
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИІвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
~po розірвання договору оренди земельної 
ДІЛЯНКИ площеlО 1,0000 га, що знаходиться в 

районі Об'їзної дороги 

з метою контролю за раціональним використанням землі в м. Бровари, у 
зв'язку із систематичними порушеннями товариством з обмеженою 
відповідальніarю «Статок» умов договору оренди земельної ділянки щодо 
своєчасного внесення орендної плати у повному обсязі, керуючись ст. ст. 12, 
9З Земельного кодексу України, ст. ст. ЗІ ,З2 Закону України «Про оренду 
землі», ст.188 Господарського Кодексу України, на підставі п.З4 ч.1 ст.26 
Закону Украіни <<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.Розірвати договір оренди земельної діЛJIНКИ площею 1,0000 ra, що 
. знаходиться в районі Об'їзної дороги, зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за N20407ЗЗ8001S7 від 
27.11.2007р., укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «Статою> (далі - Договір). 

2. Доручити виконуючому обов'язки міського голови - ceкpeTap~o ради 
Сапожку Ігорю Васильовичу підписати додаткову угоду про РОЗlрваННJI 

Договору. 

З.Земельному відділу Броварської міської ради у S-денний термін з дати 
прийняття цього рішення: . . . 

З.l. Письмово повідомити товариство з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ І 

«Статою> про розірвання Договору. .. 
3.2. Здійснити інші дії щодо розірвання Договору та поверненНJI земелЬНОІ 

ділянки. 
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4.КоНТРОЛЬ за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва в.о. 

ВиконуlOЧИЙ обов' язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 26 листопада 2009 року 
Ни llU)-К-PJr--

,- .-=:-:-..... 



ПОДАННЯ: 

.. а пропозиціЄЮ земельного ВІДДІЛУ, з 

постійної комісії з питань ... 
розвитку та благОУСТРОІ~ теРИТ~IИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , 
будівництва та інвестиці~ -. 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗасtyIIник міського голови 

.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

\ 

Начальник ЮРJЩичного відділу 
о 

r -c;z І.Г.Лавер 

Начальник загального Biдд~ r-
/~~ 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та ~лагоустрою теРИторій, 
земельних ВІДНосин, аРхітектури 
будівництва та інвеСТИЦій ' 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіДДУбняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровари, вул. rarapїlla,lS, т.6-50-67 

Від JJ. {І. ()J N!! 02 З g, 
НаХ!! за ________ __ г 

'Зь 

рЛ.II,ОJ 

Виконуючому обов' ЮКИ 
міського голови - секретарю 

Броварської міськоірцци 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ мі кої ради просить розглянути на черговому 

засіданні міської ради додаткове питання: 
.. . ... 

_ Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 
1,0000 га, що знаходиться в районі Об'їзної дороги. 

Начальник земельного відділу _~~~~~~л~.=м=.г~удименко 
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