
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення орендної плати 
громадській організації "Центр духовної та 

соціально-психологічної реабілітації 
"Перемога" 

l 

Розглянувши звернення громадської організації "Центр духовної та 

соціально-психологічної реабілітації "Перемога", враховуючи необхідність 
проведення заходів по реабілітації осіб, які мають наркотичну залежність, 
керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", статті БО Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити громадській організації "Центр духовної та соціально
психологічної реабілітації "Перемога" орендну плату за оренду нежитлового 
приміщення, розташованого за адресою : м.Бровари, вул.Калініна,б у розмірі 
1 грн в рік з 10.10.2006 до З 1.12.2006. 

2. Начальнику управління освіти Онищенку В.І. внести відповідні 
зміни до договору оренди нежитлового приміщення з вищевказаним 

орендарем. 

З. Контроль за викона~. о рішення' покласти на заступника 
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ПОДАННЯ: 

начальниК Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відділу 

голова постійної комісії 

з питань комунальної 
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l' дУХОвної та соціanьн~психопоriчноі реабіпітаЦlї 

Міському голові 
Антоненко В. О. 

Олександрович! 

л ~j звертаєть громадська організація ЦеН'І]) духовної та 
сЬt(іально-психологічної реабілітації "Перемога". При перегляді 
методів розрахунків орендної плати від 5.10.2006. N!! 118-09-05. 
для нашої організації були скасовані пільги на орендну плату. 

Г .0. "Перемога" не отримує державного фінансування, таКО)I( 
ми не маємо підтримки від донорів та благодійних організацій. 

Натомість намагаємося самотужки віднайти можливості та 
ресурси для існування, та запровадження програм і проектів для 

бородьби з поширенням наркоманії та алкоголізму в нашому . . 
МІСТІ. 

Всі послуги які надаються центром реабілітації, такі як: 

-реабілітація нарко та алко залежних; 

-індивідуальні консультації; 
-профілактичні лекції в учбових закладах та навчання здорового 

спосібу ЖИ'lТя; 
-робота з ВІЛ-інфікованими та їх адаптація у суспільстві; 

є безкоштовними. 
За весь час існування центру по допомогу звернулися 540 осіб, 

надано понад 1 ООО консультацій. Після проходження реабілітації 
59 меппсанців Броварів (в минулому залежних від наркотиків та 
алкогоJПO) були повернені до повноцінного життя. 

І 

Ми просимо Вас переглянути це РІшення та посп~ияти в 

вирішенні питання і о вження беЗКОШТОВНОI оренди • 
• ... ~~~-=: 
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Директор Центр ~~""'''",==:r:=~ _ .. f/ll:ll 

"Перемога" g. ~ (( -
Украіна, Киівська обn., м. Броввр 7400, В/С 429 
р/р 26005410079571 в АКБ "Укрсо бвнк", МФО 321693 
ЄДРПОУ 26078235 

ПетрукА.В. 
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