
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г П' . ро ~Bl?IЬHeHHJI ВІД плати за оренду 

земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ Представництво Асоціації 
СОС-Кіндердорф ІнтернеШlШ в Украіні 
та відмову у зменшенні розміру орендної 
плати за земельні ділянки юридичним 

особам 

РозгJDIНYВІПИ лист Представництва Асоціації СОС-Кіндердорф 
ІвтернеПIНJI в Украіні від 16.04.2009 року Ни 36 щодо звШьнеННJI від плати за 
оренду земельної ділянки, лист від 27.05.2009р. за Ни 3 товариства з 

о~меженою відповідальністю "Амос ЛТД", лист від 20.05.2009р. за Ни 30 
товариства з обмеженою відповідальністю "РБК", керуючись п.п.2S, 34 
ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", та ст.21,23 
Закону Украіни "Про оренду землі", а також враховуючи пропозиції 
П~стіЙНОї 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 

БИРПІІИЛА: 

I.Звільнити від орендної плати за земельну дimmкy в частині, що 
надхОдитЬ до бюджету міста за період з 25.06.2009 року по 31:1~.2009 po~ 
Представництво Асоціації СОС-Кіндердорф Інтернеппш в Укра1Н1 в рОЗМІрІ 
74905,30 гривень за земельну дiзuппcY площею 3,0000 га по вуn. 
lUеВчеmcа в рвіоні розміщеИНJI районної лікарні. 

2. Земельному відділу міської ради внести B~OBi~i змі~ до Д~ГOB~P~ 
ОреЦЦи земельної ділянки, зареєстрованого у КИ1Всьюи реnональшй фШ11 
ДеРЖавного підприємства <<Центр державноГО земельного кадастру при 
ДерЖавноln1 . . У flI~·UUl по земельНИХ ресурсах» за:N! 040633800346 
в' О .... .1 КОМІтетІ І<рcu.п-
ІД 8.08.2006 року. 

Din __ 3' Відмовити у зменmенні розміру орендної плати за земельні 
._~Ц IОридичним та фізИЧНИМ oco~aм: 





2 

3.1.Товариству з обмеженою відповідальністю "Амос ЛТД" за 
земenыly дїЛJIНКY ІШощею 0,3538 га ДJIJI обслуговування автостоJIНКИ та 
павільЙОІІУ по вул.Кірова,57; 

3.2.Товариству з обмеженою відповідальністю ,,РВК" за земельну 
дiJuIИI<Y площею 0,2306га ДJUI обслуговування майнового комплексу по 
вул.радгоспніЙ,I. 

4. Доручити виконавчому комітету здійснювати необхідні діі щодо 
розірвання догов?рів оренди зе.млі у випадку незгоди ~ укладенні договорів 
про BHeceННJI ЗМІН дО ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛЯнок юридичним та 

фізИЧНИМ особам, зазначеним в п. 1 ЦЬОГО рішення. 

5.Ковтроль за виконанням ЦЬОГО рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О 

Виконуючий обов'изки 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 
від 25 червня 2009 року 
N! 116()-б'f---fJ5' 

". 
І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

;""Їтrv за пропозицією земельного вч---", 

постіііноі комісії з питань .й 
розвитку та бnагоустро~ теРИТС:1 , 
земельних відносин, ap~~кryp , 
будівництва та інвеCТИЦt~ -. 
начальника земельного BI,~~_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьник ЮРидичного відділу 

Начanьник фінансового упрaвлjВНJI 

Гоnова ПОстїііиоі комісії з питань 
розвИТКу та ~nагоустрою територій. 
зем~них ВJДВосlПl, архітекrypи. 
БУДІВНИЦтва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, 
С"") d IІ .JIaВeP 

6-9 с.п.кОIlJllП 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ШДl1Y6нJJC 
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