
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l(иївськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлении пільгових 
орендних ставок та орендної плати 

РОЗГJUIнувши зверненНJI орендарів ІПІ Сумленного В.І. від 09.11.2006, 
ІПІ Губанова С.В. від 17.11.2006, Броварської філії Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна" від 03.11.2006 Н!! 178, ТОВ 
"Броварський завод "Побутрадіотехніка" від 3 1.10.2006, ТОВ "Підприємство 
"Книги" від 25.10.2006 Н!! 24, підприємства громадської організації інвалідів 
"Центр соціально-трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації 
інвалідів, дітей інвалідів та молодих інвалідів Броварського міського 
товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "ПрагнеННJI" від 
20.10.2006 Н!! 1-1 О, громадської організації Броварського міського товариства 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "ПрагненНJI", ІПІ Гонь І.М. 
від 15.11.2006, ШІ Семеренка В.Є від 15.11.2006, ТОВ "Мережа аптек 
"Турбота" від 27.11.2006 Н!! 16/2, кп "Аптека Н!! 249" від 07.11.2006, 
кп "Аптека Н!! 230" від 31.10.2006 Н!! 39, кп "Аптека матері та дитини" від 
20.11.2006, ТОВ ''Ресторан "Спорт" від 30.11.2006 Н!! 15/1, ІПІ "Феско" від 
15.11.2006, ТОВ "ЄвроЄкоВторресурс" від 20.11.2006, Броварського 
BiддїneННJI Н!! 5400 головного ynpавлінии ощадного банку України по м.Київу 
та Київської області від 06.11.2006 Н!! 2009, ТОВ "ТТЯК" від 13.11.2006 
Н!! 12/2, благодійної організації ,,Благодійний Фонд "СкарБНИЦJI" від 
06.11.2006 Н!! 5, Броварського міськрайонноro благодійного фонду 
,,3а ріДНИЙ край" від 13.12.2006 Н!! 45, ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 
29.11.2006 Н!! 583/7/07/02100, керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України 
"Про оренду державного та ко~аль~о~ майн~", cT~тri 60 Закону УкраїlШ 
"Про місцеве самоврядування в YкpaJН1 , на шдстав! пункту 39 Методики 
розрахунку і порядку використ8ННJI плати за ope~. комунального майна 
територіальної громади м.Бровари, затверджено! РlПlеННJIМ Броварської 
міської ради від 05.10.2006.~!! 118-09~05, враховую~.ре~омендації постійної 
комісії з питань комунально! власносТІ та приватизацll, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01'.01.2007 пільгові орендні ставки у відсотках до 
w - • 

вартості орендованого маина,. виз~аqеНОl експертним ~?M' за ?ренду 
неЖИТЛО!lИХ приміщень, на пеРІОД ДІІ договору орендИ, але. ~~ б~~~ ЧІМ на 1 

• 
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1.1. Броварській фіті в. 2. .9.. 
людини "Україна" _ 13 си ІДКРИтого ~Іжнародного університету розвитку 

1 2 кп "Служб о за оренду ПРИМІщень комунальної власності. 
· . а замовника" таким орендарям: 

1.2.1. rm CyмneHHoMY В І 1 ОСИ· · 
розташованого ПО вvл БіЛОД·б · · -. u 1 о за оренду ПІДВального .ПРИМlщення, 
залу; ~. · І РОВНІИ, 4, яке використовується ПІД спортивну 

1.2.~. ~ uГубанову С.В. - 9 % за оренду приміщення, розташованого 
по вул.КИІВСЬКІи,31 О-а, яке ВИІ(ОРИСТОВУЄТЬСЯ під перукарнJO . 

. 1.2.3. ТОВ "Підприємство "Книги" - 1 О % за OP~HДY підвального 
ПРИМІщення, розташованого по бульв.Незалежності,3, ЯI(е використовується 
ПІД скпад; 

. 1.2.4. Під~~иємству. громадської організації інвалідів "Центр 
C?ЦI~~Ho-~y~OBOI, профеСIЙН?Ї та меДИI(о-соціальної реабілітації інвалідів, 
~Ітеи. ~нвалlДІВ та МОЛОДИХ Інвалідів Броварсы�огоo місы�ого товариства 
ІнвалІДІВ з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" - 1 О % за 
оренду приміщення, розташованого по вул.I<иївсы�ія,290-а,' яке 
використовується під комп'JOтерний клас та І ГРИВНІО в ріl( за оренду 
приміщення, розташованого вул.І(иївськіЙ,292 для розміщення підрозділів 
підприємства; 

1.2.5. громадсы�ійй організації Броварсы�огоo місы�огоo товариства 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" - 1 гривня в ріl( 
за оренду приміщення, розташованого по вул.l(иівсы�ій,290-аa для 

• .., І" 

РОЗМІщення громадСЬКОI оргаНІзаЦІІ; 

1.2.6. кп "Аптеl(а Не 249" - 5 % за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого по вул.Кірова,l, ЯI(е ВИІ(ОРИСТОВУЄТЬСЯ під аптоку, при умові 
роботи аптеки цілодобово та надаиия послуг населеН}1І0 по DиготовленНlО 

ліків; 
1.2.7. кп "Аптека Не 230" - 5 % за оренду неЖИТПОDОГО приміщення, 

розташованого по вул.Енгельса, 1 О, ЯI(е DИIСОРИСТОВУєrься під аПТОIСУ; 
1.2.8. кп "Аптека матері та дитини" - 5 % за ореllДУ НО)J(ИТПОВОГО 

приміщення, розташованого по вуп.Гагаріна, 5 , яке ВИIСОРИСТОВУєrься під 

аптеку; 

1.2.9. тов "ЄВРОЄlсоВторресурс" - 3 % за ореlJДУ ІІСЖИТПОDОГО 
приміщення, розташованого по вул.I(иївсы�ій,298-б,' Яlсе. ВИІС~РИСТОDУЄТЬСЯ 
для первинної обробки відсортованих твердих побутових ВІДХОДІВ; 

1.2.10. Броварсы�омуy відділеlllllО Но 5400 ГОЛОВІІОГО управління 
ощадного баНIСУ Уlсраїни по м.І(иїву та I(иївсы�ійй оБJlаС'l'і - 20 % зп ореllДУ 
неХ(ИТЛОDОГО приміщеlіl'Я, розташованого по бульв.І-ІеЗОJIО)lсиості,g-n ЯІСС 
використовується під офіс. 

I.З. Управління освіти - пп Г~nЬ I.М. - б :о зп ОI)ОІІДУ приміщення 
БУДИНІСУ дитячої та 10иаЦЬІСОl TBOptlo~Tl, Р03ТОШОПОl10ro по 

Dуп.М.Лагунової, 18 .. а, ЯІСС ВИІСОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД фlТllеС-ЦОIl'rр. 
1 4 Територіального ЦСІІТРУ оБСJІуговуваНlІJl пенсlонорlп ТО оомlТI1ИХ · · ОБ "М "Т б .. lOO~ непрацездатних громадян - т epe)IC~ оптеlС ур 0'1'0 - 70 ЗП ореllДУ 

приміЩСНIІЯ, розташованого ПО Dул.ГnГnРІI10. 8-в, ІІке DИ(СОl)ис'rОПУЄТI10Я пІд 
аПТСIСУ. 



1.5. кп ':Оздоровчо-реабілітаційнй центр" _ rm "Феско" - 8 % за 
оренду ПРИМІщення, розташованого по вул.Возз'єднанНJI 13 яке 
використов!ється для надання лікувально-оздоровчих послуг. " 

2. ВІДмов~ти В наданні пільгових орендних ставок за оренду 
нежитлових ПРИМІщень : 

2.1. кп "Служба замовника" таким орендарям : 
.2.1.1. ТОВ "Броварський завод "Побутрадіотехніка" - за оренду 

ПРИМІщення, розташованого по бульв.Незалежності,3, яке використовується 
для ремонту побутової радіотехніки; 

2.1.2. ТОВ "ТТЯК" - за оренду приміщеННJI, розташованого по 
вул.Горького,5, яке використовується під магазин і кафетерій; 

2.1.3. Благодійній організації "Благодійний Фонд "Скарбници" - за 
оренду підвального приміщенНJI, розташованого по вул.Гагаріна,5, яке 
використовується під магазин; 

2.1.4. Броварському міськрайонному благодійному фонду ,,3а рідний 
край" - за оренду приміщеННJI, розташованого по бульв.Незалежності,2, яке 
використовується під офіс. 

2.2. УправліННJI освіти - rm Семеренку в.є. - за оренду приміщеННJI 
дитячої юнацької спортивної школи, розташованого по вул.М.Лагунової,ll

б, яке використовується під сауну. 
2.3. Виробничого ynравлінНJI комунального господарства - ТОВ 

"Ресторан "Спорт" за оренду приміщенНJI, розташованого по 
вул.Гагаріна,28, яке використовується під ресторан. 

2.3. Відмовити в наданні пільгових орендних ставок - 3АТ "Київстар 
Дж.Ес.Ем." за встановлеННJI базової станції стільникового зв'язку. . 

3. Орендодавцям вищевказаних приміщень внести зміни до договорів 
оренди. . 

4. Управлінню комунальної власності винайти можливість компенсації 
орендарям, вказаним в пункті 1 даного рішеННJI, нарахованої орендної плати 
за період з 10.10.2006 до 01.01.2007 на B~ різниці OP~НДHOЇ плати, 
нарахованої згідно методики затверджеНОІ РlшеННJIМ ради вІД 08.09.2005 
Н!! 795-37-04 та методики затвердженої рішеННJIМ ради від 05.10.2006 
Н!! 118-09-06. 

