
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД . 
А КИІвської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕНня 

Пр~ відмову від договору оренди земельної 
Д1ЛJlнки площею 0,4440 га, розташованої 

на території 11 черги кварталу Олімпійській 

3 ~етою контролю за раціональним використанням землі в м. Бровари, у 
зв'I3КУ 13 систематичними порушенНJlМИ товариством з обмеженою 

відповідальністю "Міські інвестиції" умов договору оренди земельної дinвнки 
щодо своєчасного внесення орендної плати у повному обсязі, керуючись 
а.СТ. 12, 83, 93, 122, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
а.313акову Украіни «Про оренду землі», ст.782 Цивільного кодексу України, 
ва підставі п.34 ч.l ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в 
УЕрВїві», враховуючи рекомендації постійно діючої комісії з питань розвитку 
11 благоустрою території, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
іввecnщій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Відмовитись від договору оренди земельної ділянки площею 0,4440 га, 
)I03ТaDIOBВНOЇ на території n черги кварталу Олімпійській, зареєстрованого У 
кuiвсыdй регіональній філії Державного п~при~ства ,Дентр державно~ 
земельного кадастру при ДержавномУ комітетІ УкраІНИ по земельних рес?'!'сах 
за NиО40833800015 . 2601.2008р. укладеного між Броварською t:tIСЬКО~ 

ВІД. , . ~A':" стицtГ' (далІ 
радою та товариством з обмеженою відповід8JIЬН1стю ,~уuсьК1 ІНве 

... Доroвір) з дати приЙЮ1ТТЯ цього ріШ~~~. оо ий те мін з дати 
2.3емельному відділу БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради У 5-денн р 

Dpиiburrrя цього рішення: б женою відповідальністю 
2.1. Письмово повідомити товариство з о ме 

.мїсьІСі інвестиції" про відмову від ~OГOBOPYд' овору та повернення земельної 
· 2.2. Здійснити інші дії щодо РОЗІРВання ог 

дlJlJnncи. айоннОМУ відділу Структурного 
· 3. Доручити Броварському.. р ... иіі центр» Державного 
ВЩОfln "d<иївськии реєстраЦ1ИН б' , 'оо · "jlеМЛеного ПІДРОЗДШУ ~ адастрУ» здійснити нео ХІДНІ ДІІ 
ЩqqpИємства <<Центр державного зе~~НОro к о енди земельної ділянки, 
Щодо Скасування державної реєстрВЦІІ договору р внеСТИ відповідні зміни до 

4. Відцілу Держкомзему в місті Броварах 
Д~aв .. оо' ТІ' (форма 6-зем.). оо тpovOBO НОl стаТИСТИЧНОl ЗВІТНОС ко'l' міСЬКОІ ради дос А: S ' ту Броварсь оо 

. .Доручити виконавчому КОМlте озвиткУ інженерно-транСПОРТНОI 
РозІРвати Договір ІТ-З4 про пайову участь в Р SAт~""'RQlJIР.s-.Nlm,4IК1D 



-ra соціальної інфраструктури від 04.0S.07p., укладений між виконавчим 
.:тетом Броварської міської ради та товариством з обмеженою 

tc°)JI • Мі. . .~, 
."nOBiAВnbH1CТlO ,. сью lнвеСТИЦll . 

вl1'"О • • 
6. уповноважити заступника МІСЬКОГО говови Андрєєва В. о. на ПІДписання 

угоди про розірваlUlJl вказаного Договору. 

7 Контропь за виконан"lИ ~Orp ,P\Ut ни покласти на заступника міського 
• J 1 "" .-rrоВИ Андрєєва в.о. :1= ,,!.~ ...... о ~ '~ 

І _" ~ ~ r _ " * 
В.."оuvючиі обов 'язки M~-:К; ! І') ::-, \ ~~C) 
.~" •• ~.- o.~ І ,-~. "r І В С 

roJ10ВИ - секретар ради ~ \. .,'10,,: .... • • апожко 

• t.Бровари 
від 1S квітня 2010 року 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник ~ 
начальника С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

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

. 
- ОО 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітеК'1'УРИ, 
будівництва та інвестицій 

В.О.АнДРєєв 

~LJ с" с..;!7 І.Г.Лавер 

л. 

С.В.ШддуБНJIК 
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