
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект РІШЕННЯ 

Про відмову від договорів оренди земельних 

ділянок 

О· 
( 

З метою здійснення контролю за раціональним використанням землі в 

м. Бровари, в зв'язку із систематичними порушеннями ст. 96 Земельного 
кодексу України товариством з обмеженою відповідальністю "Містобуд

Бровари" та умов договорів оренди земельних ділянок щодо несплати орендної 

плати за землю терміном більше 6 місяців, керуючись ст .. 17 Закону України 
"Про плату за землю", ст.ст. 12, 83, 93, 122, п.12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі», ст.782 

Цивільного кодексу України, на підставі п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійно діючої 

комісії з питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Відмовитись від договорів оренди земельних ділянок укладених між 

Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

"Містобуд-Бровари", з дати прийняття цього рішення: 

1.I.площею 0,6000 га, розташованої в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, 
зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за И2040733800045 від 11.04.2007 року; 
1.2. площею 0,1500 га, розташованої в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, 

зареєстрованого у Київській регіональній філії Державного підприємства 

"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах" за И2041096300078 від 21.07.2010 року; 
1.3. площею 0,2606 га, розташованої на території ІІ черги кварталу 

Олімпійський, посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 

міського нотаріального округу 10.01.2008 року за И2 19, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 

за И2040833800033 від 23.05.2008 року. 

2.Земельному відділу Броварської міської ради у 5-денний термін з дати 

прийняття цього рішення: 

2.1. Письмово повідомити товариство з обмеженою відповідальністю 
"Містобуд-Бровари" про відмову від договорів оренди земельних ділянок; 

2.2. Здійснити інші дії щодо розірвання договорів та повернення 

земельних ділянок. 

3. В разі не повернення зазначених в пункті 1 земельних ділянок в термін 
до 30.05.2012 року, юридичному відділу Броварської міської ради звернутись з 
відповідними позовами до суду. 



4. Відділу Держкомзему в місті Броварах внести відповідні зміни до 

державної статистичної звітності (форма 6-зем.). 

5.Контроль за-виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м.Бровари 

від 12 квітня 2012 року 
и2 ____ _ 


