
БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 
РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Про ВЩ· • . JИ мову ВІД договору оренди земельної 
Д1ЛJlн площею 1,0000 га, розташованої в районі Об"ізноі дорoql 
З метою контролю за раціон . , • anьним використанням зеМЛІ в м. Бровари, у 

З~ .ІЗ~ 13. систематичними порушеннями товариством з обмеженою 
ВIДПОВ1Д8JIЬНІСТЮ «Статок» умов договору оренди земельної діnвнки щодо 
своєчасного внесення оре.ндної плати у повному обсязі, керуючись ст.ст. 12, 
83, 93, 122, .. п.12 ПерехІДНИХ положень Земельного кодексу Украіни, ст.31 
З~ону . УКР81ВИ «Про оренду землі», ст.782 Цивільного кодексу Украіни, на 
mдCT8ВI п.34 ч.l ст.26 Зак?ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендаЦІЇ постійно діючої комісії з питань розвитку та 
благоУС'Ірою території, земельних BiдHOC~H, архітектури, будівництва та 
інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Відмовитись від ДОГОВОРУ оренди земельної діnвнки площею 1,0000 га, 
що знаходиться в районі Об'їзної дороги, зареєстрованого у Київській 

реriОН8JIЬній філії Державного підприємства "Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" за 
Н2040733800157 від 27.11.2007р., укладений між Броварською міською радою 
та товариством з обмеженою відпо~ідanьністю «Статою) (далі - Договір) з дати 
прИЙНJrrrJI цього рішення. 

2.Земельному відділу Броварської міської ради у 5-денний термін з дати 

ПРиiiюrrтя цього рішення: . . . 
2.1. Письмово повідомити товариство з обмеженою В1ДПОВ1далЬНІСТЮ 

«СтатоlO) про відмову від Договору. . ~ 
2.2. Здійснити інші дії щодо РОЗІРВання Договору та повернення земельНОІ 

дimпucи 3 користування. 

3 Д !ДД• ; rrv Держкомзему в місті Броварах внести відповідні зміни . оручити в --J ) , . ИЙШIТrJIМ 
до державної статистичної звітності (форма 6-зем. , пов Jl3ан1 З пр 
цього ріmеИНJI. 

4. До Броварському районному відділу Київської обласної філії 
Дер p~ ємства ~ТТeнтp державного земельного кадаС'Іру» скасувати 

жавного пщпри І\Ч • .... , • ~_ 

де . ДОУ"овору та вчинити ІНШІ ДІІ, пов Jl38В1 3 прnnn.aпИМ 
ржавну реєстрац1Ю &. 

цього рimеИНJI. 
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І' И1'Р0JIЬ за виковавИJlМ ЦЬОГО рїшенlUI помасти на заступника міського 
S. ~pЄЄBa в.о. 
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ПОДАННЯ: 

земельного вїдцiny, за пропозицією 
постійноі комісії з питань '" 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Виконуюча обов'.JIЗКИ начальника 
загального відцілу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітеrrypи 

будівництва та інвестицій ' 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

с" -cd І.г.Лавер 

Л.М.Шило 

С.В.ПіддуБНJПC 
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