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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАніи
рішЕння

Про подовження терміну ді.і. договорів на тимчасове користування місцем, що перебуває в
комунальній власності, під розтаіпування тимчасових споруд торгівельного призначення для

здійснення підприємницько.і. діяльності

Розглянувши  заяви  фізичних  осіб-підприємців    дмитренка  Пе'іра  Павловича  (  вул.  Залізнична,  16/4,
магазин «Побутова хімія»),   Вороненко Олени Олександрівни ( траса КиЇв-Ковель,  зупинка m пункт очікуванш
громадського транспорту), Приходько Яни Вікгорівни (вул.Заводська, павільйон промислових товарів біля Фори),
Некрутенко  Павла  Анатолійовича  (вул.   Заводська,   павільйон  «М'ясо»  біля  Фори),     ВОроненко  Людмили
Олександрівни (вул. Заводська, перукарня  біля Фори), ФОП Павроза Максима Олександровича ( вул.. Залізнична,
павігіьйон навпроти ПМК-6) та ТОВ «Цар-хліб» про продовження терміну діЇ договорів на тимчасове користування
місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення  тимчасово.і. споруди торгівельного призначення для
здійснення   підприємницькоЇ діяльності на теріпоріЇ смт. Немішаєве,  відповідно до п.3.3 договорів на тимчасове
користування місцем, що перебуває в комунальній власності, під розташування тимчасово.і. споруди торгівельного
призначенш для здійснення підприємницькоЇ діягіьності, ушадених  з вищеназваними підприємцями, враховуючи
рекомендаці.1.  постійно.1.  комісі.1.  з  питань  соціально-економічного  розвитку,  підприємниіфа,  торгівлі,  розвитку
інвестицій  та  земельних  відносин,    керуючись    Законом  Укра'і.ни  "Про  місцеве  самоврядування  в  УкраЇні",
селищнарада    ВИРІШИЛА:

1. Продовжити   на 3 (три)  роки дію договорів на тимчасове користування місцем, що
перебуває  в  комунальній  власності,  під  розташування  тимчасових  споруд  торгівельного
призначення для здійснення підприємницькоЇ діяльності суб ' єктам підприємницько.і' діяльності :
•          ТОВ « Цар-хліб», вул.. Залізнична, вул.. Заводська, павільйони «Хліб»
•         ФОП  дмитренко  Петро  Павлович,   вул.   Залізнична,   16/4,  торгівельний  павільйон
«Побутова хімія»
•         ФОП Вороненко Олена Олександрівна, траса Ки.і.в-Ковель, зупинка та  пункт очікування
іромадського транспорту ;
•         ФОП Приходько Яна Вікторівна,   вул.Заводська,   біля Фори, павільйон промислових
товарів;
•         ФОП Некрутенко Павло Анатолійович, вул.Заводська, біля Фори, павільйон «М'ясо»;
•         ФОП Вороненко Людмила Олександрівна, вул. Заводська,біля Фори, перукарня.

2. Продовжити  до 31.12.2020 року  дію договору на тимчасове користування місцем, що
перебуває  в  комунальній  власності,  під  розташування  тимчасово.і.  споруди  торгівельного
призначення для здійснення підприємницько.і. діяльності суб'єкту підприємницько.і. діяльності -

ФОП Павроз Максим Олександрович, вул.. Залізнична, павільйон навпроти ПМК-6.
2. доручити селищному голові підписати додаткові угоди до   договорів на тимчасове

користування місцем,  що  перебуває  в  комунальній  власності,  під розташування тимчасово.і.
споруди торгівельного призначення для здійснення підприємницько.і. діяльності, відповідно до
прийmого рішення.

3.  Рекомендувати суб'єктам господарювання  поновити паспорти прив'язки об'єктів.
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА сЕсія  сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу НемішаЇвській селищній раді на складання  технічно.і.
документаці.і. і3 землеустрою щодо встановлення меж земельноЇ ділянки в натурі (на

місцевості)  площею о,1000 га по вул. Чкалова, 50/1 в смт Немішаєве,
кадастровий номер земельно.]. ділянки  3221055900:02:001:0193

З метою виготовлення     технічно'і. документаціЇ і3 землеустрою щодо встановлення
меж земельно.і. ділянки площею  о,1000 га в  натурі   (на місцевості) для будівництва та
обслуговування  будівель закладів  комунального  обслуговування  -  котельня   по  вулиці
Чкалова,50/1    в смт. Немішаєве    Бородянського району КиЇвськоЇ області,відповідно  до
ст.12,21,  40,81,116,118,121    Земельного  кодексу Украі.ни,ст.  55  Закону УкраЇни  «  Про
землеустрій»,   Законом УкраЇни «Про державний земельний кадастр», Законом УкраЇни
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  УкраЇни  щодо  визначення  складу,
змісту та порядку погодження документаці.і. і3 землеустрою»,   враховуючи рекомендаці.і.
постійно.і. комісі.і. з  питань  соціально-економічного  розвитку,  підприємництва,  торгівлі,
розвитку інвестицій та земельних відносин, керуючись пунктом 34 частини першо.і. статті
26   Закону   УкраЇни   «Про   місцеве   самоврядування   в   Укра.і.ні»,       селищна   рада
в и р і ш и л А:

1. Надати дозвіл Немішd.вській селищній раді  на  складання  технічно.і. документаці.і.
і3 землеустрою щодо встановлення меж земельно.і. ділянки площею о,1000 га в натурі  (на
місцевості), цільове призначення -  для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування -котельня  по вулиці Чкалова,50/1 в смт Немішаєве.

2.   Роботи   зі   складання   технічно.і.   документаці.і.   3   землеустрою   замовити   в
землевпорядній організаці.і., яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт
або  сертифікованого  інженера-землевпорядника,  у  строк,  що  обумовлюється  угодою
стор1н.

