
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«Про внесення змін в додаток до рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2011 року N!! 458-17-06 «Про 
затвердження Методики розрахунку порядку 

використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Бровари в новій редакції» 

З метою підвишення ефективності використання майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Бровари та відповідно до пункту З 1 статті 26, пункту 5 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
У країни від 04.1 0.1995р. N!! 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції їі розподілу», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, Броварська міська рада . 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року 

N!! 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції» що 

додаються. 

2.0рендодавцям комунальної власності територіальної громади м. Бровари, при 

укладенні договорів оренди майна, врахувати зміни, затверджені даним рішенням та внести 

зміни до діючих договорів оренди. 

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань 

комунальної власності та приватизації, заступника міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м.Бровари 
Від ____ _ 
Ng ____ _ 



Додаток 

до рішення Броварської 

міської ради 

N2 ______________ _ 

Зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року N2 458-17-06 
«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального майна територіальної громади м.Бровари·в новій редакції»: 

1. До Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального 
майна територіальної громади м.Бровари: 

1.1. Пункт 15 доповнити словами: 

комунальним підприємствам Броварської міської ради; 

Центрам поштового зв'язку «Укрпошта»; 

Броварським міським організаціям ветеранів 

1.2. Пункт З5 викласти в наступній редакції: 
З5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу OДНlЄI ІЗ сторін У разі зміни 

методики їі розрахунку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

I.З. Пункт З6 викласти в наступній редакції: 

З6. Розмір орендної плати коригується з урахуванням коефіцієнтів, що враховують 

місце розміщення орендованої площі: 

Кl = 0,8 - У підвалах, на технічних горищах, у мансардах, розташованих вище 
четвертого поверху у будинках без ліфтів; 

- К2 = 0,9 - У напівпідвалах та будинкових арках (проходах, підворіттях); 
КЗ 1,1 - для суб'єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані в м. 

Бровари. 

1.4. Пункт 4З викласти в такій редакції: 
4З. Розмір орендної плати при передачі в оренду майна (що використовується для 

особистих потреб) фізичним особам, які не зареєстровані як суб' єкти підприємницької 

діяльності, розраховується за цією методикою. 

1.5. Пункт 46 викласти в такій редакції: 
46. Комунальні підприємства та організації використовують орендну плату, що 

залишається в їх розпорядженні, на покриття видатків на утримання, облаштування, ремонт та 

придбання майна, якщо інше не передбачено рішенням Броварської міської ради. 

Комунальні підприємства можуть також використовувати орендну плату на покриття 

видатків пов'язаних з операційною діяльністю підприємства, та забезпечення здійснення 
такої діяльності. 



2. Зміни до додатку 2 Методики розрахунку і порядок використання плати за 
оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари: 

2 1 1 1 46 .. пл . . . , . . викласти в такІЙ редакЦІЇ: 
І.І.комерційних банків та їх відділень, 

банкоматів, ломбардів, пунктів обміну 
40 

валют, пунктів продажу лотерейних 

білетів, платіжних терміналів 

4.6. розміщення технічного обладнання 
операторів телекомунікацій, які надають 
послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, 

30 
операторів та провайдерів 

телекомунакацій, які надають послуги з 

доступу до мережі Інтернет, операторів 

кабельного телебачення 

5 

2.3. В пункті 8 пл. 8.1., 8.2, 8.3. виключити. 

2.4. Заключну частину викласти в такій редакції: 
*Орендарі, що здійснюють за згодою адміністрації реконструкцію або капітальний та поточний 
ремонт об'єкту оренди, на термін, визначений згідно з технічною документацією, але не 

більше року, сплачують орендну плату в розмірі 10 % від розміру плати за оренду нерухомого 
майна. 

Міський голова І.В. Сапожко 