5. Контроль за викованням цього рimеВИJI покласти ва заступника 
міського голови Возвяка C .. ~M~=~ 

9e. tH a *' 
~\ ~ о' о <f 
-,~ ~ -с) 

*-11 ~ 
Міський голова са ~ '\\ '\ В.О.Антоненко 

а..... ~; ·0 

м.Бровари 

від J5: ,('/. rDJI)8 
Н!! (1& - IJ,. ()Г 

ф ~,":: _. .) .f 
0'...., .:. . 
~ ~'7~ 1.1 
~~C'IY'\ •• ~ --_ .. ~ 



ПОДАННЯ: 

виконуюча обов'JDКIJ 
начальника управпівня 
комунальної впасності -
начальник Biддiny оренди 
та прuватпзaцtї 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради 

зactyIIВПК мїськоro roловп 

вачаш.в:пА юрпдпч:воro 

Biдцiny 

ви:коиуюча оОоВ'JI3Ш 

вачa.пr.1IIID. зaraпьвоro 

Biдцiny - roпоВВІІЙ 
спеціапіcr зaraш.воro 
BЇДЦЇnY 

roпова посІііівоі 1\o!.lic:ii 
з n:m:aвь АСШ)'ll8!iR.воі 

впаскОСІЇ 'ІВ прпваl1,:саЦJЇ 

~с:.....АіL.,.;...--- Т.І.Д8IПQК 

~~~ ____ І.В.Сапожко 

, C:J 

<: CJ{ ІІ лавер 

J. 



11/11 :!БОО-llol'8" лппr; .. АІІІНІ.ІІ 
МФО З21615 1(1),\ 25772100 
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11, 1\ '11' \ .. 11\ \ " __ " ___ :!(ІІ)_І" 

ССl\рстар ас ) 
L';pOI'npCI,I\()Ї мїСІ,IЮЇ P~l, \11 

Са110)І(І(() І.В. 

ШаllОВНИЙ Ігоре Васильовичу! 

1 іРОJ\ЩКI,Юl філіJl ВИI1~()J'О IІпlt~JПЛIJIJOI'() 3'11(,\'lЛУ ВіЛl\рrr'J'lJіі ~lіЖIІI\Р().\II1IIЇ 
'''1 .. " ' . \'1111\(.'1')(:11'1('1 РО:іШI'I'I(}' ,\ІОЛІІІІІІ J I(РПlllа ПРOlЮЛJJ'I'I, СІЮJO ,\IJJ,\І,JJlС'I'I. 11 М. 

I;POH:JPII :; 199r) р(ж}', На СЬОl'ОЛJJJIІІІJJііі ЛСШ, 11 JJili IІршtlOlОТІ, lюml,\ 1 ОО 
,\ОС'Щ,\LІL.'ІІІІ"І; """"алачі,, та IНlС()І(()I(llaліфіl(QlIaIНlХ Сllсці$\Лістіll З ріЗflflХ la,\Y:Jt,ji 

lІаро,\IІОІ () І ОСltолаосl'llП, lIJ(і lІсрсдаlOТІ, Сllіlї ШНРОI(J'lіі ЛОСllіл тп lІ)lофссішш,\і:JМ 
Itшшл 800 С'І}'ЛСJJ'І'ПМ. ОСПOlІНОIО МСТОIO УІІіllсрСIJ'I'С'I), С ІІПЛШІШІ 14111110Ї щ;ві'I'1І 
щ,'ім r.аіЮ1ЮЧJJ~I. н IIcpm}' "IСрl)' МОАолі JI1(П Щl'\С)J(IІ'I'I, ло IJпіібі,\I,1І1 соніа,\І,IJO
IІс::шхItIЩ:1І0Ї Юl'l'Сl'орії, З(ЖРСIШ1, ліТJIМ З осоБЛИIН'II\Ш 1І0'1'РсБПМII (іlllш.\L\ам), ,\i'I'JlM 

:1 t');IЩ'lолі'l'IIJJХ 'Ш мплозпfiССJJС"IСШIХ сімсй, А"'II'lіЛ'l'РJlI\IJ(11 ()с()f),\IJIШ Тn,\;lIIОІIІІ'I1I~: 
,\i'I'L'ii у Фі"ії ісНУЮ'I'I, СJlсціаЛI1f'lі rlpol1)nl\l(oJ, ша НМnЮ'I'I. :JІ\ШІ)' Iln""I~I'I'11 ї:, ШІ 

, 
ІІІ.\І,ІОІІІІХ }'I\ЮlinХ, 

ВРОIШРСI,Юl (l)іАіІI ВJ-IЗ Вl\'lУРоЛ "УI(рпі'I,ш
Jl 

є ЄЛJoJІIІІ~1 IIJIJIЩ~І ІІШІ"І;) \ltllll~1 
:іШ\,\;\ЛОМ }' М, Нр()наРIJ, JJ.t() прнліЛJIЄ особлш,}' УОnl')' IIlIХШШJlJJЮ T~I РО:ШІІ'ІІ\У 
Пl.\НJ ЮJlIІТJlХ лі'l'сіі 3 осоБЛJJlЩМIІ JlО'l'рсбnмrr. У нпс ЩШ"ШС'І'І.СJІ 1101 Ш" 1 ОО 
СП'Л(~І 1'1;11 І НІ lJіАI,I'ОIIИХ УМОIIПХ, (НО 110'1'РсБУIО'I'11 осоБЛI'JlЮI'() С'І'ЮІЛСIJ IIJІ '1':1 

1Ii.~IJOHi,\IIOЇ }'IIЯI'Н, АЛlI IJlJХ IШIІ"JlLИШI 11 БРОIIПРСI,I(ііі філіі' с СЛІІІІІІМ IІШI1СО\1 " 

il:II'lті l)'I'Рfl~Ш'I'11 ІІНІ.ЦУ ОСІ'Ї'І)' 'І'а лосіСI'И гіЛI1С місцс У Ш11J1()1\І}' cyclJi:\Jlc'I'I.i. 

IIРIIJlССТIІ IЮрIIС'I'l, рілному міС'I')'. 
J' , ВМУ1) Л "у .. JI б .. '-jРШШРСIJІ<S1 (t)1Л1J1 J: о ІСРПШП ро Н'ГI, 1ІСЛНІ<І111 ШІСС()І, У РО:IІI11'I'ОI' 

іllфраСТР}'lrl)'РIІ ОСІ,і'I'I'ІIJIСI,I(ОI'О IIrOC1'OPY ,М. БРОI~ари '1'$1 Бр(шаРСIІIШI'О району, 
IIС:Ш,\СiJ\J10 "іл обраної сllсltlR..\ыl~I'11 та О~1І1'I'I1І,()-((\шліфіl(~11\іііlJ()I'() ріl'lНl ~III 

~ЩСМ(J :ІН МСТУ ІIИХOl'~lIIJJJI С'IУДСІІ'ПII JJnJUО~J~ЛІ,~'J()-СI,іЛ()МIII\ІIІ Iш'tl,іО'ЩМII. 
t)С:'~Iс.'ЖJf(), БСЗI(ОРJJСЛJШО ЛlоБМIЧНМН СI'ОIO Dn'l'hIСLIШ\IIІІУ, Сl1іі,і 1Шl'ЮЛ, ііш () 
їс'.орію. "У,\ІІ'ІУР)', "O"'OfSНMJJ бра'l'Н УЧПСІ'Ь у АСРіIСtШО"'JIОРСШIЇ YI<Pt1ЇII('lt1\()Ї 
.\с.·~ЮhР~t'f НLIfЮЇ СIІЇЛr.lf()'І'IІ. 

І ,,' ""У ( .. " t::. l)1'\()JШРСМ<П ( )1,\111 )'JJШСРСН'І'С І'У І рnщn с JlСIIРН\)У'I'I(О'IНМ Зnl(,\;\ЛС>М ОСI,іТI1, 
~ ,,і''') , ' ,,' 

"~,'I,I" А' "7(,', J 
~ І/' 1'1- '. , 

, ." - •• ' І .,.." • 

"Ч (1 ")"1 ;'1' r:,~~i., .. , ' .. #, , ,: " 



Рllflt:IIIJЯ~t Броварської міСЬКОЇРПАИ N~ 758-35-041'Їд 07,07.05 р. ЗП·114(.:РЛЖСJ(\ 
~ 11. \' IІрО (1l1l11lрartю між БРОI\ПРСЬКОIO мїСr.,кою радОІn ·П\ НРOlШРСIII\'()J() (1)'\1("1(1 

НІ 1.1, H\I~ Ро.\ ").' l<раїll а". 

I~II,\).\SI~III :4 ОСІЮНЩІХ IЮАОЖСJiЬ ЯІЮЇ ми ПRлаЄi\lО I\Юіl,,\tшісТlа ліТJI~1 З LIJIC,\.L 

,,'1Ір" І а .\1'1 JI\I соніаАI,JlО IJсзахшнених категорій _ мсrrrЮll1ЩIМ М. liрШШрН І' 
1\1 \І,I\(\е 11 О,\Шl особа JtюріЧJJО, uідібраннмиРадОJО иавчаТНСfl 11 ОРОНЯРСІІІ<ЇЙ 'І,і.\і!· 
НІІ:\ B~I~'P()I\ ОСУI<раїlJп ll на нїАJ,ГОВИХ умовах, бсрсмо УЧ~1С:IІ. 1\ ОРI;НН:ШJtН' 'Н! 
IІРtlВ(·,\(.·IШЇ ct:~lillapїB 'І'а lюнферепцій з МС'ГОЮ запрова.\іl\СJlШI у JlaJSLIЯ,\I,JlШЇ 
111'1"ttt' Iнm11111': ОСI4Ї'l'ІІіх 'I'СХlю,\оriіі, лоcnілу, ніЛВЮНСJlшr Ilрофt'(')іїНОІ(J Р1ВШ; 
1'111, \.1 \іРIIН. pOJpOfi,\IJCMO нанчаМ,JЮ-:\ІС'/'ОЛПЧIІС 3~1.fic:illcLICJlml IШISLН! \1.11(.1-

і;і' ',І '111\111/', IІР(lI('СУ та 111, 

ІІ.І:Н I()LIIICI. на виrцеВИJ<ладСJIОМУ звср"аємося АО Вас з IJr()хаIJШJ~1 СllРШt'll: 

"Р"JIІ:lЧСIJJНI ,\ \11 нас, JJ1{ liИJ<ЛJOчешlЯ, піАІ1ГОВОЇ ОП.\атн за ОРСIJЛУ IJРJlміIПСIІІ'~ ІНО 
НІ J І\()Р, 1(."1 (Ш\'І() 11,СН ДЛJІ організації навчального НРОЦССУ, 

:, В.\S1Чllісtш та lJOOa1010 

диреІ<'ГОР Н.А. СнЬІа<о 
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Володимира Івановича 
М. Бровари, вул. Білодубравна 
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f) ~ ~. _иU Вiюnoр Oлeкr:aндfJOВU'l 
,tc {( За рішенНRМ сесіїміськоїради було змінено ставки оренди 

нежитлових приміщень. Ми з партнером орендуємо з l-го квітня 
2004 року напівпідвальне приміщення під тринажерний зал за 
адресою М. Броваpu, вул. Білодубравна 14. 

.. 

Omримане НaJИи приміщення було більше двох років У занедбаному 
стані: вікна і двері були вuбиті, труби водопостачання та 
каналізації, а також теnломере:нсі були в аварійному стані. 
Кімнати були перетворені на звалища смітmя. Про це свідчать 
документи і фотома,,!-еріали, мі знаходяmь~ в звіті про оцінку 
.майна об"єкту. Ці YMOВU Сnpu1lЛи перетворенню підвала на 
притулок для бомжів, наркоманів та 6e:J~.PJmb,льнux тBapuн, що 
nород:ж:увало антисанітарію та порушення гРомадського спокою. 
За час оренди нашими силами в приміщенні був зроблен ремонт 

комунікацій водо- та теплозабезпечення 6yдuнкy, а також 
гідроізоляції душевих приміщень першого поверху zyртожumка. В 
орендованому напівпідвалі були встановлені .металопластикові 
віЮlа і утеплені двері, зроблена теплоізоляція Jlpuміщення. Були 
з6удовані санВJI3Ли, душеві кабjнц роздJIZQJIьні та технічні 
приміщення. Частина площі знаходиться у стані ремонту. 3а час 
існування сnoр1ll3алу 3ICO~Hoi заборгованості по nлатe:JICaJИ, в т. ч. 
оренди, не було. 
Просимо 3Bepнymи Вашу увагу, що напівпідвал, JU( приміщення, не 

дозволяє розмістити nрофесійне обладнання і не ~aє niдcтaвu 
вважати 3QЮ1ад елітним ЮlY6о.м. Що не дає МО:JlCllивості 

.. вcmaHoвumи ціни на послуги на piBH~ фітнес клубу. Враховуючи 
-nлатОСnJЮAlО:J/Cllіtiть відвідувачів tinор1ll3алу ми вимушені 
встановити ціну за зaняmmя в середньому 8-10 грн. (школярам і ... 

о студентам зНfIЖI(U). 
В зв 319' З тим, ЩО плата за комунальні nocnyгu та 

