
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА К J о. 
и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про дострокове розірввнНJI договорів ІТ- 12 ,ІТ-ІЗ 
ІТ -14, ~T -15 та ІТ -16 про пайову участь в розвитку' 

Інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури від OS.06.2007p. 

у зв'язку з припиненням права користування земельною діJUlНКОЮ 
ЗaI'8JlЬвою площею 6,0000 га по Об'їзній дорозі в районі АЗС Деліка" яка . " , 
перебувала в ореНДІ товариства з обмеженою відповідальністю "Трім плюс", 
на підставі рішення Броварської міської ради "Про припинення права 
користування земельними ділянками, затверДження технічної документації 
із землеустрою, надання в оренду земельних ділянок, продовження термінів 
користування земельними ділянками, надання дозволу на складання 
технічної документації по оформленню права користування земельними 

дiuпaми 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 
самовридувaннJI в У країні», враховуючи рекомендації постійно-діючоі 
комісії з питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

вирППИЛА: 

1. Доручити виконавчому комітету Броварс~ко! міської ради ДOC~OKOBO 
розірвати договори про пайову участь, укладеНІ мІЖ викон~чим. КОМІТ-;Т0М 
Броварської міської ради та товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ 
.. Трім ПJПOс" а саме' 

- ДоговІр ІТ -12' про пайову участь в розвитку інженерно-транспорmої та 
соціальної інфраструктури від 05.06.2007р. оо 

_ Договір ІТ -13 про пайову участь в розвитку інженерно-транспорmОI та 
соціальної інфраструктурИ від 05.06.2007р. оо 

_ Договір ІТ -14 про пайову участь в розвитку інженерно-транспорmОl та 
CO";anYH ••• Ф VТtТVnИ від OS 06.2007р. .. 
~""&a 011Н растр.1 6 

.... " r • итку інженерно-транспорmОl та 
- Договір ІТ -15 про пайову участь в розв 

соціальної інфраструктурИ від оs.06.2007Р~звитку інженерно-транспортної та 
- Договір ІТ -16 про пайову участь в Р 

соціальної інфраструктурИ від OS.06.2007p • 
• ~ ЗАТ ,Jip08.,.aiJP1fl8IIU· .. ,.a.мo ",m, ... 

·і .: . ~ ..... . . .. .. "" 

:0 
о 



виконуючий обов'язки 
міського гопови - секрета 

" Бровари 
~ 15 piТНJ1 2~!9-р. 
~ l'Ifl-tf-f-w -

Андрєєва В. о. на 

1. В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
ВИКОнуІоча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

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

" 

Голова постійної комісІї ~ питан~ '" 
розвитку та ?лагоустрою територій, 

' земельних ВІДНосин, аРхітектури 
будівництва та інвестицій , 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 
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~І.Г.Лавер 
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