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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г . Про ЗВільне~НJI від плати за оренду земельИDЇ] 
ДІЛЯНКИ .. пара!ІЮ "Покрова Пресвятої Богородиці" 

УкраІНСЬКОІ Православної Церкви Київського 
Патріархату та відмову у зменшенні розміру орендної 

плати за земельні ділянки юридичним особам 

Розглянувши листи від 09.01.2009р. N201l09 парафії ,,покрова Пресвятої 
Богородиці" Украінської Православної Церкви Київського Патріархату, від 
05.02.2009р. N2 3 відкритого акціонерного товариства ,,Броварський 
побуткомбінат", від 03.02.2009р. N2 43 відкритого акціонерного товариства 
"Спецбудмонтаж-503", від 29.12.2008р. N2 669 товариства з обмеженою 
відповідальністю "Основа"," від 14.01.2009р. N2 1 товариства з обмеженою 
відповідалЬністю підприємство ,,книги, від 27.01.2009р. N2 32/09 виробничо
комерційної фірми "І<РІОПРОМ" товариства з обмеженою відповід~ьністю, 
від 18.02.2009р. товариства з обмеженою відповідальністю Форум-Косметік", 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", та ст.21 Закону України "Про оренду землі", а також враховую:..и t 
пропозиції постійної комісії з пит~ розвит~ та бл~устрою теРИТ!,!,JИ~ І 
земельних відносин, apxiTeктyp~, БУДІвництва та 1нвеСТИЦІИ, а також ПОСТJИИОI І 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

вИРПІІИЛА: 

. . ен ної плати за земельну ділянку в частині, що 
1. ЗВІЛЬНИТИ ВІД?Р Да пе іод з 26.02.2009 року по 31.12.2009 року 

надходить до бюджету МІста з.. ~ родиці" УкраіНСЬКОї Православної 
парафію "Покрова ПР~СВЯТОl ого .. 2054435 гривень за земельну 
Церкви Київського ПатрІархату в РОЗ~IРl , 
дimmкy площею 0,5000 га по вул. ГагаРІна,22-а. 

. . міської ради внеСТИ відповідні зміни ДО 
2. ЗемельноМУ ВІДДІЛУ . 25 05 04р ~rD 549 .. . лянки ВІД .. ",:., . 

ДОГОВОРУ оренди земеЛЬНО1 ДІ . .. 
ти за земельні 

3. ВідмовИТИ У зменшенні розміру ореНДНОI ма 

ділянки юридичним особам:. ному товариству "Броварський 
3 .1.ВідкриТОМУ a~:: площею 0,2400 га для обслуговування 

побуткомбінат"за земельНУ ДІ ГагаРІ·на 26. 
• ... ... " ПО вул. , , 

комбінату ,,ІОВlлеинии 
ЗАТ ,}jp088p01l8"""'" JlIJQ7р. 3811. NlI5IНtЮD 
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3.~. ~ідкритому акціонерному товариству "Спецбудмонтаж -503" за 
земелЬНІ ДІЛЯНКИ площею 0,4б42 га та I,Обб7 га для обслуговування 
комплексу по вул. Щолківській,4; 

3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Основа" за земельну 
ділянКУ площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по 
вул. В'ячеслава Чорновіла; 

3.4. Товариству з обмеженою відповідальністю підприємство "Книги" 
площею 0,0407 га для обслуговування нежитлового приміщення по 
бульв.Незалежності,3 ; 

3.5. Виробничо-комерційній фірмі "КРІОІІРОМ" товариству з 
обмеженою відповідальністю за земельну ділянку площею 0,3500 га для 
обслуговування будівлі азотної станції в районі Промвузла; 

3.б. Товариству з обмеженою відповідальністю "Форум-Косметік" за 
земельну ділянку площею 0,2880га ДЛЯ обслуговування торгівельно-
офісного центру по вул.Короленка,БО. 

. 4. Доручити виконавчому комітету здійснювати неОбхід~і дії· що~о 
розірвання договорів оренди зем~і у випадку незгоди в ~кладеННІ ДОГОВОРІВ 
про внесення змін до ДOГOBOPl~ оренди земельних ДІЛЯНОК юридичним 

особам, зазначеним в п. 3 цього РІшення. 

: 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о 

І .. В.Сапожко 

м.Бровари 
'. від 2б лютого 2009 року 
Н!! ~/O"J-Sб',.tJ5::.. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН}'lоча о~ов:язки наЧ8JIьн~ика 
земельного ВІДДІлу-заступник ~ _--
начальника земельного відділу: Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОЛОВИ . 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов"язкИ начальника 
фінансового ynpавлі~ 

В.О.Андрєєв 

с ~ І.Г.Лавер 

~ ~ С.п.Коврига 

На'ІВЛЬІІИК загального відділу ~. 
Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та ~лагоустрою теРИторій 
зем~льних ВІДНОСИН, аРхітеlC1'ypИ ' 
БУДІВництва та інвеСТИЦій ' 

С.В.ПіддуБWlJ< 
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