тenлоnостQ1lQllНЯ зросла в три рази ми ~eHi шухати 
можливості переходу на автОНОАІне 01llJ1leHНJL А nідняmmя орендної 

.- . .. 

t &PCi~~~ І ~ 1S]t1~.t'lii - ~~J' 
IJ9.· 1I од ,~ _ , 



платu в три разU нас загнало в г.nyxuii кут. Справа в тому, иlО для 
уmРUAfання закладу без збитків кількість відвідувачів в місяць 
повинна бути не менше 600 осіб, але площа і кількість обладнання 
дозволяє обслуговувати набагато менше людей. Можна підняти 
ціни на послуги, але роке підняття цін налякає відвідувачів, .яІОа і 
так небагато. 
Враховуючи всі обставини просимо nереглянymи тарифи орендної 

плати або відстрочити іх до наступного опалювального сезоny, 
поки .ми вирішемо питання 3 опаленням і завеpu'енням ремонту. 
Ще просимо розгл.янymи можливість nриватuзації приміщення, 

завдяки чому утримання приміщення і продовження діяльності 

стане набагато легшим. 
Просимо урахувати всі o6cтaВUHи і 3 P03YMiHНR.М віднестись до 

наших проблем. 

3 повагою Су.мленниЙ В.І 
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f'f/.~./ УКРАіНА . 
О .. О 3 ЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ ЛЬНІС e;fJ 

ТОВП ,,I(виrи" зверталОСJl 8.09.2006р. з приводу 
обroвореВВJI проекту метоДИІСИ р6зрвхувху оре ої і з !ІРопозицією не підвищувати її 
ДІМ аварійних підвальних приміщень. ~ 

• З .q,1ВIIJI 2005р. магаз~ "Квиги" ВЗО у вимymевr .. оренду. 58 кв.М. підвальноro 
прИМnЦеВВJI, пе знаходитьCJI пщ нашим магазином за адресою бул. Незалежності,З. Чому 
оренда була вимушена? Тому. що підвал знаходитьCJI в аварійному ставі.Будввку ЗО років, 
комувіющії застаріли. Труби проржавіли. часто '1'р1lПJlJПOТЬCJl пориви, підвал затоПJПOЄТЬCJI 
або водою, або каналізацієЮ, \ В 2005р. в підвалі оcemшиCJI бомжі та наркомани. 
Неодноразово вирізувавCJI вими ZефОввиl провід. Мaraзив зaлиmaвCJI без ЗВ"ЯЗХУ та без 
охороввої сиrвалізаціі. Двічі б зaroР8llRJ[, ВIIНИIWI8 пожежа. Дпуючи пожсхсвикам, не 
зroрів будииок. Дeкinьxa раз були звд:имлеВВJI у нас в магазині вечорами та вночі 
спрацьовувала пожежна сиrвалізaцiJl. В магазині створилиCJI немо:ашвві умови праці. Щоб 
ОРИІІиниtи це неподобство і виселити бомжів з підвалу, нам прийпшоCJI ВЗJIТИ в ореиду 
nPВМЇЩеВIIJI. За свій кошт поставили металеві грати, двоє металевих дверей з міцними 
ЗВМnми. 1;)0 до цього наркомани виламували двері, ві СТ8ВИJIИ праціввпи ЖЕК N!l, зрізали 
пeтni. МiлiцiJI ва це віп не рearyвапа. , 

В 2005 році за оревду цієї кімнати ми платили 122,00 грН. ЩОМЇCJЩII. В 2006 році 
оревдва плата значно зроспа і становила вже 277,00 Ірн. IIiДвanьвe првміщевва Hqм. " 
оформили під clCJI8Д, але підвал періодично раз ва МЇCJIЦЬ ПЇДТОПJПOЄ'1'ЬCJI- В червні' ц.р. через 
Несправну ливвьову каналізацію. В JПDIВi - серпні З рази затЬ~вавCJI каналізаційними 
СТОками. OC'l'llllВЬOГO разу - затоплевий був на 1 метр по висоті. Все ,що знахоДИJIОCJI в 
підвапі, всі ціввості мaraзиву - все приlb:пло В,непридатність. ТаКож в результаті mдТoШІевь 
.1 Мllql3ИВЇ стоіть нестерпвиl сморід. ПокуІЩІМ неприємно заходити в магазив. Мaraзии несе 
Матеріальні і MOpanьВї збитки.: . . .:. ,'" 
. з 10 жовТSJI ц.р. оревдва плата зроспа в З'рази і за'таку аварійну' підвапьву кімвату 
нам треба платити 900,00 rpB. В мїcJIцы� ~ ве ~имуємо ~ ор~ВДИ ~алу віпої'ввroди, 
Нввпахи, часто зБИ'1'ХИ. Ремонтуємо за свій кошт пориви хавалізаційввх, водопровідних труб. 
РОбимо peмollТ пiдrpимуємо порвдок у підвani. Не допускаємо бомжів і наркоманів, ві 
можуть ~ і иluul'rЬ зруіиуві.ти будивок. Таха ціва за оренду підвanьвоro прВміщeIIВJI 
є невиправдано високою. ; , .• • ,.' , " 

Ящо '" ми BЇДМOBJDlOCJI вщ оренди шдвa1JY 1 ~o~ B~ВДY;Ь 1ІІІПВМ орендарим, то, 
ЩОб підвал не затошповВВCJI, вови зв,...чеDВJIТЬ DВaJПЗВЦUO 1 тоДІ затошповатись буде ие 
пiдвan, а перший поверх будинкУ, тобто - ваш мвraзив. ' , 
.' в зв"JlЗКУ З вищевИІСЛВдевим, просимо розrJIJПIYТII ~e ~ ва сесії Броварської 

МіСЬкоі ради і просимо зanишиrи 1J,fUI ввmoro мaraзивy, СТ8Вкуrревпи за }фUiал - S~Чв r bpOB.~yCb~(l.t!l .. 

'11 iltJtnlWВruw ~ -119 nXiДЦ~ia .r~~ 
• г. оо І""· 8С.. • 



10( 
омадської о ганізаuії інвалідів 

"Це • НІІ'Р ~О~(lалЬ~'~-IІ,рудовоі~ IІрофесіЙІІОЇ ІІ,а .медllко-со,(іалыlїї 
реа6Иllllа,(,; ,"валідів, діll,е,; іІІвалідів lІ,а J"олод,1Х іІІвалідів 

Броворсь"о,'" \I;Cb,,·n?,r." "',nп . '.\' . І, .. аР"СІІІва ІІІВQЛlulВ :J урожеllltя\l nllОР'Ш-РУХОВО20 OIJopomy 
"ПрогllеllllR " 

• 
0740() Україtlп. КIt"'пськв ,,5JI .• М. "J111I10I1ll. II)'JI. KItїIICI,КI1. 2'J:! ТC:n.: (044-94) S-32-83 

Гплпві "п",ісіі 
J 1111ТОІІІ. 1m"'УllnЛlollпі RЛОСIІОn-Ї, 
ТелІІІ М.А. 

lUаШШIІ"'П МаРІ"lа Ар",аnіїВIIН! 

ЗD~~таСМОСR до B~c. "~ ДО І:ОJІОІШ KL1Mici'" І IlIІНIllЬ КОМУ"WI.ЩJН1 маПllа та UРС'ЩІІ "РI,міщеIIЬ, та "CPL"'J 

вашу КОМІСІЮ до депутаТІВ МІСЬКОІ РМІІ З IІCJlItКОIО піДІІоніДWlhllістю та розуміlfllЯМ віДІІСCТlIСЯ ДО ПIIТDIftIЯ 
збinьшеННJI opeHJIIlOЇ плаТIІ за ПРlІміЩС.IlfЯ ЦСІІТРУ реабілітаuії ill8вniniB та комп'ютеРflОГО класу. 

БроваРСЬКIlП Центр реабinітаllії інвалідів заСttоваНl'П і f1POl1JO(' З 2003 року. В Цеllтрі прашос IS 'Іоловік і 
з ШІХ 11 інвалідів. За uеЯ період рсабinітоваllО і одержалll noc:nyrlI безкоштовно 387 людеП з обмежеНIІМl1 
МОЖnIIВОCТJIМIt. В ueltтpi працює трснажСРllllП зал. масаЖflllП кабіІІСТ, соляріП. кімната термі',ної реабinітації 
(сауна) і все це АІ1J1 інвалідів - бе:l~'ОWТОВIІО. 

Але Центр реабілітаuії іllвалідіп З.fВХОДIІТЬСЯ на сомоФіllаllСУВОlші і самоокупасмості і іllШIІХ джерел 
ФінансуваННJI нем ас. Та ЯК уже 1іlЗIІП'IМОСR. ЩО У I!Сllтрі рсвбілітаuії іllваліnів npBluoc IS ',оловік і :І IІIIХ 11 
інвалідів, Jlкі шоміСJlUJI ОТР"МУЮТЬ звробіТIІУ Ішату, за JlКIІХ ВlІмаЧУЮТЬСJl мвтежі у всі фОНДІІ, комунальні 
пoC:nYПI, господар"і ВllтраТIІ. 

І АІ1J1 ТОГО. шоб заБС:lПС'IІІТIІ діRльність ЦСІІТРУ МІІ lІадвємо мвтні noc:nyrlI ЗДОРОВІІМ ЛЮДJIМ В 
тренажерному змі, масажному l\'Dбіtlеті. соляріі та кіМtlаТIІ термі'IІІОЇ реабinітаuіі (саУШI). але це с Ilе тinЬКIІ 
фінансова підтримка АІ1J1 Центру. КОЛІІ в треffажеРflОМУ залі ЗВПМDЮться Л.ОДІІ З 06меже'IІІМIІ МOЖJIІІВОCТJIАІІІ і 
ЛЮДІІ здорові і фіЗIІЧНО кpaCIIBi. ТО це с наЛкраша реабілітаuія до суспільства - наша ГОЛОВflа мета. 

Всі ПОCnУГII пов'Jlзані з відвідуванням лікувалЬНIІХ закладів. наВ'lальнtlх закладів. направnеННJlМ на 
лікуваННJI, супровід на во.,зanll інвалідів ріЗНIІХ гру" і tlозологіП OТP"MYIOTb 6e1КOUI10BtfO. 

В 2002 році під ЦеІІТР реабілітаuіі iIIBвniдiB було ВllnіЛСtlО полупідвanыle ПРlІміЩСIІІIЯ, мощею 142 м2, 
Іке потребувало кani'l1Ll1Iotloгo РСМОІІ"У. СllЛаМIІ і за КОШТІІ ЦСІІТРУ реабinітаuії iHBвniдiB був ВI,конаНIlП ремонт 
приміщеНИJI не ТЇЛЬКІІ під Центр реабinітаuіі іflDШlідів а і під УЖКГ. загальною мошеlО (всього) 300 МІ• За 
таКИМIІ умовами оренда ПРI,мішеННJI під Центр рсабinітаuії illBвniniB була ffDдalla пinьгова І грн. з 2003 р. по 

2007р.. . .• Ц б" _. •• 
Звертаюсь до Вас І прош~ зважll!11 !~a. те •• ~o ПllтаIШЯ."1І1 IHBВnlnlB ,. ~нтp рев Шlта.UIІ. ІнвалІДІВ 