3.  ПОдати  документ
селищноЇ ради.

смт. Немішаєве
№  48 -Vп-14
26.05.2020  р.

р  _її2

на  затвердження  на  чергову  сесію
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нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рддА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА сЕсія  сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу Немішd.вській селищній раді на складання технічно.і.
документаціЇ і3 землеустрою щодо встановлення меж земельноЇ ділянки в натурі

(на місцевості)  площею о,0200 га по вул. Чкалова, 50/2 в смт Немішаєве,
кадастровий номер земельноЇ ділянки  З221055900:02:001 :0194

З метою виготовлення     технічно.і. документаці.і. і3 землеустрою щодо встановлення
меж земельно.і. ділянки пjіощею  о,0200 га в натурі   (на місцевості) д]ія будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування - бойлерно.і.   по вулиці
Чкалова,50/2   в смт. Немішаєве   Бородянського району Ки.і.вськоЇ області, відповідно  до
ст.12,21, 40,81,116,118,121    Земельного кодексу УкраЇни, ст.  55  Закону УкраЇни « Про
землеустрій»,   Законом УкраЇни «Про державний земельний кадастр», Законом УкраЇни
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  УкраЇни  щодо  визначення  складу,
змісту та порядку погодження документаці.і. і3 землеустрою»,   враховуючи рекомендаці.і.
постійно.і. комісіЇ з  питань  соціально-економічного  розвитку,  підприємництва,  торгівлі,
розвитку інвестицій та земельних відносин, керуючись пунктом 34 частини першо.і. статгі
26    Закону    УкраЇни    «Про    місцеве    самоврядування    в    УкраЇні»,    селиіцна    рада
в и р і ш и л А:

1.   Надати   дозвіл   НемішаЇвській   селиіцній   раді      на      складання      технічно.і.
документаціЇ і3 землеустрою щодо встановлення меж земельно.і. ділянки площею о,0200 га
в  натурі    (на  місцевості),  цільове  призначення  -    для  будівництва та  обслуговування
будівель закладів комунального обс]іуговування - бойлерна  по вулиці Чкалова,50/2 в смт
Немішаєве.

2.   Роботи   зі   складання   технічно.і.   документаціЇ   3   землеУстрою   замовити   в
землевпорядній організаці.і., яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт
або  сертифікованого  інженера-землевпорядника,  у  строк,  що  обумовлюється  угодою
стор1н.

3.  Подати  документ
селищно.і. ради.

смт. Немішаєве
№ 48 -vп-15
26.05.2020  р.
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на  затвердження  на  чергову  сесію
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с. замідра
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нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕси сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу громадянці Кузьменко Ользі Олександрівні на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ді]іянки площею о.0030 га

для будівництва індивідуального гаража № 54А по вул.. Технікумівська, 24
в смт Немішаєве.

Розглянувши  заяву  громадянки  Кузьменко  Ольги  Олександрівни  про  надання
дозволу на розроблення проекту відведення земельно.і. ділянки  для будівництва гаражу №
54А    по вул. Технікумівська, 24   в смт Немішаєве , керуючись ст.12,116,118,121,123,
186,  186-1  Земельного  кодексу  УкраЇни    враховуючи  рекомендаці.і.  постійно.і. комісі.і.  з
питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій
та земельних відносин, керуючись пунктом 34 частини першо.і. статгі 26 Закону УкраЇни
«Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0030 га, що передбачена для відведення, віднести до
земель   запасу   житлово.і.   та   громадсько.і.   забудови          комунальноЇ   власності
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради.

2.  Надати дозвіл кромадянці Кузьменко Ользі Олександрівні  на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення у приватну   власність  земельно.і. ділянки  площею
о,0030  га для  будівництва індивідуального   гаражу № 54А по вул. Технікумівська,
24   в смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проекг  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
україни.

5.   Після   відповідного   погодження  документаці.і.   і3   землеустрою   та  проведення
державноЇ   реєс'іраціЇ   земельно.і.   дітіянки   подати   проект   землеустрою       на
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону ки.і.вськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу іромадянці Гуренко Ользі Володимирівні на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки площею о.003 0 га

для будівництва індивідуального гаража № 52 по вул. Миру, 51 в смт Немішаєве.

Розг]іянувши   заяву   громадянки   Гуренко   Ольги   Володимирівни   про   надання
дозволу на розроблення проекту відведення земельноЇ ділянки  для будівництва гаражу №
52   по вул.  Миру,  51    в  смт Немішаєве  ,  керуючись ст.12,116,118,121,123,186,186-1
Земельного  кодексу  УкраЇни     враховуючи  рекомендаці.і.  постійноЇ  комісі.і.  з  питань
соціально-економічного   розвитку,   підприємництва,   торгівлі,   розв.итку   інвестицій   та
земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першоЇ статгі  26  Закону УкраЇни
«Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0030 га, що передбачена для відведення, віднести до
земель   запасу   житлово.і.   та   іромадськоЇ   забудови          комунально.і.   власності
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради.

2.  Надати дозвіл кромадянці Гуренко Ользі Володимирівні   на  розроблення проекгу
землеустрою  щодо  відведення у приватну   власність  земельноЇ ділянки площею
о,0030  га  для  будівництва індивідуального   гаражу № 52  по вул. Миру, 51   в смт
Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовтіюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідю  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
укра.,.ни.

5.   Після   відповідного   погодження   документаці.і.   і3   землеустрою   та   проведення
державно.і.
затверджен

Селищний гол

смт. Немішаєве
№  -48 -VІІ -19
26.05.2020  р.

земельноЇ   ділянки   подати   проекг   землеустрою       на
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&сіюселищно.і.ради.

С.В. Замідра
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу іромадянці Чепіга Валентині Олександрівні   на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельноЇ ділянки площею о.0035 га

для будівництва індивідуального гаража № 56 по вул. Миру, 51 в смт Немішаєве.

