І tUo.f

Просимо розглянути
питання

на черговому засіданні Броварської міської ради

.припинення

щодо

права користування земельними ділянками

,

затвердження проеКТІВ землеустрою та технічної документації із земnеУСТРОIО,

Надання в оренду земельних ділянок,

продовження термінів користування

земельними ділянками, надання дозволів на виготовлення технічної документації
по оформленню права
користування земельними ділянками юридичним і
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради:

1. Припинити

право користування земельними ділянками та зарахувати іх

до земель міської ради, в зв'язку з добровільною відмовою:
1.I.Відкритому акціонерному товариству ,,Броварський завод будівельних
конструкцій" площею 0,1000 га по вул. Бориспольця, 7, згідно з листом від

23.06.2009 року Н!! 02/205;
1.2.Товариству
з
nСвітлотехніка" площею

обмеженою

відповідальністю

"Торговий

Дім

0,0538 га по вул. Красовського,22, згідно з листом від

16.06.2009 року Н!! 8;

1.3.Фізичній особі-підприємцю Дворському Олександру Володимировичу
площею 0,0032 га по вул. Гагаріна,22-б, згідно з листом від 23.06.2009 року;
1.4. Казенному заводу порошкової металургії площею 0,2226 га в районі

Промвyзnа, згідно з листом від 15.05.2009 року Н!! 02-899.

2.Затвердити проект землеустрою щодо в~веде~ня земельної д~ в
оренду

та надати в оренду за рахунок з~мenь ~I~ЬKOI ради земельну ДІШІНКУ

фізичній особі-підприємцю Долот ~aнHI ІвашвН1

площею 0,0023 га ~

обcnyrовування аптеки для ветерашв з вnаштуванням окремого входу 13

вхідною групою _ землі комерційного використання,

по вул. Короленка,68

терміном на 5 років.

3. Затвердити технічну документацію із земnеустро~ щодо скпадання
ДОkyМеитів, що посвіДЧУЮТЬ право оренди на земс:пьну ДIШІНку.:а над~ти в

оренду за рахунок земель міської ради земельну д1JIJlНК)', на .ЯКlи ?ОЗМІ~ене
М....--

ш'стю товариству з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ

1
4l!

,
ЛЗР
•
2226
пп
... обcnyroвування базового cкnaдy
зеМЛІ
J
га
~_.
.
. . ' п OMBv-.lnа терміном на 5 роКІВ. --..;':..------

rчutО, ЩО являється впас
П.._ "
О

'tfo\IIIIap площею
npомиCnOBOCТI,• В ранОНІ р

~--

6p08apCIIКlli1 МВК

І ВxIAHIJB 1у.

· di2.....

О/-

~,.

4.

Затвердити технічну ДОкуме

•

•

документів. що посвідчуЮть правовт::: ІЗ землеУСТРОІО щодо cКJIвдaнНJI

діляНКами. та надати в постійне КОРИСtyВан йного кори~анНJI земельними
4.1. Релігійної громаді Римсько-К НJI зеМ~ЬНІ ДІЛЯНКИ:

Марії Неустанної Допомоги" пл

ощеlО

аТоОЛИЦЬКОІ Церкви "Пресвятої Діви
6990 га
б •

обcnyrовуввнНJI ~еркви з адміністративни";и б
ДJIJI
УДІвництва та
спорудами - зеМЛІ громадського n
удинками та господарськими
42У
.
.
ризначення, по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО 34·
• • праВЛІННЮ ОСВІТИ Броварської міської ради площею 2 6195 ~
обcnyroвування Броварської загальноосвіmьої WКО'"И
.''''І:
~
... І-ІІІ ступ еНIВ
",! 2- зеМЛІ
ІРомвдського призначення, по вул. Енгельса,6.

5. Продовжи~ терміни користування земельними ділянками що
пере увають в ореНДІ:
•
• S.I.Мало~ Підпр~~ству «АліСІ» площею 0.0016 га ДJIJI обслуговування

б

КlO~КY

- зеМЛІ комерЦlИНОГО використанНJI, по вул. Димитрова в районі
зВJDЗНИЧНОГО вокзалу терміном на 1 рік.

