
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Рішення БроваРСI,КОЇ 
міської ради від 03.02.20 11 N~ 122-06-06 

Розглянувши подання Управління комунальної власності від 23.02.2011 N2 120/06 
та керуючись ІІУНКТОМ 4 ста'ггі 19 Закону України «Про оренду державного та комунального 
~1айна», пунктом 5 статті 60 Закону України «Про МIСllеве самоврядування в Україні», на 
підставі пункту 43 Методики розрахунку і порядку викорисгання плати за оренду 

комунального майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої рішеННЯ~1 Броварської 

міської ради від 26.02.2009 N!!' 1047-56-05. враховуючи рекомендації по~;тійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

В И РІ ШИЛА: 

І. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 03.02.2011 N2 
122-06-06 «Про в\:тш\Овлення пілы�овоїї орендної плати», а саме колонку 8 пункту 1.3 

Додатку 

стаНОВИТIІ орендарям пільгову орендну плату за користуваllНЯ майном 

територіальної ГРО~JaДИ м.Бровари згідно з додатком. 

2. ОрсндодаlЩНМ майна, зазначеного в додатку до ЦЬОГО рішення. внести зміllИ 
до договорів оре~!J\И. 

3: Рішення набирає чинності з моменту ПРИЙIІЯ1ТЯ. 

4. Контроль за ВИКОllанням цього рішення покласти на засгупника міського голови 
Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В. Сanожеко 

м.Бровари 
вЇд ____ _ 

N!! ____ _ 



Додаток 

до ріІіJення Броварської міської ради 

Перелік орендарів, яким встановлено пільгову о'реіщну плату 
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