Розглянувши  заяву  іромадянки  Чепіга Валентини  Олександрівни      про  надання
дозволу на розроблення проекту відведення земельно.і. ді]іянки  для будівництва гаражу №
56   по вул.  Миру,  51    в смт Немішаєве ,  керуючись ст.12,116,118,121,123,186,186-1
Земельного  кодексу  Укра.і.ни     враховуючи  рекомендаціЇ  постійноЇ  комісіЇ  з  питань
соціально-економічного   розвитку,   підприємництва,   торгівлі,   розвитку   інвестицій   та
земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першо.і. статгі  26  Закону Укрd.ни
«Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І ІП И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0035  га, що передбачена для відведення, віднести до
земель   запасу   житловоЇ   та   іромадсько.і.   забудови          комунально.і.   власності
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради.

2.  Надати дозвіл іромадянці Чепіга Валентині Олександрівні   на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення у приватну   власність  земельно.і. ділянки площею
о,0035  га  для  будівництва  індивідуаjіьного   гаражу№ 56  по вул. Миру, 51   в смт
Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ]ііцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
укра.,.ни.

5.  Після   відповідного   погодження  документаціЇ  і3   землеустрою  та  проведення
державно.і.   реєстраціЇ   земельно.і.   ділянки   подати   проекг   землеустрою       на

26.05.2020  р.
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ішмішАЇвськА сЕJііщнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія  сьомого ск]пшсАіпія
рішЕння

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельноЇ ділянки
площею о,0050 га для  будівництва  індивідуального гаражу № 129  по вул. Чкалова, 46 в

смт Немішаєве та передачу .іЇ у власність іромадянці Гордієнко Валентині Василівні

кадастровий номер земельно.і. ділянки  3221055900:02:001:0199

Розглянувши      проекг   землеустрою   щодо   відведення   у   власність   громадянці
Гордієнко Ваjіентині Василівні земельно.і. ділянки площею   о,0050  га для   будівництва
індивідуального  гаражу   № 129   по вул. Чкалова, 46,   керуючись ст.12,116,118,121,123
Земельного   кодексу   УкраЇни,   враховуючи   рекомендаці.і.   постійно.і.  комісі.і.  з   питань
соціально-економічного   розвитку,   підприємнищгва,   торгівлі,   розвитку   інвестицій   та
земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першоЇ статгі  26  Закону УкраЇни
«Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І ПІ И Л А:

1.Затвердити проекг землеустрою щодо  відведення у приватну власність громадянці
Гордієнко Валентині Василівні земельно.і. ділянки площею   о,0050 га для   будівництва
індивідуального    гаражу  N9  129    по  вул.  Чкалова,  46      кадастровий  номер  земельно.і.
ділянки  3221055900:02:001:0199.

2.   Передати   у  приватну  власність   кромадянці   Гордієнко   Валентині  Василівні
земельну ділянку площею о.0050 га   за адресою вулиця Чкалова, 46   для   будівництва
індивідуатіьного      гаражу      №      129,      кадастровий      номер      земельноЇ     ді]іянки
3221055900:02:001:0199.

3.  Громадянці  Гордієнко  Валентині  Василівні  зареєструвати  право  власності  на
земельну ділянку відповідно до

смт Немішаєве
Ng  48 -vІІ-21
26.05.2020  р.

шнного

Селищний!

--_`г``
[`1 '' `   ,    ,' .г,-   ь

С. В. Замідра
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шмішАЇвськА сЕгпщнА рАдА
Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія  сьомого скликАіпія
рішЕння

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ділянки
площею о,0075 га для  будівництва  індивідуального гаражу № 188  по вул. Чкалова, 46 в

смт Немішаєве та передачу .і-і. у власність громадянину Гордієнку Вітаjіію
Володимировичу

кадастровий номер земельно.і. ділянки  3221055900:02:001:0198

Розглянувши     проект  землеустрою  щодо  відведення  у  власність  громадянину
Гордієнку Віталію Володимировичу земельно.і. дішнки площею  о,0075  для  будівництва
індивідушьного  гаражу   № 188   по вул. Чкалова, 46,   керуючись ст.12,116,118,121,123
Земельного   кодексу   УкраЇни,   враховуючи   рекомендаці.і.  постійно.і.  комісі.і.  з   питань
соціально-економічного   розвитку,   підприємництва,   торгівлі,   розвитку   інвестицій   та
земельних  відюсин,  керуючись  пунктом  34  частини  першоЇ  статгі  26  Закону УкраЇни
«Про місцеве самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити   проект   землеустрою   щодо       відведення   у   приватну   власність
кромадянину Гордієнку Віталію Володимировичу земельно.і. ділянки площею  о,0075  для
будівництва індивідуального   гаражу №  188   по вул.  Чкалова, 46     кадастровий номер
земельно.і. ділянки  3221055900:02:001 :0198.

2. Передати у приватну власність кромадянину Гордієнку Віталію Володимировичу
земельну ділянку площею о.0075  га   за адресою вулиця Чкалова, 46   дтія   будівництва
індивідуального      гаражу      №      188,      кадастровий      номер      земельноЇ     ділянки
3221055900:02:001:0198.

3. Громадянину Гордієнку Віталію Володимировичу зареєструвати право власності
на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

смт Немішаєве
№ 48 -vп-22
26.05.2020  р.
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ішмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія  сьомого скликАння
рішЕння

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ділянки площею
о,0030 га для  будівництва  індивідуального гаражу № 24  по вул. Миру, 51  в смт

Немішаєве та передачу .і-і.  в орецду  іромадянину
Щербатенку Олександру Миколайовичу.