заЯмаєn.СІ з ініціаТllВl1 ГромадСЬКОI ОРГВlllзаUIІ IfIBBnlnlb-опорlІІlКIВ .. ПраГllеНltJl , І С СДIlfIllМ ВМІСТІ БроваРII, 
Броварському раЯоні та по всіП КIІЇВСІокіП області. про шо свіД'lать неодtlоразові ПОДJlКII та грамота Обласно'l' 
державної IІ»lініС1раціі. 

ВaжnИВllМ наПРJlМКОAl роБОТIІ Цeltтpy с tlаВ'lаННJI, нвдаНl'JI професіі та праl&свnаштунаllllJl іІІвапідів. ДnJl 
цьоro Центром реабinітаціі iHBвnil1iB ~YB віД"'Р"ТllП КОМП'I~теРНIlП клас за ВДРССОЮ.: в)'n. КlIТВСІоКа, 2~0-a. в 
nPllміщеині ЖЕК N! 4, Вllдinене ПРІІ"ІІШ~Н!ІЯ, ~~wею. 8? М потребувало також ,1\'Unl~blloгo peMOlnY І було 
відремонтоваllО за КОШТІІ Центру ре.аБIЛI'!lUIІ. 1."BВnlnIB. За~'У'1І!ено 15 KO''~n loтeplB. CТOJIII, облвднаНII~. 
проведено лінію Iнтерне'І)': OТPllMaHa ЛIUСIІ:lIЯ М IlІІстерс::ва O~B.'TII І tlВУКl' Украlllll ІІа право. навчаННJI профеСІЇ 
Оператор комп'ютерноro набору". Так"", Ч""О'" 15 IHaмlJIIB з",ожуть проnТ" ЧОТІ'РIIМIСJlЧllе навчаННJI в 
~МП'toтeрному класі і o1J'IIMaTII спеuіальністt. "Оператор комп' тер"оro набору" безкоштовно з поcnідуЮЧІIМ 
npацеanawтyваННJlМ. • 

На сьоroдніШllіА деllЬ комп'Ю~Р~!ln'lUIас..!,~вс матНІ УГІ' АІ1J1 ЗДОРОВІІХ, але це Ite може вказуваТIІ 
на орендну пnа'l)', JlК l1JIІ KOMepllinIlO'~ ctpy,,-.уРIІ. Оо. " 

СПОl1іввс",ось Ita pn1YMillll" ПП1р~бll такого 3 реа6іJlі'Пщії інвалідів і ПР" ІІЬОМУ 
комп'ютерного класу. 

і . 
3 поваГОIО, пllеРI1Л .. IІIfР J1l1pcrrrop 
ЦСІІТРУ реа6ілітаuіі IІІрал1nlо 

\ 
'.' , 

R.I.IUОIІІЩh'О 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ ЮДІ І РИ€МСТВО «АПТЕКА Ng'230» 
07403, м. Бровари, ~ olin., ~ 10. ТlІІІ./фlllC: 8-2!14-5-2S-07 

31· І О. O~ ,//' ., - - 15 
-- - ~ -::{~----:5 tL_ _ ~ИКОНУЮЧО ов'JI3КИ міського .. 

~ 
. ~J .. 

9 З~·'~ ~ 
# ~~ ~~ 
Кальне під .тека Н! 230" op~є приміще 6~ • 

вул Енгельса, 1 О ПЛО м . Згідно З ліцензійними вимогами аптека 
повинна. мати мат І кімнати ДJIJI зберігання лікарських рослин, 
предметІВ дoгJIJIДy за хворими та перев 'JlЗочного матеріалу; 

вогненебезпечних заС9.бів (настоянки), таблетованих лікарських засобів, 
матеріальної ДЛJI зберіганWl сильнодіючих та психотроІПІИХ препаратів. 
приміщення аптеки вже зменшувалося 2 рази. 

В зв'язку з тим, що аптека надає пільги у ВИГJIJIДі 20% знижки на 
лікарські засоби соціально -незахищеним категоріям HaceneННJI, 
підприємство було звільнено від сплати за оренду приміщеННJI до 
31.12.2002 року рішеННJIМ міської ради. З 01.01.2003 року підприємство 

\ .. .. 
сплачувало оренду ~lщеННJI на п~гових умовах також за Р1ШеНВJIМ 

міської ради. " \і 
27.10.2006 року кп "Служба замовника" надала додаткову угоду 

про зміни до договору оренди приміщеНWI, згідно з пою плата 
збільmyщься в 15 разів з 1 О жовТRJI 2006 року і смадатиме близько 
~H. (з ПДВ) за місяць. 

Це призведе до підвищеНВJI цін на лікарські засоби та не Д~моги 
в' подальшому надавати зmpпy ДJIJI пільгових категорій, па iJL200S !році 
смала 21814 грн., а з початку 2006 року - 1.6804 грн. 

, Аптека також відпу~кає ліки за пільговими рецептами. . 
.За період з 2000 року по 2006 рік в аптеці провед~но за влас~ кошти 

ремонт приміщеННJI на суму понад 20 ти~. грн. ~ Ж~~ТВl товарооб1Г аптеки 
очікується близько 68 тис. грн. Доходи В1Д реamзацu близько IS000·гри., а 
витрати з урахувaинJIМ нової орендної плати смадуть 20000 грн., що 
приведе до збитковості підприємства. 

В затрати входить: 
Заробітна мата 8400 грн. 
Податки на з/мату 31 ОО грн. 
Iвmi видатки '. - 444.6 грн. ", 
Прошу Вашоі допомоги у В~lШ~НВJI ПИТ~ про встаиоВJI~1ПD! 

реальної веJ'IИ"ППIИ мати за оренду ПРИМ1ЩеНВJI. ' '., І 

~
' ./ ' 1 А VJ.t .j\~'\' 

r K~"\c..-D JL~i1o~GQ 
Л.МКиmеНJI '-' -........ -.. ---:-----

і БроварсьUtі ЯD~f 
. I'Y.i71~.~~> 

Зав~ча кп ".Аптека ,Н! 230" 
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4. структура та площа приміщень aпrечиого ЗаІОІвд}': 

3anL'П.на ІШОII.а 

у том}" числі: 

торriвельного залу (ДJIJI аптеки) 
вироб :lИЧИХ приміщень 
служб:>во-поб~rroвих приміщень 
ДОДВТ1.0ВИХ приміщень (~ 

217,1 кв. метрів; 

52,4 КВ. метрів; 
49,7 хв. МеІрів; 
75,9 ІСВ.метрів; 
39,1 хв. МеІрів 

ШІАВ-СХЕМА ПРИМІЩЕНЬ 

]JX!E~ 

:в .0 

п!дl~1~;Ц 

. ~ " _-о .. " " 

/6 
.М,; 

.9.11 

. ---- 2 ... 
'.7Fi( 

'. ':ВX!~. 
:В, .. 

П.![Д 118 

'- оо 
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СРО· НІ Н8ммetta88Ние ПРОМDaAМ1еІ'ІIо rvднacnt 
М. 

171. МИnИСТАН ДЕ1'Скиl ... тaan. 1&Oмr Nl24 (а "МIn1 Xenc:lepe ЛІмітед- 31.10.07 
1711 МИПИСТАНДErCКИЙJIIIILпI5n.1&DмrNl24( "МІІ1ІXencllllpeЛімІтед- 31.10.07 
1720 МИnИСТАН мультисимrпoМНblЙ 118МtnW "Мinl xenarepe ЛІмІтеД 31.12.0. 
1721 МИnИСТАН от КAIIUIЯ тa6n. nIa NI2D "МinI Xencllepe ЛІмІтеД 31.0 •• 0. 
1722 МИnИСТАН СИНУС I18МtnW Nl20 "МinI XenCIePe ЛІмітед- 31.10.0. 
1723 МИnЬГАМАaмn. 2 мп NI5 woerwag Pharma (НІм 31.01.0. 
1724 МИnЬ 1РИУМ с: Iieta-ll8JlO'П'НОМ ...an. Нl130 GSN Ganlen state N 31.07.0. 
1725 МИnЬ1РИУМ с &nиapcnмкам п6n. Nl50 GSN Garden Slate N 31.07.0. 
1721 МИНИДИА&8пl5n. 5Mr Nl3011 .... рмаціІІl AnДIIIDtt С 31.05.10 
1727 МИНИ3ИCТDН AJ1111118 Nl21 - Йснафарм Гм6Х І Ка. 30.ав О. 
172. МИРАМИДЕ3"alирт.0.1% 100 мп "армацеmtчнафaQ 30.11.0. 
1721 МИРАМИСТИН-Д 118310 0.5% 15 r1J6a .. _ДllpНМЦllw ЗАТ. м. 01.02.0. 
1730 МИТОКСАНТРОН IIDНц.дІмнф.фn.10Мn (20 МІ) E8EWE Phatma. AICqI 31.0 •• 07 
1731 МИФУНГАР IІр8ІІзо r1)'C5a Нl1 -АТ Лечи .. - ЧIІСІоІІ8 ре 31.05.0. 
1732 МОВАІІИС8тaВn. 15 мr Нl10 BOEНRINGER IHOELН 31.07.07 
1733 МОВAllисетaВn.15мrNI2D BOEНRlNGERINGELН 30.04.10 
1734 МОВАІІИС8тaбn. 7.5 Mr NI2D BOEНRINGER INGELН 31.03.10 
1735 МDДИТEН ДЕПО "діми. 25мr1мn амп. 1мn NI5 "&plcran-МaAEpC СIІ8 30 01.07 
1731 МDДУРЕТИIС8...an. Nl30 МеРІ! Wвpn енд IJPYW' ЗО.ОІ.О. 
1737 МDЛСИДDМИН п6n. 4 .. r Nl30 Bapwa8CtoIIМA Ф3 Пan 30.0&.0& 
1731 МОМОРДИКА lIDМIICDИ1YII 2.2 мn амп. NI5 НЕЕІ.. Німеччина _~ 31.01.10 
1731 МОНОНИ1РОСИД п6n.о.О4 r Nl1Dx4 Iiopщarf8CIoкмА ХФЗ М 01.02.0. 
1740 МОНОПРИnтa6n.10мrN128 -&pic:nln-МaAqX:CII8 31.01.01 
1741 МОНОПРИnтa6n.2ОмrN128 "&picnln-МaAEpCCII8 31.10.0. 
1742 MOНYPAIJIIIJ8fL ДIn ~ дInepop.np. 3r nu.Nl1 Замбон rpyn.WнAцap 01.11.0. 
1743 МОТИnИYМIDпlln. nIa 10Mr Nl10 JANSSEN-СILAG.Ф 31.07.10 
1744 МOТИnИYМIDтa6n. nIa 10MrNI3D JANSSEN.cILAG.Фран 30.ав.10 
1745 МОТИНDЛ'I86n. nIa 10мrNl30 PНARМASCIEМCE INC 30.11.0. 
1748 МОЧЕПРИЕМНИ" 1.5 n-Ramed" yan aastveen medlc:al. 31.0&.01 
1747 МОЧЕПРИЕМНИ" 2n "Ramed" (со cnИвtUCn8118 van aastveen medlc:al. 30.04.10 
1748 МО3КС8пlln.15мrNl30 SCНWARZPНARМA 30.08.10 
1741 M03КC11тa6n. 7,5 Mr Nl30 SCHWARZ PНARМA 3О 0&.10 
1750 МУКАІІИТАН тa6n. 0.D5 NlЗIІ4І TepнaninloClollll ФФ мо ТІ 01.02.0. 
1751 МYJrAIПИН 18&1. 0,05 Nl1Df11 Гanмчфар .. АТ мо ЛIо8і 01.02.1 о 
1752 МYКAJI1ИНт.d5n. 0.05 Nl3Df11 ДП -дз гнцnc- ГAК~ 01.03.01 
1753 AfWAIПИНІІІФDPJё,,--DIIn. Nl20 (2Jc'IO,. ГanмчфaJJ"АТ м. Л... 01.12.07 
1754 МYКD3A 1CDМПD3И1'УМ а ..... 2.2 мп Nl5 • НЩ НІмеччина 31 01 10 
1755 МЖOnВАН амп. 0.75% 2 мп Nt5 дп -дз гнцnc- ГАК ~ 01.01.11 
1756 МУЛИМЕН IІ8МIІ 50 мп НEEL. Німеччина 31 07.10 
