
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КIАОІОвсь оо 
о. КОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Пр~.з~ільнення від плати за оренду 
земелЬ~ОI ДІЛЯНКИ релігійну громаду Римсько- І 

КаТОЛИЦЬКОІ Церкви «Пресвятої Діви Марії Неустанної 
Допомоги» 

Розгл~нувwи лист від 16003.2007р. релігійної громади 
Рlfмсько-КаТОЛИЦЬКОI Церкви «Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги» 
щодо звільнення від плати за оренду земельної ділянки релігійну громаду 
Римсько-Католицької Церкви «Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомогю), 
керYlОЧИСЬ п. 28 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", та ст.1 Закону України "Про систему оподаткування", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустроІО 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, а 
також постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити від орендної плати за земельну ділянку в частині, що 
вадходить до бюджету міста за 2007 рік:.. .. . 

1.1. Релігійну громаду Римсько-КаТОЛИЦЬКОI Церкви «~реСВЯТОl Діви 
Марії Неустанної Допомоги» від ope~H~Ї пла:и за земельну ДІЛянку площ~ю 
0,7000 га по вул.Черняховського в ранОНІ РОЗМІщення кп «Бровари-Флорю), 

2 З . 'лу міської ради внести відповідні зміни до договору 
. емельному В1ДДl . 800029 

оренди земельної ділянки ВІД 13.03.06 N!! 040733 . 

го рішення покласти на 
. 3.Контроль за виконанням дано _ -=~ 

заступника 

МІСЬкого голови Возняка С.М. ,. %!- і і1 ~ ~ 
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Міський голова 
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2007 року 

В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельного biminu.--::::::z:== Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради І.В.Сапожко 

Заступник міського голови С.М.Возняк 

1 

Начальник юридичного відділу С ~'І.Г.Лавер 

Начальник фінансового управління rl-~~9' А.М.Зеленська 

Начальник загального відділу НІГ .. напок 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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С.В.ПіддуБНJIК 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ"ІВСЬК ОО 01 ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400,1\1. БроваРII, вул. Гагаріllа,15, т.6-50-67 

Від {б. 01(. O~ Н!! ~Or6 Г 
НаН!! за ------

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку (.В. 

Земельний відділ просить Вас додатково розглянути на черговому засіданні 
міської ради питання: 

" Про звільнення від плати за оренду земельної ділянки релігійну громаду 
Римсько"Католицької Церкви «Пресвятої Діви Марії Неустанної 

Допомоги», 

Начальник земельного відд~іл::::~;; Т.В.Гордієнко 
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