кадастровий номер земельно.і. ділянки  З221055900:03:001 :0020

РОзглянувши   проект землеустрою  щодо  відведення   земельно.і. ділянки  площею
о,0030   для   будівництва індивідуального    гаражу     №  24      по  вул.  Миру,  51  в  смт
Немішаєве,  заяву  громадянина  Щербатенка  Олександра  Миколайовича  щодо  передачі
земельноЇ ділянки  в  користування  на умовах  оренди  (  вх..  №  01-23-191  від  14.05.2020
року),  керуючись ст.  12,116,  120 Земельного кодексу Укрd.ни, ст. 6,16    Закону УкраЇни
«  Про оренду землі»,     пунктом 34 частини  1  стапі 26   Закону УкраЇни "Про місцеве
самоврядування   в   Украі.ні",   враховуючи   рекомендаці.і.   постійно.і.   комісі.і.   з   питань
соціально-економічного   розвитку,   підприємнищгва,   торгівлі,   розвитку   інвестицій   та
земельних відносин,  селиіцна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо    відведення    земельно.і. ділянки  площею
о,0030 га для  будівництва індивідуального  гаражу № 24  по вул. Миру, 51,    кадастровий
номер земельноЇ ділянки  3221055900:03:001 :0020.

2. Передати в орецду терміном на 49 років  іромадянину Щербатенку Олександру
Миколайовичу   земельну ділянку площею о.0030 га   за адресою вулиця Миру, 51   для
будівництва     індивідуального  гаражу  №  24,  кадастровий  номер  земельно.і.  ділянки
3221055900:03:001:0020.

3. Встановити  орендну плату в розмірі 3 % ( три  відсотки) на рік від нормативно.і.
крошовоЇ оцінки вищезгадано.і. земельно.і. ділянки.

4.     Громадянину  Щербатенку  Олександру  Миколайовичу  зареєструвати  договір
оренди земельно.і. ділянки відповідно до чинного законодавства.

5.    Контроль  за  виконанням
соціально-економічного   розвитку,
земельнж відносин.

смт Немішаєве
№ 48 -Vп-23
26.05.2020  р.

Селищний

покласти  на  постійну  комісію  з  питань
торгівлі,   розвитку   інвестицій   та

С. В. Замідра
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про продовження терміну ді.і. договору оренди земельно.і. ділянки площею о.0031 га по вул.
Заводська, 49В в смт Немішаєве, надано.і. ФОП Лєсник Галині Андрі.і.вні

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

кадастровий номер земельно.]. ділянки   3221055900:01:010:0018

Розглянувши  заяву  ФОП  Лєсник  Г.А.  щодо  подовження  терміну  ді.і.  договору  оренди
земельно.і. ділянки площею о.0031  га по вул. Заводська, 49В   в смт.  Немішаєве   Бородянського
району Ки.і.всько.і. області, враховуіочи, що ФОП Лєсник Л.А.   своєчасно сплачує орецдну плату,
утримує земельну ділянку у належному санітарному стані   та використовує за призначенням,
відповідно до п.  7 договору оренди земельноЇ ділянки   від 26.02.2010 року, зареєстрованого у
Бородянському районному відділі СВП « КиЇвській реєстраційний центр» дП « Центр дЗК» за №
041093900200  від  25.06.201О  року,    керуючись  пунктом  34  частини  першо.і.  стапі  26  Закону
УкраЇни "Про місцеве самоврядування в УкраЇні", ст.ст.  12, 93,  124 Земельного кодексу Укра.і.ни,
ст. 33 Закону УкраЇни „Про оренду землі",  враховуючи рекомендаці.і. постійно.і. комісі.і'  з питань
соціально-економічного  розвитку,  підприємництва,  торгівлі,  розвитку  інвестицій  та земельних
відносинселищнарада    ВИРІШИЛА:

1. Подовжити термін ді.і. договору оренди   земельноЇ ділянки  загальною площею о,0031 га,
цільове призначення -  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  по вул. Заводська,
49В   в  смт.  Немішаєве  Бородянського району Ки.і.всько.і. області,  кадастровий номер земельно.і.
ділянки  3221055900:01 :010:0018, на 10 ( десять) років.

2. доручити селищному голові підписати додаткову угоду до договору оренди земельноЇ
ділянки   площею   о.0031   га,   яка  розташована   по   вул.   Заводська,   49В   в   смт.   Немішаєве
Бородянського району Ки.і.всько.і. області, та надана в оренду ФОП Лєсник Г.А.    для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі.

3.  Зобов'язати  ФОП  Лєсник  Г.А.  зареєструвати  додаткову  угоду  до  договору  оренди
земельно.і. ділянки від 26.02.2010 року віщ_овідно до чинного законодавства.

4.    Контроль за виконанням
еКОНОМ1ЧНОГО РОЗВИТКУ, П1дПРИЄ

смт. Немішаєве
№ -48-уп-26
26.05.2020 р.

и  на  постійну  комісію  з  питань  соціально-
звитку інвестицій та земельних віщосин.

Замідра С.В.
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про продовження терміну ді.і. договору оренди земельно.і. ділянки площею о.0035 га по вул.
Залізнична,16/2 в смт Немішаєве,  наданоЇ ФОП довгопол Людмилі Андрі.і.вні для будівництва

та обслуговування будівель торгівлі

кадастровий номер земельно.]. ділянки   3221055900:01:001:0011

Розглянувши  заяву  ФОП довгопол Л.А.  щодо  подовження терміну діЇ договору оренди
земельно.і. ділянки площею о.0035 га по вул. Залізнична,  16/2   в смт. Немішаєве   Бородянського
району Ки.і.вськоЇ області,     враховуючи,   що ФОП довгопол Л.А.   своєчасно сплачує орендну
плату,   утримує   земельну   ділянку   у   належному   санітарному   стані      та   використовує   за
призначенням,  відповідно  до  п.  7  договору  оренди  земельно.і.  ділянки,  зареєстрованого  у
Бородянському районному  відділенні  КОФ  «Центр дЗК»  02.07.201О року за № 041093900202,
керуючись пунктом 34 частини першоЇ статгі 26 Закону Укра.і.ни "Про місцеве самоврядування в
УкраЇні", ст.ст.120 93,124 Земельного кодексу Укра.і.ни, ст. 33 Закону УкраЇни „Про оренду землі",
враховуючи   рекомендаці.і'   постійно.і.   комісі.і.      з   питань   соціально-економічного   розвитку,
підприємництва,    торгівлі,    розвитку    інвестицій    та    земельних    відносин    селищна    рада
в и р і ш и л А:

1. Подовжити термін ді.і. договору оренди   земельно.і. ділянки  загальною площею о,0035 га,
цільове призначення -  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  по вул. Залізнична,
16/2   в смт.  Немішаєве Бородянського району Ки.і.вськоЇ області,  кадастровий номер земельно.і.
ділянки  3221055900:01:001 :0011, на 10 ( десять) років.

2. доручити селищному голові підписати додаткову угоду до договору оренди земельноЇ
ділянки  площею   о.0035   га,  яка  розташована  по   вул.   Залізнична,   16/2   в  смг.   Немішаєве
Бородянського  району  Ки.і.вськоЇ  області,  та  надана  в  оренду  ФОП  довгопол    Л.А.       для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3.  Зобов'язати  ФОП  довгопол  Л.А.  зареєструвати  додаткову  угоду до  договору  оренди



І,
нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвсько.і. оБлАсті

сорок  восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про визнання такими, що втратили чинність, рішення 22 сесі.і. У скликання від
18.06.2009 року «Про надання земельно.і. ділянки для будівництва гаража»  громадянам:

Тромса Оксана іванівна ( площа о,0032 га ,  гараж  №  199 по вул.. Чкалова, 46)
Блинду Олена Вікторівна ( площа о,0032 га ,  гараж  №  201 по вул.. Чкалова, 46)
дідух Вадим Васильович ( площа о,0032 га ,  гараж  №  200 по вул.. Чкалова, 46)
Гес Віталій Леонідович (площа о,0032 га ,  гараж  №  203 по вул.. Чкалова, 46)

Юрченко Володимир Юрійович (площа о,0032 га ,  гараж №  204 по вул.. Чкалова, 46)
Васюра Володимир Федорович (площа о00032 га ,  гараж  №  202 по вул.. Чкалова, 46)

Ханюченко Олександр Костянтинович (площа о,0032 га, гараж  №205 по вул.. Чкалова,46)

Заслухавши   пропозиці.і.   постійно.і.   комісі.і.   з   питань   соціально-економічного
розвитку,  підприємництва,  торгівлі,  розвитку  інвестицій  та  земельних  відносин  щодо
необхідності перегляду  попередньо прийнятих рішень та визнання такими, що втратили
чинність тих з них, термін ді.і. яких закінчився, проте рішення не виконані,  враховуючи,
що іромадяни,  на користь яких вони були прийняті,  письмово повідомлені про те, що
термін ді.і. рішень закінчився та вони  будуть   визнані   такими,  що  втратили чинність  (
відповідно  до    рішення  45  сесі.і. УП  скликання  від  25.02.2020  року),  керуючись  ст.  25
Закону     УкраЇни     «Про     місцеве     самоврядування     в     УкраЇні»,     селищна    рада
в и р і ш и л А:

•    Визнати такими,  що   невиконані до  18.06.201О  року   та у  зв'язку 3  закінченням
терміну діЇ   втратили чинність   рішення 22 сесіЇ У скликання від  18.06.2009 року
«Про  надання земельно.і. ділянки для будівництва гаража»    відносно іромадян:

•    Тромса Оксана іванівна ( площа о,0032 га ,  гараж  №  199 по вул.. Чкаjіова, 46)
•    Блинду Олена Вікторівна ( площа о,0032 га ,  гараж  Ng  201 по вул„ Чкалова, 46)
•    дідух Вадим Васильович ( площа о,0032 га ,  гараж  №  200 по вул.. Чкалова, 46)
•    Гес Віталій Леонідович (площа о,0032 га ,  гараж  №  203 по вул.. Чкалова, 46)
•   Юрченко Володимир Юрійович (площа о,0032 га ,  гараж  №  204 по вул.. Чкалова,

46)
•    Васюра Володимир Федорович (площа о,0032 га ,  гараж  №  202 по вул.. Чкатюва,
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону ки.і.вськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу громадянці Тромса Оксані іванівні   на виготовлення проекгу
землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки площею о.0045 га для
будівництва індивідуального гаража № 199 по вул. Чкаjюва, 46 в смт Немішаєве.

Розглянувши  заяву  громадянки Тромси Оксани іванівни     про  надання   дозволу  на розроблення
проекту відведення земельно.і. ділянки  для будівнищва mражу № 199  по вул. Чкалова, 46  в смт Немішаєве

керуючись  ст.12,116,118,121,123,186,186-1  Земельного  кодексу  Укра.і.ни    враховуючи  рекомеіідаці.і.
постійноЇ комісі.і. з питань соціально-економічного розвитку, підприємницгва, торгівлі, розвитку інвестицій
та  земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першо.і. статті  26  Закону  УкраЇни  «Про  місцеве
самоврядування в Укра.і.ні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0045  га, що передбачена для відведення, відіести до
земель   запасу   житлово.і.   та   громадсько.і.   забудови          комунально.і.   власності
Неміша.і.всько.і. селищноЇ ради.

2.  Надати  дозвіл  іромадянці  Тромса  Оксані  іванівні       на    розроблення  проекгу
землеустрою щодо  відведення у приватну   власність земельно.і. ділянки площею
о,0045  га  для  будівництва  індивідуального   гаражу№ 199  по вул. Чкалова, 46   в
смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
україни.

