
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киіВськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~o внесення змін та доповнень до рішення Броварської І 
місь'кої ради від 29.11.2007 року Н!!538-29-05 "Про затвердження 

ставок орендної плати за земельні ділянки в м.Бровари" 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.11.2009 року Н!!2282 щодо 
внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.11.2007 року Н!!538-29-05 "Про затвердження ставок орендної плати за 
земельні ділянки в м.Бровари" та керуючись ст. 21 Закону України "Про оренду 
землі" t Закону України "Про плату за землю" та п. 35 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні", Законом У країни "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 
11.09.2003р. Н!! 1160, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до додатку рішення Броварської міської 
ради від 29.11.2007 року Н!! 538-29-05 "Про затвердження ставок орендної плати 
за земельні ділянки в м.Бровари": 

- підпункт 1.2 пункту 1 викласти в наступній редакції: " 5% - на період 
qудівництва багатоквартирної житлової забудови"; 

- пункт 1 доповнити підпунктом 1.4. такого змісту: " 3-% - під комплексну 
~абуд?ву житлових районів (іх частин), що включає в себе багатоквартирну, 
ІНдиВІДУальну та громадську забудову"; 

· - підnyнк 2.9. пункту 2 викласти в наступній редакції: " 10% - за земельні 
дlJIJIНКИ по ремонту та обслуговуванню автомобілів та автомийок"; 
· - підпункт 4.5 пункту 4 викласти в наступній редакції: " 3% - за земельні 
~ки, що надаються у користування державним та комунальним 
П1ДПриємствам, установам та організаціям - будь-якого цільового призначення"; 
· - пункт 4 доповнити підпунктом 4.16 такого змісту: ,,3% - за земельні 

Д1JIИНКИ рекреаційного та громадського призначення". 

Ф• 2. Довести дане рішення до відома суб"єктів підприємницької діяльностj, 
IЗИЧНих та юридичних осіб шляхом опублікування в газеті "Броварська 

панорама" . 

з. Вказані розміри орендної плати ввести в дію з 01 грудня 2099 року; 
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4. Внести зміни в раніше укладені договори оренди, відповідно до 
затверджених розмірів орендної плати за користування земельними ділянками. 

s. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
roJlОВИ Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов"язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 26 листопада 2009 року 
N!! (,нl- ff-or 



ПОДАННЯ: 

.. пропозиціЄIО 
земельного ВІДДІЛУ, за 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоУСТРОI~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , ... 
будівництва та інвестиЦJ~ - . 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: І • 

Заступник міського голови 

'. 

Начальник юридичного відділу . 

.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 

с ~ І.Г.Лавер 

. 
Начальник загального ві~_іЛУ.IV. __ О -----=:::;;;._ ~ .~/__ : НІГ .,_.;'--:- ~ -..у .. натюк 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та благоустрою територій . . , 
зем~ьних В1Дн~син, аРХІтектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

'"' 

~ С.Б.ІЕд.цуБНJIК 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

rJJI 11 t!) jСапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Розглянувши подання земельного відділу від 19.11.2009 року N!!2282 
щодо внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.11.2007 року N!!538-29-05 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні 
· Б " ДІЛЯНКИ В м. ровари : 

1. Внести зміни та доповнення до додатку рішення Броварської міської 
ради від 29.11.2007 року N!! 538-29-05 "Про затвердження ставок орендної плати 
за земельні ділянки в м.Бровари": 

- підпункт 1.2 пункту 1 викласти в наступній редакції: " 5% - на період 
будівництва багатоквартирної житлової забудови"; 

- пункт 1 доповнити підпунктом 1.4. такого змісту: " 3-% - під комплексну 
забудо~у житлових районів (іх частин), що включає в себе багатоквартирну, 
індивідуальну та громадську забудову"; 

- підпунк 2.9. пункту 2 викласти в наступній редакції: " 10% - за земельні 
ділянки по ремонту та обслуговуванню автомобілів та автомийок"; 

- підпункт 4.5 пункту 4 викласти в наступній редакції: " 3% - за земельні 
ділянки, що надаються у користування державним та комунальним 
підприємствам, установам та організаціям - будь-якого цільового призначення"; 

- пункт 4 доповнити підпунктом 4.16 такого змісту: ,,3% - за земельні 
діJIJПIКИ рекреаційного та громадського призначення". 

2. Довести дане рішення до відома суб"єктів підприємницької діяльності, 
фізичних та юридичних осіб шляхом опублікування в газеті "Броварська 
панорама" . 

З. Вказані розміри орендної плати ввести в дію з 01 грудня 2009 року. 
4. Внести зміни в раніше укладені договори оренди, відповідно до 

затверджених розмірів орендної плати за користування земельними ділянками. 

--
ВИkОRyIоча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу С.А.майборода 
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