
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про відмову у зменшенні розміру орендної І 
плати за земельні ділянки lорид.rчним та 

фізичним особам 

14-

. Р?зглян~вши листи від 16.02.2009р. за Н!! 36 товариства з обмежеНОIО 
ВІДПОВІДальНІСТЮ "У крпромтехенерго", від 12.02.2009р. за Н!! 18/-02-09 
товариства з обмеженою відповідanьніСТIО "Техно-Ойл-ЛК", від 12.02.2009р. 
за H~ 12 товариства з обмеженоlO відповідальністlO "Три ведмеді", від 
20.02.2009р. за Н!! 3 фізичної особи-підприємця Білозерських Андрія 
Олександровича, від 25.02.2009р. за Н!! 17 товариства з обмежеНОJО 
відповідальністю "Компанія ММК", від 27.02.2009р. за Н!! 89 товариства з 
обмеженою відповідальністю "Світоч два", керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України "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 Ko~iciї .з пит~нь ~оціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фІНаНСІВ та ЦІН, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Відмовити у зменшенні розміру орендної плати за земельні 
ділянки IОРИДИЧНИМ та фізичним особам: 

1 1 Т У З обмеженою відповідальністю "У крпромтехенерго" . . овариств . б а 

за зе ДІ'лянку площею О 6300 га для БУДІвництва та о слуговув ння 
мельну '. ..' . orOB В· ". 

оо оо. Об'їзній дорОЗІ В раИОНI РОЗМІщення .1. "Ілар, 
автозаправнOJ станЦI1 по . ВІ'дanьніСТІО Техно-Ойл-ЛК" за 

1 2 Т з обмеженою ВІДПО " 
. '. овариству О 4000 га для розміщення складських приміщень 

земельну ДІЛЯНКУ площею , . orOB Астро ЛТД'" . "оні РОЗМІщення .1." ' 
по бульв. НезалеЖНОСТІ в раи відповідanьнісТlО "ТРИ ведмеді" за 

] .3. Товариству з обмеженою озміщення виробничого комплексу 
земельну ділянку ПЛОЩ~ІО З,~ОО~ Г~=щ:ння ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна"; 
по бульв. НезалеЖНОСТІ ~ раИОНІ р ю БілозерськИХ АндріІО ОлексаНДРОВ.ІЧУ 

1.4. Приватному шдприє;;:>О га для будівництва та обслуговування 
за земельну ділянку площеlО О, К тузова В районі запроектованого 
виробничо-складської бази по вул. У 
кладовища; 
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. 
1.5.То~аРIiСТВУ з обмежеНОIО -відповідanьніCТJО "Омега-Інвест" за 

земельну ДІЛЯНКУ ПЛощею З,ООООга для обслуговування складського 
комплексу по Об'їзній дорозі,8; 

І.б.Товариству з обмеженою відповідanьнісТlО Компанія ММК" за . " 
земельну ДІЛЯНКУ площею 5,2000 га для будіВНlІцтва та обслуговування 
складського комплексу по Об"їзнііі дорозі,68; 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальніСТIО "Ольвія-С" за земельну 
ділянку площею І 0,0000 га ДЛЯ розміщення технопарку по вул. Пероннifi в 
районі міського клаДОВllща; 

1.8.Товариству з обмеженою відповідальністю "Світоч два" за 
земельну ділянку площеlО 0,5954 га ДЛЯ обслуговування маіінового 
комплексу в районі Промвузла. 

2. Доручити виконавчому комітету здійснювати необхідні дії щодо 
розірвання договорів оренди землі у випадку незгоди в укладенні договорів 
про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок юридичним та 
фізичним особам, зазначеним в п. 1 цього рішення. 

З .Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 26 березня 2009 року 
Н!! /{)-1в - 5"9- 05" 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНУl0ча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділ 

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

Начальник фінансового управління 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лаГОУСТРОIО територій, 
зем~ьних В1Дн~син, архітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

~--
_Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І " с;;;= І.г Лавер 

С.П.Коврига 

Н.І.ГнатIОК 

С.В.Піддубняк 



~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровар .. , вул. rarapilla,15, т.6-50-67 

Від (о!. 03 J..oL;.J Н! V, о 
НаН!! за ------ г 

Виконуючому обов'язки 
міського гоnови - секретарю 

ради 

Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розгЛJIНУТИ на черговому 
засіданні міської ради питання: 

_ Про відмову у зменшенні розміру орендної плати за земельні дimmки 
юридичним та фізичнИМ особам 

Виконуюча обов' Jl3КИ начanьника 
земельного відділу - заступник 
наЧ8JIЬНИка земельноГО відділу 

L-.-~.;м.гудименко 
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