5.  Після   відповідного   погодження  документаці.і.   і3   землеустрою   та  проведення
державноЇ   реєстраці.і.   земельноЇ   ділянки   подати   проект   землеустрою       на
затвердження на чергову сесію селиіцно.і. ради.

6.  Термін  ді.і. даного  рішення  становить  6  (  шість)  місяців.  Після  закінчення
строку дане рішення втрачає чинність та не може слуіувати підставою для
оформлення документаці.і. 3 землеустрою.

7.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на    постійну    комісію  з  питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та
земельнихвідносиґ~ч.ґ_

Селищний голова

смт. Немішаєве
Ng  -48 -VП-31
26.05.2020  р.

\`ґ .̀Еiі=-     ґ_

-С.В. Замідра
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу громадянці Блинду Олені Вікторівні   на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. діІіянки площею о.0045 га для
будівництва індивідуального гаража № 201 по вул. Чкалова, 46 в смт Немішаєве.

Розі`лянувши заяву громадянки   Блинду Олени Вікторівни    про надання   дозволу на розроблення
проекту відредення земельно.і. ділянки  для будівнищва гаражу № 201  по вул. Чкалова, 46  в смт Немішаєве

керуючись  ст.12,116,118,121,12З,186,186-1  Земельного  кодексу  Укра.і.ни    враховуючи  рекомендаці.і.
постійної комісі.і. з питань соціально-економічного розвитку, підприємнищва, торгівлі, розвитку інвестицій
та  земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першо.і. статті  26  Заіtону  України  «Про  місцеве
постійно.і. комісі.і. з питань соціально-економічного розвитку, підприємницгва, торгівлі, розвитку інвестицій
та земельних відносин, самоврядування в Укра.і.ні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0045  га, що передбачена дш відведення, віднести до
земель   запасу   житлово.і.   та   громадсько.і.   забудови          комунально.і.   власності
Неміша.і.вськоЇ селищно.і. ради.

2.  Надати  дозвіл  іромадянці  Блинду  Олені  Вікторівні       на   розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення у приватну   власність  земельно.і. ділянки площею
о,0045  га  для  будівництва  індивідуального   гаражу№ 201  по вул. Чкалова, 46   в
смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну   ліцензію   на  виконання  цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
україни.

5.   Після   відповідного   погодження   документаці.і.   і3   землеустрою   та  проведення
державно.і.   реєстраці.і.   земельноЇ   ділянки   подати   проею   землеустрою       на
затвердження на чергову сесію селищно.і. ради.

6.   Термін  діЇ даного  рішення  становить  6  (  шість)  місяців.  Після  закінчення
строку дане рішення втрачає чинність та не може слуіувати підставою для
оформлення документаці.]. 3 землеустрою.

7.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на    постійну    комісію  з  питань
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу громадянці дідух Людмилі Георгі.і.вні   на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земетіьно.і. ділянки площею о.0045 га для
будівництва індивідуального гаража № 200 по вул. Чкалова, 46 в смт Немішаєве.

Розглянувши заяву громадянки дідух Людмили Георгі.Ьни    про надання   дозволу на розроблення
проекту відведення земеjіьно.і. ділянки  для будівництва гаражу № 200  по вул. Чкалова, 46  в смт Немішаєве

керуючись  ст.12,116,118,121,123,186,186-1  Земельного  кодексу  Укра.і.ни    враховуючи рекомендаці.і.
постійно.і. комісі.і. з питань соціально-економічною розвитку, підприємнищгва, торгівлі, розвитку інвестицій
та  земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першо.і. статгі  26  Закону  Укра.і.ни  «Про  місцеве
самоврядування в Укра.і.ні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0045  га, що передбачена д]ія відведення, відіести до
земель   запасу   житлово.і.   та   іромадськоЇ   забудови          комунально.і.   власності
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради.

2.  Надати  дозвіл  громадянці  дідух  Людмилі  Георгі.і.вні      на   розроблення  проекгу
землеустрою щодо  відведення у приватну   власність земельно.і. ділянки  площею
о,0045  га  для  будівництва  індивідуального   гаражу № 200  по вул. Чкалова, 46   в
смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проект  землеускрою  погодити     відповідію  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
укра.1.ни.

5.  Після   відповідного   погодження  документаціЇ   і3   землеустрою   та  проведення
державно.і.   реєстраці.і.   земельноЇ   ділянки   подати   проект   землеустрою       на
затвердження на чергову сесію селищно.і. ради.

6.  Термін  ді.і. даного  рішення  становить  6  (  шість)  місяців.  Після  закінчення
строку дане рішення втрачає чинність та не може слуіувати підставою для
оформлення документацЇі. 3 землеустрою.

7.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на    постійну    комісію  з  питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та
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нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону ки.і.всько.і. оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу громадянці Юрченко Ользі Василівні    на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельноЇ ділянки площею о.0045 га для
будівництва індивідуального гаража № 202 по вул. Чкалова, 46 в смт Немішаєве.

Розглянувши заяву громадянки Юрченко Ольги Василівни    про надання   дозволу на розроблення
проекту відведення земельноЇ ділянки  для будівнищгва гаражу № 202  по вул. Чкалова, 46  в смт Немішаєве

керуючись  ст.12,116,118,121,123,186,186-1  Земельного  кодексу  Укра.і.ни    враховуючи  рекомендаці.і.
постійноЇ комісі.і. з питань соціагіьно-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку ііівестицій
та  земельних  відносин,  керуючись  пунктом  34  частини  першоЇ статі`і  26  Закону  Укра.і.ни  «Про  місцеве
самоврядування в УкраЇні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0045  га, що передбачена для відведення, віднести до
земель   запасу   житлово.і.   та   іромадсько.і.   забудови          комунально.і.   власності
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради.

