
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киtвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

~o ДOC~OKOBe розірвання договорів ІТ-35, ІТ- 36, IТ-371 
про паиов~ участ.~.в розвитку інженерно-транспортної 

та СОЦlaJIЬНОllнфраструктури від 04.05.2007р. 

На підст~і Постанови Київського міжобласного апеляційного суду від 
зо.О4.09р: та РІшення Господарського суду Київської області від 25.04.08р. 
по справІ N! 10/118-08 про визнання недійсними на майбутнє договорів 
оренди на земельні ділянки площею 0,42 га по вул. Грушевського, 17-б, 
ПJ10щею 1,4773 га по вул. Грушевського,21-а та площею 0,4 га по вул. 
Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, керуючись ст.651 
Цивільного Кодексу України, п.34 ст. 26 'Закону України «Про місцеве 
самоврwваиня в Украіні», враховуючи рекомендації постійно-діючої 
комісії з питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доручити виконавчому комітету Броварс~ко! міської ради ДOC~OKOBO 
розірвати договори про пайову участь, укладеНІ МІЖ викон~чим. KOMIT~TOM 
Броварської міської ради та товариством з обмеженою ВІДПОВІдальНІСТЮ 

"Міські інвестиції", а саме: . .. 
- Договір ІТ -35 про пайову участь в розвитку Iнженерно-транСПОРТНОI та 

соціальної інфраструктури від 04.0S.2007p.;. .. 
_ Договір ІТ -36 про пайову участь в розвитку Iнженерно-транСПОРТНОI та 

соціальної інфраструктури від 04.0S.2007p.;. .. 
_ Договір ІТ-37 про пайову участь_вf..~~.ВИТКУ Інженерно-траНСПОРТНОI та 

соціальної інфраструктури від 04 . ~~~7.p.~~~ ОЛОВИ Андрєєва В. О. на 
2. Уповноважити засту \,~lЮсь~~ j; 

підписання угоди про розірв _! 81fО~ЕО'ш.cJ~~"РУ. 
... ,. с 
.u s: "І. 

Виконуючий обов'язки g.oJ.~" ,-
Q ... ~ І. В. Сапожко 

міського голови - секрет .wr * 

М.Бровари 
від IS квітня 2010 р. 
N!_I+',fr~ РI"аг 

O/Vi 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТОР1И, 
земельних відносин, аРХІтектурИ, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'lоча обов'язки начanьника 
земельного відділу - заступНИК (lPл1. 
начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

НачВJIЬНИК юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки наЧВJIЬника 
зaranьного відділу - головний 
спеціапіст зaranьного відділу 

Голова постійної комісіі з питань . 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 
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С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 
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