1751 МУЛЬ ти ФОРТС IIImIU8CНIoI Nl1DO PНARМenx.Кaнaдa 

175. МУЛЬ ТИВИТАМИН.КОМПnЕКС 186n. Nl30 -Канцерн Crfpan" ВАТ. 01.09.06 
1759 МYJIb 'ТИВИТАМИн.кDМnnЕКС 186n. Nl50 "Канцер" cripan" ВАТ. 01.12.06 
1760 МУЛЬ 'ТИВИТАМDЛ др. ТАЙСС сир. 200мn NAТURWAREN.НIМечч З1.12.0В 
1761 МУЛЬ1ИЛDAД Ку-375 "Opr8HOН (Иpn.) ud" со З1.07.08 

1762 МУЛЬ'ТИ-ТА&С ЙОДnроф1Ul8lmlll818бn. Nl50 "еррос:анAlC" .данІя 31.07.07 
1781 МУЛЬ1И-ТА&С мan .... МaIlCМ JIII!8:.a6n.NI30 .. ерросан АІС" .ДаНіІІ З1.05.07 
1764 МУЛЬ1И-ТА&С 311D11OnU1 пIIn. Nl70 "еррос:ан АІС" .данlА 31.07 07 
1765 МУМИЕ qnn. 0,21" Nl10 "Манфарм".м.монac:nt 01.02.07 
17. МУРАВЬИНWЙ alМрт фп 50 мп Ми_t8CloІІ8 Фарм. 01.05.09 
1787 МУРАВЬИНWЙ c:nмрт 40 мп J\ynIНСІоІІІФФ ОКNП WФ 01.04.09 
11 .. МУРМ"ИКWЙc:n1llрт5Dмn -Фl1Dфaрм'' ВАТ. 01.03.0' 
118 toAR'n\WE~.0,aa25r""0 "Фhaфaр .... ВАТ. м 01.12.07 

\

',"0 NSnW~_2liМn "Я_ ИІ~"ІІІ" S1.a1.DII 
'ТУ' ~._",a,"·*,a ·АYnс. ... _..... a'.o:�.DII--..l. 
~~-"------...... - -. .."... .... ~---,...... " .. ,. .. ~-... 

Цена Кanмчec:I8D 
"р8ДОМ. • ynallll.18 

&.54\250 
&.54 250 
1.51 
9.151400 
7;0 500 

25.17 
63.2.50 
зо.во 90 
15 •• 1 240 
17.1. 10 
1 •• 01 ЗА 
..4& 50 

- 651.50 10 
17.45 200 
33.1& 
&0.64110 
42,3210 
83.60 
15.01 3О 
&.13 50 

43 .... 120 
11.5025 
41.12 
82, .. 6 
42,32 13& 
11.32 10 
25.&З 120 
19.48 ЗАО 
1.16 
2,74 

4&,20 
25.&5 
1.ЗЗ 

0.45200 
1.34 50 
1.20 100 

&2.60 120 
4,21 100 

45.15 12015 
40.08 12 
4,18 120 
6.25 

17.1212015 
117.34 
23.34 
20.73 

~::~:~20 1.24 30 
1.27 2D 
1.2424 
0.28 100 
1.0840 2... :10_ ...- .. ,,~ 

с!р8юща 17МJ 37 

СроІІ цена І КanIlЧКr8Q НІ Намменаванме ПPOМUOДМ1el'llo rvднacnt "редам. • ynalllllll8 n.n. 
1713 На6ар" УнИПpcar1lo_ - НІ 12 01.03 011 1 •• 5 45а125 
1774 НА&ОР "'HeILCМIn1l NIВ (canф.+2nерчат.) 31.03.01 1.&1 100 
1775 На6ар 8Дen:11u м.na-NI22 01.11.08 3.57 140 
177& Набар "ДopaIIIнIll11- Нl14 01.11 ов 4.20 125 
1т Наliар ~смmtЧlІСІІМА - Nl12 01.03.09 2,1& 3ІІІІІ2О 
177& Набар -Не."АИМIІ8'' Nl12 01.0309 1.85 45D125 
1771 На6ар"8 домашн ameч"У" Nl30 01.03 DII 8.33 ID 
17ВО На6ар"Вecen ДрвllOНЧикм" Nl12 31 050В 2,.1 ЗID12D 
1]11 На6ар"Сnyncи. ТурмСІа- NI2.. 01.04.01 3.:;. 140 
17.2 Ha6ap"3l111НaMHloIiiw NI2.. 01.04.01 3.57 140 
17&3 НABO&AH8118nC 5 Mr Nl5 ЗА 09.07 8З •• &5 10 
1764 НABO&AH8p'pдlмH.2MraMn 2мnNl1 31.01.07 73.16 10 
1715 НA80EiAНII Р'Р дlмн 5 Mr амп 5 мп Нl1 31.03 01 123.60 10 
17&& НАГЕЛЬМИКО3-нCDOД-ИНIо8l11о 1,1Мn амп NI5 310701 42,12 120 
1717 НА3АІІОНГcnреА 0.05% 25 r 01.02.0. 4.5540 
17 •• НА3АІІЬНblЙ alр8іідр.ТАЙСС 0,1% 10 мп NA1\JRWARЕN.НIМечч 30.11.0. &.50 2nО 
1711 НА30НЕКС8 cnреlil на AD3 SOМIIfIAD311120 AD3 -Weptнr-Пnау Лабо Н В 31.1001 75.96 20Dl10 
1710 НАЙ3 cycn 50Mr/5мn 60мn Dr.Reddy's Labaratanes 30.110. 4.80 24 
1711 НАЙЗ 1'8611 100Mr NI2D Dr.Reddy·1 Labonltanes 31 1001 &.0& 5 
1712 НАКЛОФЕнaD ren., 1% 1J6a &0 r "KRКA Д Д Ново м 3О 11 01 13.05 
1713 НАКЛОФЕН8 ДУО lI8nC 75 Mr NI2D -KRКA Д Д НаllCJ Mec:ra 30 11 01 14.10 
1194 НАКЛDФЕН1'8I5n.50 MrNl20 ·КRКAдд Новам 31.08.10 7.34 10 
1715 НАКОМ1'8I5n 251250MrNl1000 LekPharmaceullC:alsdd 30.0901 113.157& 
111& НАКСОДЖИН та6n. 500 Mr NI& ~арМ8ЦlЯ І Anд1кaH С 3D 04 01 2 •• 11 110110 
1717 НАПРОКСЕН п6n 0.25 Nl10 &арщапвськміі ХФЗ М 01 11 07 4.01 30 
111& НАТРИЯ ГИДРОКАРЕіОНАТ 4% 100 мп "ЮрlЯ4арм".м Киl. 01 1207 3.0& 90130 
1789 НАТРИЯ ГИДРОКАР&ОНАТ 4% 200 мп ·ЮрIR ... р .... м Км. 01 02.0В 3.5В 48124 
1 ВОО НАТРИЯ ГИДРОКАРEiDНАТ 50 r ВАТ -Лубнмфарм· 01 04 11 1,22 200 
1В01 НАТРИЯ ТЕТРАЕіОРАТ В ГЛИЦЕРИНЕ 20% 30 МИllDl1llіва.1І8 Фарм ~ 01 03 01 1.30 30 
1В02 НАТРИЯ ТИОСVЛЬФАТ-Д 30% амп 5 мп Nl10 ФФ ·ДвpHМЦR" ЗАТ, м 01 АЗ 01 5.82 50 
1ВОЗ НАТРИЯ ХЛОРИД 0.9% амп 10 мп Nl10 Гanмчфарм АТ мЛ.... 01 0211 2,12 20 
1ВО4 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,1% амп 5 мп Nl10 3АТТК КnВ&П -&Іафа 010411 2.17 56 
1В05 НАТРИЯ ХЛОРИД 0.9% 200 мп ЗАТ тк КnВ&П "6Іаф 010411 2,64 24 
1&06 НАТРИЯ ХЛОРИД 0.9% 400 мп ЗАТ тк КnВ&П -&Іафа 01 0211 З.60 12 
1В07 НАТРИЯ ХЛОРИД-ДО,9% амп 10MnNl10 ФФ·Дарнмця·ЗАТ,М 011111 2.З920 

1В08 НАТРИЯ ХЛОРИД-Д 0,9% амп 5 мп НІ10 ФФ "Дарнмця" ЗАТ, м 01 04 11 2.16 50 
1&09 НАТУРСИГАН табn nlо NI4 "Л.,.lвтеанофарм- ТОВ 011208 0.72 ЗІО 
1610 НАФКО~rn I18nnм15МnФn-lІ8nenloН Дроn- ·An"ОНКУВРloор·&enlo 30110В 7.67 450110 
1В11 НАФТИЗИН8l18n ноan 0.05% фп nlз10 МnO ВАТ -Фарма,," м Киі. 01 120В 1.27 100 
1812 НАФТИЗИН811&n назвn О 1% фп nlз10 МnO ВАТ "фарма." м КМІ. 01 01 01 1.42 100 
161З НАФТИЗИН8 Р'Р 0.05% фп cтeкn 1 О мnО ВАТ "фарма." м КМІ. 01 11 ов 0.67 80 
181 .. НАФТИЗИнaD Р'р О 1% фп cтeкn 10 мп. ВАТ "ФармаІ!" м КИl8 01 02.09 0.95 80 
1В15 Н-ДЕСМОПРЕСИН cnрей наз 10MIlr/AD3 25 доз(2 Нове" Фарма. Канада ЗО 06 06 8З.44 
1 В16 НЕБИЛЕТ8 тa6n 5Mr 11/І1.. ·Берn,н-Хем, Ar' (Мена 30 11 08 45.611258 
1817 НЕЕіИЛЕТ ТоІІ6n 5Mr N12& "БеРnlн-ХеМI АГ (Мена 31 12.08 72.56 
181& НЕВИГРАМОН I18nc 500Mf 11/І5& "XIHOlмe , Vroрщмна З11001 7&.151&0 
1811 НЕЙРАЛГИН 118nc 100Mr 11/І30 PНARМASCIENCE ІНС 31 1209 43.1. 
1820 НЕЙРАЛГИН II&nC 300Mr 1\1І100 PНARМASC'ENCE ,нс. 310801 20&.47 
1.21 НЕЙРАЛГИН I18nC 300Mf NlЗО PНARМASC'ENCE 'НС 102.20 
1822 НЕЙРАЛГИН _nc 400Uf 1\1І30 PНARМASC'ENCE 'НС 133.22 
1.23 НЕйриСПиН-3дара .... .,.1tn nID 1ur N820 _ара ..... ТОВ Ф •• М. 30.31 1 •• 
,.24 НЕЙРисПиН-3дара .... таltn nlDZUrN82a _а ......... ТОВ_.... ... ... 1 •• 
18211 НЕЙРИСПИН-3даpD8 ... .,.On nlD4 .. rN82a ____ ТОВ_." 111._ 1 •• 
, .. НЕЙРОВІІІТАН ____ а ", __ '" .7. ••• -
...... .. r .......... " ... ....-- ___ .~_ •• • _.. ....----.-
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Вихонавчий комітет 
Броварськоїміськоір~ 

Комунальне підприємство 
"ДПТЕКА МДТЕРІ ТА ДИТИНИ" . 

м. Бровари, вул. raraplHa, 5 
alc 235, м. Бровари, 07400 
тел.: (04494) 5-15-52 
тел.lфакс .. (04494) 6-61-06 
E-Mall: ашіrQгеа!tе! net Уа 

Н! ..fll... від Qo""'1А 2006 р. 

на Н! __ від 200 _ р. 

г -, 

г 

КОІІ;Я: 

KOnїR: 

Р/р 26004301340020 
в Броварському вІдділеннІ ПромІнвестбанку, 

МФО 321433, код 23566885 
Інд. податковиА NI235668810069 

NI свідоцтва матника ПДВ 13624553 

Міському голові 

AIl",oIlЄIlКJ1 В. о. 

Начальнику управління 
комунальної власності 
м. Бровари 

Голові комісії з охорони 
здоров'я 

БаZНІОКJ1 В.В. 

лист - ЗВЕРНЕННЯ 

Комунальне підприємство "Аптека матері і дитини" функЦіонує як 
самостійне підприємство у м. Бровари з серпня 1995 року, та 
підпорядковане Броварській міській раді. 

Нашими послугами користуються багато мешканців масиву 
м. Бровари та усі школи і дитячі заклади міста Бровари. 

Аптека надає знижки пенсіонерам та інвалідам з роздрібних цін в 
розмірі 20% на медикаменти вітчизняного виробництва, а також 
відпускає ліки по безкоштовним рецептам інвалідам Великої Вітчизняної 
війни та учасникам бойових дій. 

Рішенням Броварської міської ради Н!! 210-15-23 від 14.01.2000 року 
аптека була звільнена від орендної плати до 31.12.2002 року, а у 
подальшому і до теперішнього часу орендна плата нараховується згідно 