2.  Надати  дозвіл  громадянці  Юрченко  Ользі  Василівні    на    розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення у приватну   власність земельно.і. ділянки площею
о,0045  га  для  будівництва  індивідуального   гаражу № 202  по вул. Чкалова, 46   в
смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт  або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовлюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
україни.

5.   Після   відповідного   погодження   документаці.і.   і3   землеустрою   та   проведення
державно.і.   реєстраціЇ   земельно.і.   діjіянки   подати   проект   землеустрою       на
затвердження на чергову сесію селищно.і. ради.

6.  Термін  ді.і. даного  рішення  становить  6  (  шість)  місяців.  Після  закінчення
строку дане рішення втрачає чинність та ііе може слуіувати підставою для
оформлення документаціЇ 3 землеустрою.

7.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на    постійну    комісію  з  питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та
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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про надання дозволу іромадянину Ханюченку Олександру Костянтиновичу   на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ді1іянки

площею о.0045 га для будівництва індивідуального гаража № 203 по вул. Чкалова, 46 в
смт Немішаєве.

Розглянувши заяву громадянина Хашоченка Олександра Костянтиновича    про надання[  дозволу на
розроблення проекту відведення земельно.і. ділянки  для будівництва mражу № 203   по вул. Чкатіова, 46  в
смт Немішаєве  ,  керуючись  ст.12,116,118,121,123,186,186-1  Земельного  кодексу Укра.і.ни   враховуючи
рекомендаціЇ  постійноЇ  комісіЇ  з   питань  соціально-економічного   розвитку,   підприємництва,   торгівтіі,
розвитку інвестицій m земельних відносин, керуючись пунктом 34 частини першо.і. статгі 26 Закону УкраЇни
«Про місцеве самоврядування в Укра.і.ні»,  селищна рада    В И Р І Ш И Л А:

1.   Земельну ділянку площею о.0045 га, що передбачена д]ія відведення, відіести до
земель   запасу   житлово.і.   та   іромадськоЇ   забудови          комунальноЇ   власності
НемішаЇвсько.і. селищноЇ ради.

2.  Надати дозвіл громадянину Олександру Костянтиновичу   на  розроблення проекту
землеустрою щодо  відведення у приватну   власність  земельно.і. ділянки площею
о,0045  га  для  будівництва  індивідуального   гаражу Ng 203  по вул. Чкалова, 46   в
смт Немішаєве.

3.   Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки
розпочати  після  укладання  договору  3  землевпорядною  організацією,  яка  має
відповідну  ліцензію   на  виконання   цих  робіт   або   сертифікованого   інженера-
землевпорядника у строк, що обумовjіюються угодою сторін.

4.   Проект  землеустрою  погодити     відповідно  до  ст.   186-1   Земельного  Кодексу
укра.1.ни.

5.   Після   відповідного   погодження  документаці.і.   і3   землеустрою   та  проведення
державно.і.   реєстраці.і.   земельноЇ   ділянки   подати    проект. землеустрою       на
затвердження на чергову сесію селиіцно.і. ради.

6.  Термін  ді.і. даного  рішення  становить  6  (  шість)  місяців.  Після  закінчення
строку дане рішення втрачає чинність та не може слугувати підставою для
оформлення документаці.і. 3 землеустрою.

7.  Контроjіь  за  виконанням  рішення  покласти  на    постійну    комісію  з  питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку інвестицій та
земельних віднрє.инг

Селищний голо

смт. Немішаєве
N9  -48 -VП-35
26.05.2020  р.
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СОРОК ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛІШСАННЯ

рішЕння
Про розгляд заяви громадянки Овчаренко Катерини іванівни   щодо подовження терміну ді.і.

рішення 18 сесі.і. УІІ скликання від 17.08,2017 року « Про надання дозволу іромадянці Овчаренко
Катерині іванівні на розроблення проекгу землеустрою щодо відведення у власність земе]іьно.і.

ді]іянки площею о.0030 га для будівницгва та обслуговування гаража Ng 91/2 по вул.
Технікумівська, 24 в смт Немішаєве».

Розглянувши  заяву  громадянки  Овчаренко  Катерини  іванівни  про  надання  дозвоj]у  на
продовження терміну діЇ рішення 18 сесі.і. УП сісликання від 17.08.2017 року «Про надання дозволу
іромадянці Овчаренко Катерині іванівні на розроблення проекіу землеустрою щодо відведенш у
власність земельноЇ дітіянки площею о.0030 га дтія будівництва та обслуговування гаража № 91/2
по  вул.  Технікумівська,  24  в  смт  Немішаєве»,    керуючись  ст.12,116,118,121,123,186,186-1
Земельного  кодексу  Укра.і.ни    враховуючи  рекомендаціЇ  постійно.і.  комісі.і.  з  питань  соціально-
економічного  розвитку,  підприємницгва,  торгівлі,  розвитку  інвестицій  та  земе]іьних  відносин,
керуючись пунктом 34 частини першо.і. статті 26 Закощr Укра.і.ни «Про місцеве самоврядування в
УкраЇні»,  селищнарада    В ИР ІШИЛА:

1. Надати дозвіл громадянці Овчаренко Катерині іванівні на  розробку проекту землеус.ірою
щодо     відведення  у  власність  земельно.і.  ділянки  ітлощею  о,0030     га     для     будівнііцтва
індивідуального  гаража № 91/2  по  вул. Технікумівська, 24 в  смт,Немішаєве Бородянського
району Ки.і.всько.і. області .

2.  Виготовлення  проекіу  землеустрою  щодо  відведення  у  власність  земетіьноЇ  ділянки
розпочати після ушадання договору 3 землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію
на   виконання    цих   робіт   або   сертифікованого   інженера-землевпорядника   у   строк,    що
обумовIіюються угодою сторін.

