
БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про внесення змін до рішення Броварської міської Paдll 

від 29.11.2007 року N!!538-29-05 "Про затвердження ставок орендної 
плати за земельні ділянки в м.Бровари" 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.01.2008 року Н! 7 щодо 
8несенIUI змін до рішення Броварської міської ради від 29.11.2007 року 
Nи538-29-05 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні діЛЯНКIІ в 
м.Бровари" та керуючись п.8 розділу П та п.2 розділу ІІІ Прикінцевих положень 
Закону Украіни від 28.12.2007 року К!! 107-VI "Про Державниli б,оджет Украіlf" 
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів УКРОЇШІ", ст. 21 
Закону України "Про оренду землі" та п. 35 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуванНJI в Україні", а також враховуючи пропозиціі посТіііноі комісіі з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітеКТУРІІ, 
будівництва та інвестицій, міська рада . 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку рішення Броварської міської рад11 
від 29.11.2007 року N!! 538-29-05 "Про затвердження розмірів орендної nлаТIІ за 
земельні дїJulнки в м.Бровари": б акня 

.- .-. "О l OL - ДJIЯ О '"""гонув - п.1.1. викласти в наступНlИ редакцll. ,70 -0.1 

багатоквартирної житлової забудови"; . . 
_ 4 1 наr'1"\lпній редакції: "3% - за земелЬНІ Д1ЛJlНКlІ наукових 
п. • . викласти в -".І 

оргаи· ... " 
1ЗВЦ1и ; . _ редакції. "3% _ за земельні ДЇJulНКlI, що 
- п.4.5. ВИXJJвсти в наСТУПНIИ . n;"nnИ~"IСТВ". . них та комунальних ._ОІ' ~., . 

знаходиться у користуванНІ держав ._ ._. " з% _ за зеАlельні ДЇJulHКlI ПІД 
- п.4.10. викласти в наСТУПНІИ редаКЦIl. 

б " о 'єктами технічної інфраструктурИ ;._ .-. "3% _ за земельні дімиКlI 
- п.4.12. викласти в наСТУПНIИ peДВКЦlI. 

РeJtiгійних організацій". 
• ШJJJDCОAl . ендарів земельнИХ дІЛЯНок 

2. Довести дане рішення до ВІДома ор" 
Оnyблікув8ННJI В газеті "Броварська панорама. . о 1 січня 2008 po~"Y. 

.. ти ввести в ДІЮ з 
3. Вказані розміри ореНДНОI пла. оренди, відповідно до 

. lCJ1MeHI доroвори . . 8Al11 
4. Внести зміни в ранІше У стування земenЬНJlA1И ДJJIIНК • 

.. ати за кори 
заТВерджених розмірів ореНДНОI пл .:lCIQ5" ,., NI t5UDDD 

ЗАТ.JiI1l*F .. ~ 
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s. контропь за виконанИJlМ .~O~. р!шенНJt покnаml ІІа заСТУП1шка 
• .,oro roпови Андрєєва в.о . .. ' ". " ~ . ..~ 

)llCЬ~ .' • . .. 

Секретар ради 
1.В.Сапожко 

2008 року 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"язки міського 

голови - заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового упрaвnіННJI 

Начальник упрaвniННJI економіки 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісіі з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

з 

Т.В.Гордієнко 

В.О.Андрєєв 

cd І.ГЛавер 

А.М.Зеленська 

Н.І.Саченко 

Н.І.ГнатюК 

С.В.ПіддуБНЯК 



Міському голові Антоненку в.о. 

Земельний відділ просить Вас розглянyrи на чер ..• . .. roвому заСІдаННІ сеСІЇ 
~ICЬKOI ради питання про внесення змін до рішення Броварської міської РОДІІ 
ВІД 29.11.2007 року Н!!538-29-05 "Про затвердження ставок ореНДНО"1 . . Б' nnanl за 
земелЬНІ ДІЛJlНКИ в м. ровари ': 

. 1. Внести зміни до додатку рішення Броварської міської рад .. 
ВІД 29.11.2007 р?К?' Н!! 538-29-05 "Про затвердження розмірів орендної 
!Шати за земельНІ Д1ЛJlнки в м.Бровари": 

- п.l.l. викласти в наступній редакції: "0,1% - ДJIJI обслуговування 
багатоквартирної житлової забудови"; 

- п.4.1. викласти в наступній редакції: "3% - за земельні діЛЯНКlI 
наукових організацій"; 

- п.4.5. викласти в наступній редакції: "3% - за земельні діляllКlI, що 
ЗН8ХОДJIТЬСJl У користуванні державних та комунальних підприємств"; 

- п.4.10. викласти в наступній редакції: " 3% - за земельні діляНКlI 
під об'єктами технічної інфраструктури"; 

- п.4.12. викласти в наступній редакції: "3% - за земельні діляНКlI 
реліriйних організацій". 

2. Довести дане рішення до відома орендарів земелЬНl1Х ділянок 
ПIJlJlXом опублікуваннв в газеті "Броварська панорама". 

3. Вказані розміри орендної плати ввести в дію з 01 січня 2008 року. 

4. Внести зміни в раніше укладені договори оренди, відповідно до 
. . .. а"'и за користування зе~JелЬНIВJII затверджених РОЗМІРІВ ореНДНОІ пл ,І. 

ділянками. 

Начальник земельного віДД.и·, 'J,.c:.::::;;;;;::;2 

Т.В.Гордієнко 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИіВСЬКОI O&1JACJ'1 

земельний відділ 
07400, М. Броварн, вул. Гагаріна,15, 

Т. 6-50-67 

Від РІ 1)1 РІ' Н!! .,t. 
На Не за --"""----- г 

Секретарю Броварської міської 
ради 

Сапожку І.В. 

Земельний відділ просить розглянути на черговому засіданні міської РОДІІ 
1.8ступні питання: 

1. Про передачу земельних ділянок ГPOM8ДJIHaм у власність, продовжеНl1JI 
терміну користування земельними ділянками; 

2. Про надання дозволу на продаж земельних ділянок; 
з. Про припинення права користування земельними дїЛJIНКВlІІ, Н8ДВНIIJI в 

оренду земельних ділянок, надання дозволів на виroтовnеНIIJI технічної 
ДОКУМентації по оформленюо права користування земелЬНllltIи дїJIJIНКllAll1 
IОРIfДИЧним і фізичним особам; 

4. Про затвердження грошової оцінки земель в м.БроваРII; 
5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.11.07 

]і 538-29 .. 05 ,Дро затвердження ставок орендної плати за зеltleJIЬні ділJIНКII в 

IІ.ІІJIOВaри". .~ 

Начвпьник земельного відділу 
~== 

Т.В.Гордієнко 

: ... &РІІ. . .... ~ ... 'f~1 
Вхід. .. :1.._ 

r .fШ . _ .03..- О. р. 
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