щорічних рішень міської ради по пільговій ставці - 1 % від експертної 

оцінки приміщення. 
Сума знижок з роздрібних цін за 9 місяців 2006 року складає 

36,5 тис. грн. 
Рішенням Броварської міської ради від 05.10.2006 року Nи 118-09-05 

"Про затвердження методики розрахунку плати за користування майном 
територіальної громади м Бровари ... " розмір оренди для аптек усіх форм 
власності встановлений У розмірі 15% від експертної оцінки орендованого 

приміщення. 



2 

в разі встановленlUI орендної плати в розмірі 15% аптека буде 
збитковОЮ. 

Звертаємося до Вас з проханням винести на РОЗГJUlд депутатів 
міської ради питання про встановлення існуючої 1% ставки оренди, яка 
дає можливість аптеці утримувати приміщення у належному стані. 

з 110вагою 

Завідуючий 
кп "Аптека матері і дитини" О.В.Шевяков 



Виконавчий комітет 
~ Броварської міської ради 

~ Комунальне підприємство 
. "АПТЕКА МАТЕРІ ТА ДИТИНИ" 

м Бровари, вул. ГагарІна 5 
a/c 235, м. Бровари, 07400 Р/р 26004301340020 
тел (04494) 5-15-52 в Броварському відділенні ПромІнвестбанку, 
тел /факс (04494) 6-61-06 МФО 321433, код 23566885 
E-Mail ВШlгfQ)гевltвl OBt УВ Інд. податковий NI235668810069 

Н! ЗІ:-.- від dn"""18 2006" р. 
г 

на Н!! вІД 200 _ р. 

г -, 
КОIlїЯ: 

КОПія: 

NI свідоцтва матника ПДВ 13624553 

Міському голові 

AIlIIIOHeHI'Y В. о. 

Начальнику управління 
комунальної власності 
м. Бровари 

Голові комісії з охорони 
здоров'я 

БагНІОКУ В.В. 

лист - ЗВЕРНЕННЯ 

Комунальне підприємство "Аптека матері і дитини" функціонує як 
самостійне підприємство у м. Бровари з серпня 1995 року, та 

підпорядковане Броварській міській раді. 
Нашими послугами користуються багато мешканців масиву 

м. Бровари та усі школи і дитячі заклади міста Бровари. 
Аптека надає знижки пенсіонерам та інвалідам з роздрібних цін в 

розмірі 20% на медикаменти вітчизняного виробництва, а також 
відпускає ліки по безкоштовним рецептам інвалідам Великої Вітчизняної 
війни та учасникам бойових дій. 

Рішенням Броварської міської ради N2 210-15-23 від 14.01.2000 року 
аптека була звільнена від орендної плати до 31.12.2002 року, а у 
подальшому і до теперішнього часу орендна плата нараховується згідно 
щорічних рішень міської ради по пільговій ставці - 1 % від експертної 

оцінки приміщеННJI. 
Сума знижоК з роздрібних цін за 9 місяців 2006 року складає 

36,5 тис. грн. 
Рішенням Броварської міської ради від 05.10.2006 року N2 118-09-05 

"Про затвердження методики розрахунку плати за користування майном 
територіальної громади м Бровари ... " розмір оренди для аптек усіх форм 
власності встановлений У розмірі 15% від експертної оцінки орендованого 

приміщення. 



· в разІ встановлення орендної плати в розмірі 15% аптека буде 
збиткОВОЮ. 

Звертаємося до Вас з проханням винести на розгляд депутатів 
міської ради питання про встановлення існуючої 1 % ставки оренди, яка 
дає можливість аптеці утримувати приміщення у належному стані. 

з 110ваго1О 

Завідуючий 
КП "Аптека матері і дитини" 

О.В.Шевяков 
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07400. Моіровари. б-ро • g-a 
ТCJIo 8-(294)-520-77. 8-(294)-563-63 
ТCJIсфuc: 8-(294)-520-77 
E-nшiJ: 

ср. Лllc:roПВДD 2006 р. ~ 

--о о' .. 

Броварському міському голові 
В.О.Антоненку 

I~~ ПlJ.il1 

Доводжу до Вашого відома, що згідво розпоряджевня Президента Украіви від 
20.05.l999p. (КОПЇJI додається), та Постанови Кабінету Міністрів Украіви від 21.0S.1999p. 
1& 876 (КОПЇJI додається) Ощадбанк є державний банк і 100% акцій належать державі. 

В Статуті ВАТ "Державний Ощадний банк Україии" затвердженого 
Постановою КМУ НиlЗ від 12.01.2001р. вказано, що засновником банку є держава в 
особі Кабінету Міністрів Укцаіни. Отже орендна плата повинна застосовуватися так, JIК 

до державних структур. \ , 
Посилаючись на сі.19 3У "Про оренду державного та комунального майва" 

орендарям, що мають важливе соціальне значення нJ~ться пільги щодо орендної 
ПJIати. Порядок визначевня таких підприємств, а також умови надавня цих пільг 
встанОВЛЮЄТЬСJl КМУ для підприємств, що перебувають у державній власності. Так, JIК 
Ощадбанк - державний баик,пий має В8ЖJIИВе соціальне значевня тому, що виковує 
державні програми теж відвоситьCJI до пільговоі категорії. В підтверджеllllJt цього 
CBЇд'Drrь Постанова Кабінету Міністрів Украіни N! 75 від 19.01.2000р."Про внесеВИJI змін 
і доповнень до МетОДИІСИ розрахувху і порядку використанвя плаТи за оренду 
державного майва", де для Ощадбанку встановлена ПЛ!lта в розмірі З% від вартості 

майва". 
3riдвo ст. ЗІ 3У "Про власність" до державної власності належить комунальна 

ВJIacDЇcть. 
ВихоДК1Цl з вище викладеного, прошу внести зміни до Методики розрахунку і 

порцку використaDя ,плати ,за оренду KO~~HO~O майв~ територіальної громади 
и.Бровари затвердженої рішеВВJIМ БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради ВІД 5 жовтня 2006р. N!!118-
09-05 і встановитИ для Ощадбанку пільгову орендну ставку в розмірі З% від вартості 

Мвlва. 

3 повагою 

Керуючий 
відділеНВJIМ Ощадбанку 

~_. 
р.п. Рущивська 

.- -----... --. .. -.'-----
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ОЩА ДБАНК УКРА ~HH 
2 ~ ТРА 1999 

81' .1 r1A~ 
8fnннськіл .А. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І 

ПОСТАНОВА 

ІіА 21 ТрllНІ I~ р. 16 876 

КНЇІ ) 

Про .апІСі nWnII ... JIIp.мIнH8 

( 

Дtp •• IHHM спсuJanbo88Нн." lСомсршlinнм OIllUlC1lМ liаlllCOМ У.р.luи 

J 

Н. ІНКОНІННІ РОЗПОРІреННІ Пpc:lИ.ІІСНТІ УКРІЇНИ ІіА 20 ТР.ІНІ 1999 р. ",106 та 
з мстоlO УДОСКОН.nСННІ струхтурн і opraKi11qii УПР.lnіН"1 Дер •• IКНМ спсціanі101lННМ 
хомср lійн"м ОЩІДННМ бlНХОМ Українн, С'ПІОрСНН!, Y"!I~!!U!! !jiJI .. w СФСICI"!lН~Ї p~i~ii 
держ.~)1О _ПРI •• n.~cHHK.ISat!.i~cт Міl!і9Рі! ~ХР,!НН_П.~~І!!!:'!!!: --

І І 
І 

І. Перстаорнтн Дер.а.ННIі спсWuізо.анніі хомерціАННА ощадннА банх У_РІЇН" 
(дanі - Ощадбанх) у lіАкрктс .хціонернс то •• риcnо 8 Дер."ННА ОШ&АннА банх Українн8 

е ДIJIi - БанlС). 
УCnНОІИТИ. що Б.нк І: ПР.ІонаСТУПНИIfОМ ПР" і 060l'lзхіl Ощu6.нку. 

:!. Зlпсрmnм СТВ1У1'ннА фонд Б.нlСУ У рО]мірі 158 МЛН. f1IHICH. Ь з.кріn.nсн_нl!.~У_ 
ІЛ.СН,)-:n Аср.аlН 100 BiДCOJ1(iB .,ціА, WО_ВИРУСlСаlOnCll н •• CnH~I.mY .8,0f.9 S!!Ш!!Оro 
..... нд • - -- -- ~ • -- _. --- ._-===-

-~- ) 
?iWCHI.I про :Іміну pO:lMipy \ cтaтyтнoro фонду Б.нlfY прнАМ.lCJnOCІ і 

:І.ПСI'.&ЖYlOТ.СІ Кабінстом Міністрі. Yкp~ї"". 
\ 

І. УCnНОІИТИ. ОІО : 
&анlС діс на ПЇJIcnві ствтуту, ІКНЯ :I.nqwкycna CnOCRpCJlHOICJ PUOICJ &alllfY; 
.нщим oprвHOM упраlліННI БаlllСУ І: спостсрсан. Рада, ах. діІ: Н. niAC:nli 

ПОnОХ':НIIІ про нсі, що :І.Перджуcn.са КабіНmJМ МініСІріl Укр. іни: 
roлов. пр.вnінiIiDatil'~·-rfIЯМI.чr-ma на пOёUу-ті :llii~HICnCI ] nocu" 

Кa6il'nO" Міністрів Укр.іни; , 
спостерсжиа puв :I.ncpJUlC)'C ріwсни. ronови пра.nіНИІ про прюн."СННІ НІ 

nocuy та ]li.n."СННІ :І ПОсадИ nepworo :IIC1JI1HHD, ].ступннхіl rОnОIИ пpaвnіННІ та 
'Шснів np.вniHHI &.нку. •. 

4. Запердитн Поло.снна про спостерсжну рцу .iдкpИfora aKIIioHepHoro 