3. Проект землеустрою погодити  відповідно до ст.186-1 Земельного Кодексу Укра.і.ни.
4.  Після  відповідного  погодження документаці.і. і3 землеустрою та проведення державно.і.

реєстраці.і.  земельно.і.  ділянки  подати  проеігг  землеустрою    на  затвердження  на  чергову  сесію
селищноЇ ради.

5. Підготовка проеісгу землеустрою щодо відведення земельно.і. ділянки у власність не дає
права на .і-і. використання  до  встановлення  меж земельно.і. ділянки  в  натурі  (  на місцевості) та
отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

6. Термін діЇ даного рішення становить 6 ( шість) місяців. Після закінчення строку дане
рішення втрачає чіінність та ііе може слугува" підставою для оформлення документацГ]. з
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сорок восьмА сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про продовження терміну ді.і. договору оренди земельно.і. ділянки площею о.02 га по вул.
Залізнична,16/5 в смт Немішаєве, кадастровий номер, надано.і. ФОП Маруді Віктору івановичу

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

кадастровий номер земельноЇ ділянки   З221055900:01:001:0012

Розглянувши заяву ФОП Маруди Віктора івановича щодо подовження терміну ді.і. договору
оренди  земельно.і.  ділянки  площею  о.0200  га  по  вул.  Залізнична,   16/5     в  смт.  Немішаєве
Бородянського району Ки.і.всько.і. області,     враховуючіі,   що ФОП Маруда В.І.   не виконує
обов'язку  орендаря  щодо  утримання  об'єк'гу  орецду  в  належному  санітарному  стані,
відповідно  до  п.  7  договору  оренди  земельно.і.  ділянки,  зареєстрованого  у  Бородянському
районному  відділенні  КОФ  «  Центр  дЗК»  02.07.2010  року  за  №  041093900203,      керуючись
пунктом 34 частини першо.і. статгі 26 Закону УкраЇни "Про місцеве самоврядування в УкраЇні",
ст.ст.   12,  93,   124  Земельного  кодексу  УкраЇни,  ст.  33  Закону  УкраЇни  „Про  оренду  землі",
враховуючи   рекомендаці.і.   постійно.і.   комісі.і.      з   питань   соціально-еюномічного   розвитку,
підприємництва,   торгівлі,   розвитку  інвестицій  та  земельних  відносин  та  думку  депутатів,
селищнарада      ВИРІШИЛА:

1. Подовжити термін ді.і. договору оренди   земельно.і. ділянки  загальною площею о,0200 га,
цільове призначення -  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  по вул. Залізнична,
16/5   в смт.  Немішаєве Бородянського району Ки.і.всько.і. області,  кадастровий номер земельно.і.
ділянки  3221055900:01 :001 :0012, на 3( три) місяці.

2. доручити селищному голові підписати додаткову угоду до договору оренди земельно.і.
ділянки  площею   о.0200   га,   яка  розташована  по   вул.   Залізнична,   16/5   в   смт.   Немішаєве
Бородянського району КиЇвсько.і. області, та надана в оренду ФОП Маруді В.І.   для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.

3.  Зобов'язати  ФОП  Маруду  В.І.  зареєструвати  додаткову  угоду  до  договору  оренди
земельно.і. ділянки від 19.05.201 О року відповідно до чинного законодавства.

4. Зобов'язати ФОП Маруду В.І.  провести благоустрій земельноЇ ділянки, покосити краву та
утримувати в подальшому земельну ділянку в належному санітарному стані відповідно до Правил
благоустрою населеного пункту Немішаєве.

5.    Контроль  за  виконанням  р
економічного розвитку, п ідприємниц

СелищниЩ

смт. Немішаєве
Ng -48-уп
26.05.2020 р.

чюм на  постійну  комісію  з  питань  соціально-
Lтку інвестицій та земельних відносин.

Замідра С.В.
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сорок восьмА сЕсія сьомого скликАіпія

рішЕння
Про передачу трансформаторноЇ підстанці.і. по вул. Гагаріна в смт Немішаєве

Розглянувши лист директора ТОВ  «Євробуд» Шуляренка В.В. (вх. № 01-10-415
від 21.05.2020 року), лист   голови правління   ОСББ « ЖК «Світлиця» Абражевича
В.М.   (вх.№   01-10-399   від    15.05.2020)      щодо   ситуаці.і.   з   трансформаторною
підстанцією КТП № 614 по вул. Гагаріна, заслухавши інформацію селищного голови
С.  Замідри  про     відсутність  повноважень  селищно.і.  ради  щодо  утримання  та
експлуатаці.і. об'єктів   енергетики,   враховуючи положення   Закону Укра.і.ни «Про
землі  енергетики  та  правовий  режим  спеціальних  зон  енергетичних  об'єктів»,
Постанови  КМУ №  209  від  о4.03.1997 року  «Про  затвердження  правил охорони
електричних мереж», Постанови НаціональноЇ комісі.і., що здійснює реіулювання у
сфері   енергетики   про   затвердження   Правил   приєднання   елек'іроустановок  до
електричних   мереж   від   17.01.2013   року   №   32,   враховуючи  думку  депутатів,
керуючись   Законом  Укра.і.ни «Про місцеве сам.оврядування в Укра.і.ні»,   селищна
рада   ВИРІШИЛА:

1.  Відмовити   у   задоволенні   клопотання   директора   ТОВ   «Євробуд»   В.В.
Шу]іяренка  щодо  прийнятгя  в  комунальну  власність  трансформаторно.і.
підстанці.і. № 614 по вул. Гагаріна в смт Немішаєве.

2.  Звернутись до ПрАТ «Ки.і.вобленерго» щодо передачі КТП № 614 на його
баланс та обслуговування.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  благоустрою,  комунально.і. власності,  приватизаці.і.,  містобудування,


