
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Пр~ вста~овлення орендної плати за оренду l 
СМІТТЄПРИИМального пункту по вул. Київській,298-б 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради від 30.08.05 Н!! 687, враховуючи необхідність 
забезпечення цільового використання новозбудованого цілісного комrшексу 
смітrєприймального пункту та впровадження новітніх технологій з 
сортування та переробки твердих побутових відходів, керуючись 0.4 СТ.19 
Закону У країни "Про оренду державного та комунального майна", ст. 60 
Закону України "Про місцеве самоврядуванВJI в Україні", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити орендну плату за ope~ смітrєпр~ймального пун~ ~o 
вул. Київській,298-б в розмірі 3-х відсотКІВ до вартоСТІ основних засоБІВ в рІК 

на строк до 01.04.06. . покласти на першого 
2. Контроль за виконанням цього Р1ШеНWI 
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ПодаJ:lНSI : начальник УправліННJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- виконуюча обов"язки 
. завідуючої юридичним відцілом -
головний спеціаліст 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА р " 

• АДА КИIВСЬКОf ОБЛАСТІ 
УпраВЛІННЯ ЖІІТЛОВО-КОМ 

УІІального господарcrва 

07400, КllіВСlока обла 

Від ,о, o,t. 'LI)EJ [ Н!! B,rr 
НаН!! за ------
Про встановлення ставки 

орендної IUlати 

СТІо, 1\1. IiроваРII, вуn. ГагарІІІ., 15 

Місьхор J.P'J;> 
Антоне .. / ,';> " 
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клоп8: А ~ JФI" ~~-__ 

ШанОВ - О~~kчyl 
(fr' ~l {ї~~ 

. Управлінням житлово-комунального арства Hp~BapCЬKOї 
МІської ради за рахунок кошriв місь О бюджету закінчено 

будівництво смітгєприймального пункту по вул. Київська 298,б. На 
теперішній час приміщешrя '~передано на баланс комунальному; - .. 
підприємству "Служба замовника". 

для забезпечення цільового використання новозбудованого 
цілісного КОМШІексу смітrєзбирального пункту та впровадження 
новітніх технолоriй з сортування та переробки mв прошу Вас 
доручити управлbmю комунальної власності підготувати та винести 
на розгляд чергової сесії БМР питання про встановлеШDI пільгової 
ставки орендної плаТИ WJ.Я Шдпри;ємства, що буде в подальшому 
виконувати за призначенНям експлуатацію цього об'єкту. 

3повагОІО, 
Начальник управліННЯ 

в.о.морозова 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Тl'ТZin оо 
УПРАВлmня КОМУВАльй~.СЬКОІ ОБЛАСn 

07400, м.БроваРII &уп Н- . І ВЛАСНОСТІ _ ' • ....anexaIOCТI. 2, т. 5-10-6] 
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HaN!! за -----

~f\JA .-

fdO .~~- r~ 
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Управління комунальної власності додатково подає на розгляд чергової 
сесії Броварської міської ради таке питаННJI: 

1. Про встановлення орендної плати за оренду смітrєприймального 
пункту по вул.КиївськіЙ, 298-6. 

, . 
Начальник УправлІННЯ 

комунальної власно сп 
Л.В.Чернишова· 
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