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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИї .. 
ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г П· . --, 
ро ВІДМОВУ ВІД договору оренди земельної І 

ділянки площею 17,4655 га, розташованої по вул Kvтvo:a .., 
• • .І • .І .. 0ва в раиоН1 

радІопередавального центру 

З t:tетою контролю за раціональним використанням землі в м. Бровари, у 
зв'язку ІЗ систематичними порушеннями товариством з обмеженою 

відповідальністю «СІТІ» умов договору оренди земельної ділянки щодо 
своєчасного внесення орендної плати у повному обсязі, керуючись ст.ст. 12, 
83, 93, 122, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.З 1 
Закону України «Про оренду землі», ст.782 Цивільного кодексу України, на 
підставі п.з4 ч.l ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійно діючої комісії з питань розвитку та 
бпaroУСТРОІО території, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Відмовитись від договору оренди земельної ділянки площею 17,4655 га, 
розташованої по вул.Кутузова в районі радіопередавально~о центру, 
зареєстрованого у Київській регіояальній філії Державног~ ~Ідпри~ства . 

~ aЦemp державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ ~o 
земельНИХ ресурсах" за NgО405ЗЗ800007 від 16.02.2005р., ~КJIaд~HOГO .MUlC 

Броварською міською радою та товариством ~ обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ 
«ClTh) (далі - Договір) з дати прийнятгя цього РІшення. 

..' .. ади у 5-денний термін з дати 
2.Земельному відділу БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р 

Dp1fЙНJrrrя цього рішення: бмеженою відповідальністю 
2.1. Письмово повідомити товариство з о 

«СI11» про відмову від Договору.. Договору та повернення земельної 
. 2.2. Здійснити інші дії щодо РОЗІрвання 
IUJlикки З користування. . .. . 

. . Б оварах внести ВІДПОВІДНІ ЗМІНИ 
З. ДОРУЧИТИ відділу Держк?мзем~ в ~I~~ ~-зем.), пов'язані З прийнятгям . 

до державної статистичної ЗВІтнОСТІ (ф Р 
IUaoro • 

Р1ПІеННJI. .. б .. ф' ... . дділу КиїВСЬКОІ о лаСНОІ ІЛІІ 

n ... ~· ДОручити БроварськоМУ районноМУ Веl ,..ельнОГО кадастру» скасувати 
""'pQв ержавного З ІУ& 

НОго підприємства (<Центр Д 3АТ JipalIPO"8",,,,.,,,,.82QD1P.,..,.Nl27S1.aIOO 



2 
У РеЄСТРаЦіЮ Договору та вчинити інші дії, пов'взаиі 3 P)l(aDtI • 

де тrЯМ цього РІшення. 
ррl1ІІ11Я • • 

1< ИТРОЛЬ за виконанням цього РlшеННJI Покласти на заступника МІСЬКОГО s. О ВО 
Андрєєва .. 

ronОDИ 

І.В. Сапожко 

... Бровари 
від 18 березня 2010 року 

N2_-----



. . 

ПОДАННЯ: 

·дцілу за пропозицією Земельного ВІ , 
· ... питань постійної КОМІСI1 З тепиторій, 

озвитку та благоустро~ r 

:емenr.иих відносин, ар,?;-,ктури, 
будівництва та інвеСТИЦl~ -

нуюча обов'язки начальника вико 

земельного відцілу - заступник 
начальника . 

ПОГОДЖЕНО: 

Заcтymшк міського голови 

С.А.майБОРода 

В.О.Андрєєв 

НачмьНИІ< ЮРИДИЧНого відділу , ~ 
<"'" ~ J.r .JIaвep 

ВИКонуюча обов'JJЗІСИ начальНИКа 
загanr.ного відділу - голоВНИй _ #' J ~ 
спеціllJJЇст ЗВГam.ного відділу ((;;7 іУ" 

Голова ПОстійної Комісії з ПИтань 
розвитку та ~лагоустрою теРиторій, 
земllJlыDJx в/ДНосlЩ 8рХітехтури db ~g будівlllЩтвa та ЇIiвecтицij , ~ 

н.я.Xижwпc 

. С.В.ПідцуБНЯК 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА р.А П.і WJOи'І'в .. 

~ А СЬКОІ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400,1\1. БроваРII, вул. rarapilla,lS, т.6-50-67 

Від ./1", O~. І() Н!! о/.;'() 
наN!! ________ ~за __________ _ г 

ВИКОНytочому обов 'JlЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради додаткове питання: 

1. Про відмову від договору оренди земельної ділянки площею 
17,4655 га, розташованої по вул.Кутузова в районі радіопередавanьноro 
центру. 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступниК начальника ~ С.А.майборода 

.. 
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