.. в~~сти ~міни д?.. дo~o~?py оренди земельної ділянки. зареЄС1рованого у
КИIВСЬКlИ репональюи фІЛll Державного підприємства ,Дентр державного
земельного квдас1рУ при Державному комітеті України по земельних ресурсах"
заN2040633800403 від 08.11.2006 року;
5.2.ФізичвіЙ особі-підприємцю

Тороповій Тетяні Іванівні площею
0,0046 га ДJIJI обслуговування перукарні та влawтyванНJI окремого входу - землі
комерційного ВИКОРИСТВВНJI. по вул.Возз'ЄДНВВНJI.7 терміном на 3 роки.
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі
виконавчого
комітету Броварської міської ради від 17.10.2007 року за N! 1671;
5.3.ФізичніЙ особі-підприємцю Концевич Ірині Петрівні площею
0.0089
га ДJIJI
обслуговування павільйову - землі комерційного викориCТ8ВНJI. по
вул.Димитрова та вул.Короленка 7, терміном на 3 роки.
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки. зареєстрованого у

Київській регіональній філії Державного підприємства .Дентр державного
земельного квдас1рУ при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах"
заN!040533800219 від 07.12.2005 року;

5.4.фізичвіЙ особі-підприємцю АФіцькому Олександру Юрійовичу
площею 0.0122 га ДJIJI обслуговування павіль~ову - землі коме~ціЙВОГО
ВИІСориставня. по Об»їзвій дорозі в районі РОЗМІщення МРЕВ терМІНОМ на
3 роки.
Внести зміни до договору оренди земельної дimпucи. зареєстрованого у

КиїВСькій регіональній філії Державно~ п~при~~ства ,Дентр державног?,
земельного квдастру при ДержавноМУ KOMlTen УкрВ1НИ ПО земельних ресурсах
за}(2040533800142 від 14.09.2005 року;
.
5.5.Спільному українсько-французькомr підприємству з іноземними
IlІВестиц; .....,.
О
а-Солсиф" у форМІ товариства з обмеженою
ІАІУ&А
11 снов
б
.. б
ВlДПовідальністю ІШощею 1.0213 га Д1IJI об~ОВУВaнВJI виро ВИЧОl азиземлі про
•
БvlП.ОВНОГО 14-а терм1ВОМ до 30.09.2009 року.
•

мисловоСТІ. ПО вул.

J 1'\"

•

Внести зміни до договору оренди

оо

•

Київській регіональній філії Державног:ем:~r:ОI ДШJIНКИ. зареєстрованого у

земельного кадастру при Державно
.!д ри~ства "Центр державного
за1(2040400700076 від 22.10.2004 .МУ KOMITen УкраІНИ по зеМeJJЬНИХ ресурсах"
.
....
..
р.,
S•6•ФlЗИЧНIИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Кnоповій Л
.І . .
б
.
аРИСІ ванlВНІ rшощею
О 0058
ra~...
о CnYГOBYBaHНJI КІОСку в складі павinьйо·
'.
комеРЦIИНОГО використання, по вул Кірова в ... ~ ОЧІ~ання - зеМЛІ
терміном на 1 рік;
.
раИОНІ РОЗМІщення буд.N!45.
s.7. Фізичній особі-підприємцю TypOBЦJ В
мих
ПJlощеlО 0.0019 га ДпJI обслуговування Kio~кy олодимир!
~~вичу
.
... .
- зеМЛІ комерЦJИНОГО
використанНJI. по вул. О:JIІМП1ИСЬКlй,2 терміном на 1 рік·
5.8. Фізичній особі-підприємцю Бесарабу Воло~имиру Миколайовичу
ПJlощею
0,0026 га для обслуговування кіоску- землі комерційного
ВIIКОРИСТанНJI. . по
вул. Черняховського в районі розміщення буд. N! 15
теРМІНОМ на 1 рІК;
5.9. Фізичній особі-підприємцю Іваніні Світлані Іванівні площеlО
0.0025 га ДпJI обслуговув8ННJI кіоску- землі комерційного використання по
вул.Короленка, 70 терміном на 1 рік;
•
S.10.Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО <<КиівоблпреС8») площею