ТOBa""c:n. • Дср.а.ннА ОUl&АннА б.нх Укр.іНИ· та її CКn&A ( A0Д8lCJnCl ). 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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Пра aюdо.tyВ3lDUI Державпоrо cneцJanj;aoвaвoro 
ko •• epцiioloro alЦQДJloro 6апку YкpaiJOI 
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3 МСТОIO ВJ1осковanСВПЯ CJPYК1YPи та орraвlзaцli yпpaвлIввR 
Державвим спеllianізоваиим комерцlйвим .0ШallllИМ бавком Украіни; 
crвoрсппя УМ08 l1JUI 6ЇJ1ьш ефеКТИ1lВоі І ~цii ,ltержавоlO прав 
власника 1 ~6сзпечеВIUI прозорсі~ та ста6lJ1ьвості:.J(ЇJIJПIВocri 6ашсу 
Ка6їпС1)' • Міністрів У краіви 3J11йёіЬати захОlDl щ$= леpeDOpeвu 
Дсржаввоrо соспіал1зовавоrо комерц1йвоro OlЦalDJoro 6авку Украіни у 
ві4крите акшовервс товариСПІО • Державвий ОШ8JUUlЙ бавк YкpaUDc-, 
100 віАСОТКів акцій якоro вanежаn. ,ltержавlо 

\а. К JI і в 
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15 листопада 2006р 

ЗВЕРНЕННЯ. 

Голові депутатської комісії 
з питань комунальної власності 
та приватизвції 
ПелихМ.А. 

(Іrюш: PO.il-:IЯНУТИ питання про орендну ставку, визначену ПП CeMep~HKO 
В.ldДИСJl~ВУ Євгеновичу за користування нерухомим майном комунальної 
8ПU~Н()Сl1, 

81і;1 діяльності - надання послуг населенню /саунаІ. 
Ре'Jультати фінансово- господарської діяльності сауни 'за 9 місяців 2()О6р .-

25000 грн. 
ВllГрати на оренду приміщення за 9 місяців - 7200 грн .. комунаЛЬІІі flO~ "!)'і " 

- 13000 грн, 
В зв'язку З ТИМ, що послугами сауни відвідувачі користуються '3 ЖОВТJНІ І.С-

1\BiT~lIb. а в веt:няно-літній період сауна не працює. але за оренду приміщеНН:1 
та комунальні послуги сплачуються щомісячно. 

Прохання: визнаqити орендну ставку для ІШ Семеренко не більше 1 O~'O, бl' 
більша с гавка призведе до повного банкрутства і ліквідації, від чого ніхто не 
виграє. 

Прошу Вас не відмовити. 

з повагою - Семеренко В.В. 

бlt~. /І/' Я~ 
Р ~o;l(,tJr 



ТОВ "Мережа аптек "Тур'БОТ~", 0~0:3, м.Київ, Московський пр-т, 21-А, тел/факс: (044) 495-23-86 
р/р 26007026652981 в КшвськіА фШ1Ї АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, код за ЄДРПОУ 33742459 

ІПН 337424526549, свідоцтво плаТНllка ПДВ 36777541 

Секретарю Броварської Міськради 
Сапожко І.В. 

Керівництво ТОВ «Мережа аптек «Турбота» просить Вас надати пільги з 

орендної плати за орендоване приміщення під аптеку за адресою 

М. Бровари, вул. Гагаріна, 8а. 
Ветеранська аптека працює на пільгових умовах ценоутворення, тобто на всі 

ліки вітчизняного виробницта встановлюється ціна виробника. Таким чином 
виконується програма забезпечення ветеранів та малозабезпечених верств населення 
ліками за доступними цінами. 

Директор ТОВ <<Мережа аптек «Турботm А.Г.РжевсьКИЙ 
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Лікувальв~-~здоровчий центр ІІІ! "Феско" 
ЛІIWIDІR Millicrcpc:nla охаРDIПI""ОI'R YxpaiUНКI 329325 ссріа АА 

вrпфіlllUЇRJI1d1ход 30117937.07400, Уlpв!па. КІ-
РОЗРD.')'llanПJIR PO~)'IIOK N! 16004410g:~~ O~BCТЬ )1. БРОDDР~ !!уЛ. В~13'f'ДПDІD'" 1з-а.Телс!IJ~~: (294) 6 ОО 60. 

А ~ •• У:...... Вб Р~ВРсфLltOму BIДДIJJCIIIU КldBCLxoi обnaсно! фlЛl1 
nAD __ 01' ВІІ .. ,М 0321013 

Вих. Н!! 31 
від" 15 " листопада 2006 р. 

Секретарю Броварської 
міської ради 

Сапожку Ігорю Васильовичу 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Лікувально-оздоровчий центр ІПІ "Феско" проводить діяльність в 
м.Бровари 17 років та є єдиним в місті закладом КОМІШексного лікування та 
реабілітації захворювань опорно-рухового апарату. на підприємстві створене 
21 робоче місце та працюють висококваліфіковані спеціалісти. На базі центру 
проводиться підготовка з підвищення кваліфікації персоналу ДJIJI jJПIJИX 
медичних закладів, розробка та впровадження сучасних медичних технологій , 
підтримуються та розвиваються міжнародні зв"JI3Юf в галузі медичноі 
реабілітації. 

В лікувальному центрі діє б~ТО po~ соціальна програма, в JПdй 
передбачені пільги меІІІК8НЦЯМ МІСта, СОЦ1ально-незахшцевим верствам 

населевня. 

на протязі всього існування лікувально-оздоровчий цеІПр надає 
безкоштовну допомогу ведучим спортсменам міста, піклується утриманням та 
розвитком Фізкультурно-оздоровчої та спортивної бази міста ( ДІОСЩ басейн 
,,І(упава", лижна база ). 

кп "Оздоровчо-реабілітаційний цетр", в _ому знаходиться орендоване 
вами приміщення, утримується та розвивається вашими зусИJDIJIМИ. Також 
надаєrься значна допомога в вирішенні важливих соціальних та фінансових 
питань розвитку міста. 

Шдприємство немає податкових та оревдиих заборгованостей. В зв"язку з 
ВИИИkJIОЮ веобхідиіспо нами проававсовано орендну плату орендодавцю за 34 
місJЩЇ наперед, що СЮІ8Дає 43000,00 грН. без поточного варахуваИИJl комісії та 



індексУ 1нфляції, залучено 2,5 МJUI. rpH. безповоротної фінансової допомоги для 
добудови комунального підприємства (ореидодавЦR). . 

Збільшення орендної ставки в 2,25 рази (18%) на підставі Р1ПlеВВJ1 
Броварської міської ради Київської області від 5 ЖОВТВJI2006 р. N!! 118-09 .. 05 та 
Додатку 2 негативно вплине на подальший розвиток існуюЧИХ програм та 
змеmпить обсяги послуг ДrUI хворих мешканців міста. 

Просимо розгJ1JlНyrи доцільність даного рішенНJI стосовно оо "Феско". 

ВДJ1Чні за допомогу. 

З повагою, 

Дирекroр 
Федоренко С.М. 



УКРАЇНА 

ТоваРllСТВО з обмежеНОIО відповідальністю 
БроваРСЬКlfїl завод ,,"ПобутрадіотеJtніка" 

Свідоцтво N! 13711292 
07400,м.БроваРII,бул.Незалежності 3 
p/p • .N!!26007 410040661 в КОФ Броварському відділ.АКБ"У крсоцбаr 
МФО 321013 
Тел. 04494 50555, 50570 

30.10.06.N!! 36 

На N!! від 
~-- '----

Голові 

о, " , , . 

постійної цепутатської 

комісії з п:итань КОI\IУНІ J Н' J і 
власності та приваТИЗIІ і 

Пе.іIИХ Н.А. 

Керівництво ТОВ "Броварський завод "Побутрадіотехніка" 11 о': н гь 

Вас надати нашому підприємству пільгову аренду на приміщення,~ f І( І .I~ 

ПО вул. Незалежності, 3, Договір ореНДІ. N!S6 від 01 квітня 2003 р. Ді 
01.01.2008 р. 

Станом на жовтень місяць 2006 р. згідно рішення сесії депУІ r в 
Броварської міської ради, вартість оренди приміщеННR складає 10 с. t:(,. 'І ~iB 

від оціночної вартості цього приміщення, тобто в 3,33 раЗl1 більше І 3 е: '. (а 
пільгова оренда до 09.10.2006 р., та складала 3 відСОТКlІ. 

Наше підприємство надає послуги населенню міста по реме (/,~ a,~io
телевізійної апаратури не за договірними цінами а згідно прейскур: г у 
Б 3302, та входить в перелік підприємств служби побуту в Україні І :і к: р ис

туються пільгами. 
На підставі вище наведеного та з метою збере,;:ення підпри( 11 Ті J 1 

яке до речі в місті одне, прошу з 09.10.2006 року надаТІI пільгову ар " ІУ ~IIJ 
більшу як 6 відсотків від оціночної вартості (тобто в два рази збіль І І: ;Т'О 110-

передню вартість), так як при вартості 10 відсотків я буду змушеНlt 'о іїІ:.3 ЇДУ-.. , 
вати підприємство та ЗВІЛЬНИТИ ПР~МI~ення. . 

Довідка по розрахунку КОШТІВ ПlДпри~мства за МІСЯЦЬ додає :.:я о 

Директор 
ТОВ "Броварський завод 
"П . ." обytраДlотеХНlка 

