
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДI\ киІвської ОI:ШЛСТI 

РІШЕННЯ 

Про RстаНОВjJ~ННЯ пі.%П1ВОЇ Орt:НДНОЇ плати 

РОЗП(ЯНУВІІІИ Jlисти ФОIl Очеретько Л.І. від Ю.02.201Iр., ТОВ «Калина 2010» від 

10.02.201 Ір .. та керуючи!:ь пунктом А. стапі 19 Закону України «Про оренду державного та 
комунального манна». НУНІ\70М 5 етапі БО Закону Украіни (іПРО місцеве са~lОврядуваJ[НJI в 
УкраІні», на підставі пункту 43 Методики розрахунку і порядку використання (шати за оренду 

комуналМlО1 о майна т::риторіальної громади м.Бровари, 'затв~рджеIlОЇ ріlllе~(ням Броварської 

~liCbKOЇ РМИ від 26.02.2009 N~ 1047-56-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. 8(,7/11 ювити орендарям піЛЬГ(JВУ орендну плату '3а (сористування майном 

територіw(ьної громал.и ~I.Бровари згідно з додатком. 

2. ОрендодаВІІЯМ маЙна. зазначеного R додатку до ((ього рішення. внести зміни до 

договорів оренди. 

3. Рішення набирає L(инності з моменту ГlРИЙНЯ11·Я. 

4. Контроль за виконанням цього ріl!l~ННЯ поклаt:'ги на заступника міського голови 
Андрєєва В.О. 

Міський голона І.В. Сапожко 

від ___ _ 
N~ ___ _ 



Додаток 

до рішення Броварської міської ради 

від 

Перелік орендарів, яким встановлено піЛl,ГОВУ орендну плату 

г----т----------.-------.----.------------.т-----------.--.------г----------~------------~r-----------Т--rОзмір----

N.. Характеристика Адреса об'єкта Плоша, Цільове тер.мін, дії пільгово. і.' 
ОРСllДар 

зlll об' єкта ореНДІ! оренди КВ.м. використання Пlльги ореНДНОI 

птни --- -------.-----.---------------------------1----------1-----'----1--------.-- -------
\' 2 3 4 5 6 7 8 ________________ ~ ________________ ~ _______________ ~ ____ ~ ____ ~ ______ ~ ______ 4_ __________ -L __ . ___ ~ ___ ____ 

І Орендодавець.- КП «СJlужба ЗАмовника». 
----------т-------~-------------~-----------~-~--------- .. 

50% -·--f-------·--------l· "еж:~о~ .. підвruП,l1е ' Майстерн!/ з 
БУJII,В. НеЗWIСЖlю,,"гі. \2 3108 по 30.06.20\\ 

ЛрИ!ІІІЩl:lШЯ прирізки скла орендної влаги 

\ ФОП O'lept~l'hKO -._ .... _._. _________ r--·--------- ------- ,....-.----+----.------r----.-,-----.--------
.1. Магазин 

Л.l. пеЖИТJlОЩ: нідвалыle 50% 
непродовольчих 

IrpИ;vlіщсння орендної плати 

~---~------__ · __ --г---------------t_--------------_+----------~--~Т~оВ~а~р~іВ~ __ ~-------------+----------~ 

по 30.06.20\1 бульв. Незалежності, 12 43,7 

\.2 
тов 

«Калина 20 lO» 

Міський голова 

нежитлове пL.1вальне 

приміщення 

бульв. Незалежності, 

1 J 
213,0 

під розміщення 

Сl<ладів та 

підсобних 

приміщень 

на \ рік 
50% 

орендної лшrги 

1'в.СаПОЖI(О 
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