
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про звільнення від плати за оренду І 
земельних ділянок релігійну громаду 

Римсько-Католицької Церкви "Пресвятої 
Діви Марії Неустанної Допомоги", 

Трьохсвятительську парафію Української 

Греко-Каталицької Церкви та релігійну 
громаду Української Православної Церкви 
парафії святих апостолів Петра і Павла. 

Розглянувши лист від 17.12.2008р. релігійної громади Римсько
ICaТОJIИЦької Церкви "Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги", лист від 
05.12.2007 р. Трьохсвятительської парафії Української Греко-Каталицької 
Церкви, лист від 20.02.2008р. релігійної громади Української Православної 
Церкви парафії святих апостолів Петра і Павла, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", та ст.21 Закону України "Про 
оренду землі", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, а також постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Звільнити від орендної плати за земельні ділянки в частині, що 
надходить до бюджету міста за період з 29.12.2008 року по З 1.12.2009 року: 

1.1. Релігійну громаду Римсько-Католицької Церкви "Пресвятої Діви 
Марії Неустанної Допомоги" в розмірі 11 341,80 гривень за земельну ділянку 
~ощею 0,7000 га по вул. Черняховського в районі розміщення комунального 
II1ДnpИємства ,,Бровари-Флора"; 

1.2. Трьохсвятительську парафію Української Греко-Каталицької 
Церхви в розмірі 1 680,73 гривень за земельну ділянку площею 0,0800 га по 
бульв. Незалежності в районі пішохідного бульвару; 

1.3. Релігійну громаду Української Православної Церкви парафії святих 
апОСТолів Петра і Павла в розмірі 22354,02 гривень за земельну ділянку 
ПЛОЩею 1,6228 га по вул. КиївськіЙ,229. 
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2. Земельному відділу міської ради внести відповідні зміни до 
договорів оренди земельних ділянок від 23.07.07р. Н!! 040733800086; від 
lЗ.03.07р. Н!! 040733800029; від 09.07.02р. Н!! 263. 

З.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з ПJm1НЬ 
розвитку та БЛагоустрcl~ :rериторій, .. ,.. . 
земельних ВІДНОСИН, арх,тектури, 

будівництва та інвестицій -
ВИКОНУlоча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу . , 
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Л.М.Гудименко 
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Заступник міського голови В.О.Андрєєв 
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Голова постійної коміС1"1' з 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
~ . . 

земельнии ВІД,~ІЛ 

07400, М. Бровари, вуn. rarapillo,15, Т. 6-50-67 --
Від Р /А. 1)8 Н!! IJj-t 
~~ за __________ _ Г І 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просwгь розглянути на черговому 
засіданні міської ради додаткові питання: 

- Про втрату чинності рішенни Броварської міської ради від 
ОI.О6.2006р. Н!! 30 .. 05 .. 05 " Про затверджеНIUI в новій редакції Порядку HaдaНIUI 
зе~lельвих ділинок громадинам для будівництва і обслуговування )килих 
6уДИllIdв, господарських будівель і споруд"; , 

- Про звШьненни від плати за оренду земельних дiлJIнок релігійну 
rpOMaдy Римсько .. Католицької Церкви "Пресвятої Діви Марії Неустанної 
ДОПОМОги", Трьохсвятительську парафію Української Греко-Каталицької 
Церкви та релігійну громаду УІсраїнської Православної Церкви парафії святих 
апОСТОлів Петра і Павла . 
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llИка земельного відділу Л.М.Гудименко 
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