у довіка А.І. 

61:. A,,~r3 
-Н", .:v "ca(,iJ.; 

--. 



. Розрахунок 
ЩОМІСЯЧНІІХ н 

по ТОВ "Б адхо~жень та Вllтрат коштів 
роваРСЬКllН завод "ПОбутрадіотехніка" 

нАдХОДЖЕННЯ ЗА: 

- ПОСЛУГІІ по ремон1}' телевізіііllоі апараТУРl1 
ПОСЛУГІІ кабсльного телебаЧСllllЯ 

- ПОСЛУГІІ по комісіііної торгівлі 

9,0 ТПСЯЧ rpllВ .1, 
28,0 ТІІСЯЧ ГрІІВ' І: 

2.0 ТІІСЯЧ rp11BC11 __ " __ 
Pa301\1: 39,0 ТlIСЯЧ rpIIBC .. 

, ВИТРАТИ: 
- rl1l11ШП податок 1 О відсотків 
- електроснсргія за I\lісяць 
- ПОСЛУГІІ зв"язку 

3,9 ТІІСЯЧ Г 
1,5 ТІІСЯЧ І" 
0,35 ТІІСЯ-І 

- теплопосточання 0,5 ТІІСЯЧ Г 
- Сl\lіття 0,1 ТІІСЯЧ r 
- вода 0,04 ТІІСЯ&. 
- папір, KalfQTOBapl1 та інше 0,1 ТlIСЯЧ • 
- блаНКl1 КВllтанцііі 0,2 ТІІСЯЧ 1 

- оренда автомобіля 1,2 ТІІСЯЧ J 

- закупівля рем. обладнання для ге та мережі каб. телебачення 1,2 ТlIСЯЧ • 
- абонентська плата 45-ТII тenекаllалам 8,0 ТІІСЯЧ 
- оренда ПРlll\lіщення за I\lісяць ДО 01.10.2006 року 1,6 ТІІСЯЧ 
- заробіТllЯ плата та 320/0 в пенсЬіний фонд (працюючих 18 ЧОJlові.,) 20,0 ТІІСЯL] 

РазО)I: 38,69 ТІІСЯЧ • 
Надходження 39,0 ТlIС. rpll. - Витрати 38,69 ТlIС. грн. = 0,31 ТІІС •• ·рп. 

Нова вартість ореНДІІ ПРllміщенВR з10.10.06 по 31.10.06 за 22 дні СJCJшла - 3751,64 гр 
lа ПОВНІІЙ місяць буде CJCJIaдaТD 5292,94 грн. 
РЬИІІЦЯ вартості cJCJIaдat: 5292,94 -1600.00 = 3692,94 грн. 

у довіка А.І. 
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БроварськомУ МІськомУ гоповІ 
АНТОНЕЯКО В. О. 

тов "'rrЯК" 25?ЗЗОІ 

3а nepIon 2005-20О6,.р. ореЦАа примІщення кошт.увапа 
І201 грн. на мІсяць. \~ 

\ 

\' ЗгІдно рІшенНІ) БроварськоІ мІс·ькоІ Ради вІд (;)5. ІО.20Обр. 
J І18-09-05 з 10.10.2006 року змІнеН0 оренднІ ставки, за 
""КИМИ о,енда примІщення буде коштувати 3228 грн. на мІсяць. 

КрІм плати оренди за примІщення, Т0В "'rrЯК" щомІс~tlНО 
пt30ВОДИТЬ ппатежІ: .:. 

І. вивІз cMITTJ!; 

2. еJIектр»gенергІя; . . :. 
з. пІцензІІ на ТDТDH0B1 вироби та anxO~OnЬHI напоІ; 
4. гІгlенИЧНИЙ висновок, ЯКИй подаеться до Броварська! СЕ( 
5. комунальнІ поспуги. 

В зв'ЯЗкУ з пІдвищенням орендно! ставки, загальна сума 
щомІсячних плате_Ів тов' "~" набагато БІльше перевищуе що-

мІсячний приБУТОК ~агasину. 



МЬкнародва благодійна орraвbаціи 
Благодійввіі фонд "СКАРБН И Іtя" 

-07-100. z. &ро.р., )t'l.. ЛII.VIIIIIpD«I. 1 
E-mDi/:plammo24fфumы�r.,,, m.S-29-33 

н! s- & - >"У-r'з 

tl. ~ ЛDСТОПaJ,UI :Z006r. 

ф,1.'JIIII.7 OpneotditJнl:lle z. Ь)юst.pI 
МФО 321М3. ,..) 333-11259. p't: 26OO9t10100093 

l'UCLKOAfY ГОЛОВІ 
IL5РОВАРП 

АНТОНЕНКО 8.0. 

Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд .Скарбниця· 
звертається до Вас з проханням розглянути питання щодо зменшення 
орендної плати (про підвищення якої нам не було попереджено) за 
приміщення по в. Гагаріна - 5 (підвальне) для соціальної реабілітації 
людей які не мають постійного місця проживання. Багато людей в 
нашому Micri (інваліди 1 та 2 rpупи , одинокі люди, пенсіонери. багато 
молодих людей які могли б ще змінити своє життя ) живуть в підвалах 
або в під'їздах житлових будинків і потребують моральної. 
матеріальної та медичної допомоги. 
МБО БФ .Скарбниця· вже 2 роки служить 18КИМ людям В нашому місті. 
На даний період на добровільні пожертвування членів фонду робимо 
ремонт даного приміщення, лікуємо людей. годуємо їх нажаль тільки 1 
раз на тиждень на вулиці за браку приміщення. одягаємо та 
намагаємося вирішувати іх нужди. 
Наміри наші безкорисні. допомагати людям. навчити жити самоcriЙно. 
при можnивоcri налагодити жипя. 
Допомагати обездоленим людям є воля Божа. тому допомагаючи 
таким людям ви виконуєте волю Божу. і Господь принесе 
бпaroсповення в ваш Аім, У 8aui cnрави~ 

З поваroю Голова правління фонду ~ ~ Бабійчук В.М. 

f/J 



~ »~} Броварський місЬ"Районний 6лazодійний фонд 
~,Ifl'i" «За рідний край» 
,0 ~~~~~~~~~~~~~~-
~ ". бульв. Н.,але:ж:./осmі. 2. А/. Брогарц KuiscьA'OT обл •• 07400. m. 55799 

Шановний Вікторе ОлексаНДРОВІІЧУ! 

Міському голові 
Антоненко В. о. 

Броварський міськрайонний благодійний фонд «За рідний край» працює 
та надає допомогу мешканцям міста Бровари та Броварського району з 2002 
року. Але після прийнятгя сесією Броварської міської ради рішення про 
збільшення тарифів за оренду комунального майна ставить під загрозу 
діяльність фонду в зв"язку З тим, що сплатити орендну плату в розмірі 
5000,00 грн. за місяць благодійний фонд неспроможний так як є 
неприбутковою організацією та створений ДJUI надання допомоги 

малозабезпеченим верствам населення. Джерело надходжень на рахунок 
благодійного фонду не є регулярним і своєчасно сплачувати оренду в такому 

розмірі фактично неможливо. 
В зв' язку з вищевикладеним прошу Вас РОЗГJIJlН}'Ти питання стосовно 

зменшення орендної плати. 

-- Н. Й. Захарчук 



« Ресторан « Спорт » 
товариство з обмеженою відповідальністю 

255020 Київська обл., М. БроваРIІ 
вул. Гвгарінв ,28 
тел. 5-52-46 

N!! 15/1 
І 

ВІД ;1-() .. ~~. {') ~ 

иаN!! від 

plр 2600400019300 І в БроварськіR філії 
АТ ес Укрінбанк)), МФО 321808 
код 13728861 

Голові комісії з питань 
комунальної власності та 
приватизації 
Пелих М.А. 

у зв"язку З нестабільним товарообігом ( торгівля 
.тільки у вихідні дні ) та великою кількістю підсобних приміщень 
ТзОВ" Ресторан Спорт" просить надати пільгову орендну плату. 

С.Демиденко 



На К!! 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬної ВЛАСНОСТІ 

07400, м .Бровар", вул.Гагаріна,18, т. 5-10-63 

Секретарю міської ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

кому-н ї власності подає на розгляд сесії Броварської 
дні 2006 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної 
власності на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

2. Про безоплатне ПРИЙНЯ'lїя у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари трансформаторних підстанцій по вул.Грушевського,17Б 
та 17В, щО перебувають на балансі ВАТ <<Птахофабрика КиїВСЬКа». 

з. Про безоплатне прийнятгя у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари квартири Х!!93 по вул.Енгельса, 1, що перебувають у 
власності ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій». 

4. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від З 1.08.2006 Х!! 
79-07-05 та від 21.09.2006 Х!! 1 02-08-05. 

5. Про внесення змін до Положення про Управління комунальної 
власності Броварськоїміськоірцди 

6. Про надання дозволу на б~зоплатну переда,? підприємствам T~ 
організаціям комунальної влаСНОСТІ спортивного маиданчику та ваРТОСТІ 

реконструкції шахового клубу, що перебувають на балансі відділу фізичної 

КУЛЬТУРИ та спорту. 

7. Про надання дозволу відділу капітального будівн~цтва на продаж 
автомобіля маруси 3А3-11 02, що перебуває у нього на балаНСІ. 

. . . . 
8.' Про JстановлеНIІЯ пільгової орнндної ставки: 

ВИКОНУІоча обов' ЯЗКИ начальника. 
Управління комунальної власНОСТІ 

. ---------. ... IJ І ~ -і 6ри&а.. ., :(~~ • r~~ 
BxIДH~~ : .·і . FЗ. J 

• ",-" А !) 
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