
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення пільгової орендної плат и 

Розглянувши листи ФОП Генсіцької ЛМ. від 29.12.201Ор, 
ФОП Дьомїної А.О. від ЗОЛ 1.2010р., 'ГОВ «Енергомікс» від 11.01.2011р. №03, 
ВАТ «Державний ощадний банк України» філія Броварське відділення 
№5400 Київської області від 30.12.2010р. №1630, ФОП Орлової Н.Г. від 
03Л 2.2010р., Громадської організації «Дитячо-юнацький спортивний клуб 
«Хортинг-Бровари» від J2.01.20l 1р. №11/01 та керуючись пунктом 4 статті 19 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пунктом 5 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
пункту 43 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального майна територіальної громади мБровари, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 26.02 2009 № 1047-56-05, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Встановити орендарям пільгову орендну плату за користування 

хмайном територіальної громади м.Бровари згідно з додатком. 
2. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку до цього рішення, 

внести зміни до договорів оренди. 
3. Рішення набирає чинності з моменту прийняття. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андреева В О 

Міський голова І В.Сапожко 

м.Бровари 
від 
№ 



до рішення Броварської міської ради 
від Ла 

Перелік орендарів» яким встановлено пільгову орендну плату 

№ 
з/п Орендар Характеристика 

объекта оренди 
Адреса об'єкта 

оренди 
Площа, 

кв.м. Цільове використання Термін дії 
пільги 

Розмір 
пільгової 
орендної 

плати 
і 2 3 4 5 6 7 8 
1 Орендодавець - КП «Служба замовника» 

1.1. ФОП Генсіцька 
Л.М. 

нежитлове 
підвальне 

приміщення 
бульв. Незалежності, 

7 40,0 розміщення магазину 
непродовольчих товарів 

і 
по 

31.102011 

50% 
орендної 

плати 

1.2. ФОП Дьоміна А О. 
нежитлове 
підвальне 

приміщення 
бульв. Незалежності, 

11 20,40 розміщення магазину 
непродовольчих товарів 

по 
31 12.2011 

50% 
орендної 

плати 

1.3. ТОВ «Енергомікс» нежитлове 
приміщення 

вул. 
Горького, 5 82,20 розміщення офісу 

1 рік, а 
саме: по 

31 01.2012 

50% 
орендної ^ 

плати ™ 

1.4 

ВАТ «Державний 
ощадний банк 

України» філія -
Броварське 

відділення Л«5400 
Київської області 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
1 

вул. Горького, 3 35,20 
розміщення установ 

Ощадбанку, що 
приймають платежі від 

населення 

на термін 
ДІЇ 

договорів 
оренди 

3% 
орендної 

плати 
1.4 

ВАТ «Державний 
ощадний банк 

України» філія -
Броварське 

відділення Л«5400 
Київської області 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
1 

вул.М Лагунової, 13 г 39,40 розміщення установ 
Ощадбанку, що 

приймають платежі від 
населення 

на термін 
ДІЇ 

договорів 
оренди 

3% 
орендної 

плати 
1.4 

ВАТ «Державний 
ощадний банк 

України» філія -
Броварське 

відділення Л«5400 
Київської області 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
1 

вул. Гагарі на, 7 , 88,40 
розміщення установ 

Ощадбанку, що 
приймають платежі від 

населення 

на термін 
ДІЇ 

договорів 
оренди 

3% 
орендної 

плати 
1.4 

ВАТ «Державний 
ощадний банк 

України» філія -
Броварське 

відділення Л«5400 
Київської області 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
1 

вул.Енгельса, 4 44,0 

розміщення установ 
Ощадбанку, що 

приймають платежі від 
населення 

на термін 
ДІЇ 

договорів 
оренди 

3% 
орендної 

плати 
1.4 

ВАТ «Державний 
ощадний банк 

України» філія -
Броварське 

відділення Л«5400 
Київської області 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
1 вул Кірова, 36 .і 92.60 

розміщення установ 
Ощадбанку, що 

приймають платежі від 
населення 

на термін 
ДІЇ 

договорів 
оренди 

1 

1.5. ФОП Орлова Н.І. нежитлове 
приміщення вул.Возз'єднання, 7 п ,о 

1 
розміщення офісу по 

31.102011 
50% 

орендної , 
плати 

1.6. 

1 
1 

Громадська 
організація 

«Дитячо-юнацький 
спортивний клуб 

«Хорти нг-
Бровари» 

і і розміщення закладу 
1 » фізкультури та спорту з 

нежитлове ; ; організації дозвілля дітей 
і напівпідвальне і вул Білодубравна, 14 | 219,90 та юнацтва в позаурочний 
: приміщення , • • час (організація дозвілля з 

1 хортингу та спортивно-
1 1 | | оздоровчих занять) 

по 
31 122012 

і і 1 И 

• і 
і 

і і 

'] 1 гри врік ! 

Міський голова І В.Сапожко 