0.0019 га дпя обслуговування кіоску- землі комерційного використання. по
вул. Короленка в районі розміщеННJI буд. N!! 64 терміном на 1 рік;
5.11. Товариству з обмеженою відповідanьніС'ПО «КиівоблпреС8») площею
0.0019 га дпя обслуговув8ННJI кіоску - землі комерційного використання, по
вул. Київській в районі розміщення буд. Н!! 168 терміном на 1 рік;
5.12.Товариству з обмеженою відповідальніС'ПО <<КиівоблпреС8») площею
0.0019 га дпя обслуговування кіоску- землі комерційного використання, по
БУJJЬв.Незanежності в районі розміщення буд. Н! 11 терміном на 1 рік;
5.13. Фізичній особі-підприємцю Кулазі Петру Володимировичу площею

га дпя обслуговування кіоску в cкnвдi павinьйону очікування - землі
КОМерційного використання, по
вул.Кірова-Грушевського
терміном до
30.01.2010 року;

0.0020

5.14. Фізичній особі-підприємцю Гавриш Валентині Михайлівні площею
0.00311'8 ДJIJI обслуговування кіоску в cкnвдi п~inьЙону. очікування - ~емлі
kомерційного використання по бульв.НезалеЖНОСТІ.12 теРМІНОМ на
1 рІК;
5.15. Фізичній особі-~ИЄМЦЮ Кушпinь Любові Михайлівні площею
0,0046 1'8 ДJIJI обслуговування павinьйону по вул. ОлімпійськіЙ.6-в, зона 14.
Рalон 49 терміном на 1 рік;
5.16. Фізичній особі-підприємцю Онуфрі~у B~ Вікторовичу площею
0,0056 га ДJIJI обслуговування павinьйону - зе~1 KOMepЦJ~OГO використання, по
ВУЛ.Короленка районі розміщення буд.52, теРМІНОМ на 1 рІК;.
оо
5.17. Фізичній особі-підприємцю Проскурк~ B~e~l ~олаlВНl
IIJIОщею 0.0023 га ДJIJI обcnyrовув8ННЯ кіоску В CКJI8Д1 п~JЛЬИОНУ .0Чl~ання земnі комерційного використання, по бульв.НезалежноСТІ райоНІ РОЗМІЩення
БУд.7 терміном на 1 рік;
•

5.18. Фізичній особі-підприємцю А ен
.
0,0025 га ДJJJI обслуговування павільйону ~ з:і~:аТОЛІ!~ Олексійовичу площею
вул. KoponeHK~68 :срміном на 1 рік;
меРЦІИНОГО використанНJI. по
5.19. Ф1ЗИЧНIИ особі-підприємЦІО ВИСОЦЬКО
р
nnощею 0,0030 га для обcлyroвуванНJI . му уcnану Валентиновичу
КІОСКУ землі ко
·й
ВllКОРИСТавНJI, на перетині вулиць Постишева та Г
Me~Ц1 ного
1рік;
рушевського теРМІНОМ на
5.20.ФізичніЙ

особі-підприємцю

Островській

Н

.оо

В

••

nnощею
0,0025 га для обсnyговуванНJI кіоску в складі павВш.Т8J1
11
~еНТИНІВНI
ьиnОНУ
.
. ..
ОЧІКУВ8ННJI -

зеМJIІ 1С0меРЦІИВОГО використанНJI, по бульв.Незалежності в

буд.N!!2І, терміном на 1 рік;
5.22.Приватному

підприємцю

Фатєєвій

ГалИНІ·

ай·

•

РОНІ РОЗМlщеННJI

МиколаlВНI
оо •

площею

0,0388 .~ ДJIJI обслуговування павільйону та грального майданчику - землі
комерЦ1ИНОГО ви~ористання. по вул. Возз'єднання в районі розміщенНJI парку
(сПеремогв» теРМІНОМ ДО 30.09.2009 року;

5.23. Фізичній особі-підприємцю Зубець Олені Михайлівні площею
0,0024 га ДJIJI Обс~овува~ня кіоску - землі комерційного ВИКОРИСТ8ННJI, по
бульв. НезалеЖНОСТІ,7 термІНОМ на

1 рік.

б. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою по

оформленню права користування (договорів оренди) земельних діJIJIНОК, на якій
розміщене майно, що являється власністю юридичних та фізичних осіб:
б.І.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Будстандартінжиніринг"
орієнтовною площею 2,8837 га для будівництва та обcnyroвув8ННJI об"єкту
незавершеного будівництва ( багатоквартирна житлова забудова) в S мікрорайоні

ІУ ЖИТлового району;
б.2. ГpoMВДJIНЦi Дзюбі Марії Іванівні орієнтовною площею 0,0044 га Д1IJI
оБCJlyГОВУВання нежитлового приміщенНJI по вул. Будьонного, 14-б;
б.3.Товариству з обмеженою відповідальністю "Прімавера Пmoс"
орієнтовною

площею

1,б372

га

для

обcлyroвув8ННJI

КОМІШексу

по

вул Meтanypгiв,19;
.
.".
б.4.Приватному підприємству приватна фІрма "Нікола ОРІЄНТОВНОЮ
площею

0,0253

га

ДJIJI

обслуговування

прибудованого

магазину

по

вуп. Грymевського,3-б.

7.Надати дозвіл орендноМУ підприємству ,,Броварипромжитлобуд" на
переда1іу В суборенду земельної ДЇJIJIВКИ ШІощею O,O~SS га Д1Ul обcлyroвув8ННJI
чаc:nши нежитлової будівлі по бульв. НезanеЖНОСТІ,14, ГPOMв.дsн~ ~aцeВJ(o
СВІтлані Олексіївні та Маценку олексію Івановичу, без ЗМІни

ПРизначення.

11

ЦІЛЬового

.оо.

Попередити ГPOMВДJIII Маценко Світлану ОлеКСllВНУ та Мaцe~o ОлексІЯ

Івановича

про необхідність встановленНJI ШІати за земельну д1JIJlВК)', що

пер~".. єть
б
не вище від орендної плати, що передбачена
"'МА
ся в су оренду,
киї
... .
ній
ДОГОвором оренди земельної діляНКИ, зареєстрованим у
всьюи репональ
філії Д
.
n,
ержавного ПІДприємства

Центр державного земельного кадастру при
.. Np040733800068 ВІД·

..

l-\ерЖавному комітеті Украіни по земельНИХ ресурсах за

-

22.06.2007 року та договором Н!! 1 про BHeCeННJI .
доroвору оренди земельної ділянки, зареєс овапи ЗМІН ~o в~~езазначеноro

ілії Державного підприємства Центр дерТРж
М у КИІВСЬКІИ регіональній
ФДержавному
КОМІтетІ УКРаіНИ по земельних ресурсах" за H!10409~В:8aOCOТPOOY6 ~и
••

оо"

авного земельного

09.01.2009 року.

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради.
8.1.від
Не466-22-24 «Про затвердженНJI·
... 10.06.04
..

БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради та визнаННJI таким
оо

ВІД

-

•••

•

що Bтp8'I'U"

.

РІшень

виконкому

•
•
'.&n.lIО ЧИННІСТЬ РlшенНJI

БроваРСЬКОI M~CЬKO~ ради вІД ?5.07.02 Не 79-04-24 «Про д~eryвaнНJI
повноважень MICЬ~OI ради У галузІ регулюванНJI земельних відносин» в п.40
додатку до цього РlшенНJI:

- в рішенНJI виконкому Броварської міської ради від 11.03.03 Не 117 "Про
ПРJШИНеННJI. права користуванНJI земельними діmrнками, HaдaННJI в оренду

3СМeJlЬНИХ ДШJIнок ... ", в п.3.6. цього рішенНJI відносно підприємства теплових
м~реж ,,Броваритепломережа" назву підприємства читати: "Комунальне
пщприємство
Броварської
міської
ради
Київської
області
.,Броваритеплоенергомережа" ,відповідно
реєctpацію юридичної особи Не

до

свідоцтва

про

державну

19.11.1991 року;
8.2. від 28.05.2009 року Не 1131-63-05 «Про припиненНJI права
користувВIIНJI земельними дїЛJIнками, HaдВННJI в оренду ... » в п. 9.5. відносно

