
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 
РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

г Про дострокове розірвання договору ІТ _ 005/05 про І 
пайову у;асть ~ розвитку інженерно-транспортної 

та СОЦІально. ІНфраструктури від 03.09 .2007р. 

у зв'язку з припиненням права користування земельною діЛJIНКОЮ 
nnо~ею 2,0000 га по в~л.Східн~ на території УІ житлового району (в районі 
РОЗМ1щенНJI ТОВ "ТРІМ плюс), яка перебувала в оренді товариства з 
обмеженою відповідальністю "Люкос -Преміум" , на підставі рішення 
Броварської міської ради "Про припинення права користуванНJI земельними 
ділянками, затвердженНJJ технічної документації із землеустрою, H8ДaнНJI в 
оренду земельних ділянок, продовження термінів користування земельними 
дimшками, надання дозволу на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними дїЛJIнками юридичним і 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради" від 
04.02.2010 р. Н!! 1409-78-05, керуючись ст.651 Цивільного Кодексу України, 
п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», 
враховуючи рекомендації постійно-діючої комісії з питань розвитку та 
благоустрою території, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
іввестиціі, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1: Доручити виконавчому комітету Броварської міської ради ~OCТPOKOBO 
розірвати Договір ІТ -005/05 про пайову участь в розвитку lнже~ерн~-

1РаН .. • альної інфраструктури від 03.09 .07р., укладении мІЖ 
СПОРТНОl та СОЦ1 ..... и та товариством з обмеженою 

виконавчим комітетом БроваРСЬК01 МІСЬК01 рад 
відповідальністю "Люкос -Преміум". В О на . ького голови Андрєєва . . 2. Уповноважити заступника МІС 
niдnисання угоди про розірвання вказаного o~opy. 
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ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'Іоча обов' язки начальника 

земельного відцілу - заступник ,lf?J?? 
начальника С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
зaraльного відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНосив, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

000191 

В.О.Андрєєв 

с- ~.Г.Лавер 

І!. ~JJJилО 

С.В.mДЦУбияк 
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