товариства

з

обмеженою

092585

від

відповідвnьністю

Броварське

деревообробне

підприємство ,,явір" спова "...терміном до 28.06.2009 року" замінити сповами

"...терміном до 30.08.2009 року";
8.3. від 28.05.2009 року

Не

1131-63-05

<<Про припинеRНJI права

користувВННJI земельними ДЇJIJIНками, HaдaнНJI в оренду ... » в п. 9.2. відносно

фізичної особи-підприємця якимчук Ірини Володимирівни спова "...терміном

до 28.06.2009 року" замінити словами "...терміном до

30.08.2009 року";

8.4. від 29.01.2009 року Не 1023-55-05 <<Про припинеНRJI. права

користувВННJI земельними ділянками, HВД8ННJI в оренду... » п. 2 ВІДНосно

товаРиства з обмеженою відповідanьніС'ПО "Брігус" доповнити абзацом:
"Попередити товариство з обмеженою відп?ВідanьНіС'ПО ,,Брігус" про
1Іеобхідвість укладеННJI договору оренди землі теРМІНОМ до
30.08.2009
року";

8.5. від 28.08.2008 року Не 834-42-05 <<Про припинеНВJI. права
..:..IIU1tАUИ HВДaнНJI в оренду ... » в п.S.2. ВІДНосно
ВННJI земельними WJиuа.-·---'
"
•

Користув

ГРОМвдиВина Братченка Миколи Івановича слово "rpОМ8ДJIJIИВy... замІНИТИ
CJIоввми "фізичній особі-ПідпрИЄМЦЮ ...".

.
nоroвору оренди земельноі дimппcи,
9. В вести ЗМІНИ дО
'"".
. .оо Д
.
зареєстрованого у Київській регіОН8JlЬшіі фШІІ ержавно~ ~и~ства
"це1l1p державного земельноГО хвдастру при Державному KOМ1тen кра1ВИ ПО
земeJIьних
"Н!l040733800121 від 28.09.2007р .• назву Орендаря
1JJtТaти.
p~ypcax за обмеженою
відповідальністю
"Фірма
•

,..1 овариство

з

"•

ТеllJllщьтехмонтаж

. .

ВІДПОВІДНО

ДО

свіДоцтва

JOРlfДичиоі особи Н!! 095262 від 17.06.2009року.

про державну реєстрацію

І О. Попередит~ ~ридичні та фізичні особи, що зазначені в п.п.2,З даного
рішення. пр? неоБХIДНIС~~ YКJIaдeHH~ договорів оренди земельних ДЇJIJlHOK та
проведеиНJI ІХ дep~aBHOI реєстраЦI1 до 30.09.2009 року. У випадку не
оформлеННJI ДОГОВОРІВ оренди землі, міська рада буде розгадати питання про
ПРlfпиненНJI права користування землею.

II.Попередити 10ридичні та фізичні особи, що зазначені в п.S даного

рішенНJI,

~po неОБХідн~сть YКJIaдeHH~ до 30.09.2009 року договорів про

виесенНJI ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ оренди земЛІ. У випадку не оформленНJI договорів

про BHeCeННJI змін ДО договорів оренди землі, міська рада буде розглядати
JIИТВННJI про припинення права користуванНJI землеlО.

12. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. б цього рішення
про необхідність виготовленНJI відповідної документації по оформленню права
користування земельними дїЛJIнками в термін до 30.10.2009 року. ДО OCBOЄHНJI
земельних
ДЇЛJIнОК
приступати
піса
отриманНJI
правовстановлюючих
документів на землю та встановлення меж земельних діанок в натурі. Земельні

дimшки використовувати за цільовим призначенням.

13.Доручити виконуючому обов"взки міського г?лови С~ожку І.В. б~
представником Броварської міської ради при укладеННІ ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ
та додаткових УГОД.

14. Договорами

оренди

земельних ДЇЛJIВОК

пере~ба:шти ~aвo

Броварської міської ради зміmoвати орендну плату за земельНІ ДШJIНКИ ПІCЛJI
зміни грошової оцінки земель м.Бровари.
•
у випадку відмови орендарів змінити орендну пла~, ДОГОВІР оренди
земельної дimmки може бути розірваний Броварською МІСЬКОЮ радою
в
одностороJПIЬОМУ порядку.

Начальник земельного відд,-·,

~

-oI ___

л.м.Гудименхо

