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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про реСТРуктуризацію заборгованості 
по орендній платі 

на виконання пункту 4 рішення Броварської міської ради від 
2S.12.20~7. N!! 186-13-05 «Про встановлення пільгових орендних ставок та 
ореНДНОl плати», керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про оренду 
державного та комуналь~о.~~ майна", статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в У крашl , враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл орендодавцям провести реструктуризацію 
заборгованості по орендній платі, яка виникла за період з 10.10.2006. по 
01.01.2007. в розмірі різниці між нарахованими орендними платами, згідно 
методики затвердженої рішенням ради від 08.09.2005 ,Ng 795-37-04 та 
методики затвердженої рішенням ради від 05.10.2006 N!! 118-09-06 для 
орендарів, яким надано пільги по сплаті орендної плати згідно рішення 
Броварської міської ради від 25.12.2006.Н!! 186-·13-05 <<Про встановлення 
пільгових орендних ставок та орендної плати» . 

2. Орендодавцям в місЯЧНИЙ термін ~асти д~дaTKOBl угоди по 
реСТРуктуризації заборгованості по ореНДНIИ плаТІ з орендарями, 

передбаченими пунктом 1 даного рішення, H~ термін до 31.12.2007. 
5. Контроль за викон~ЦЬ' РІШення покласти на заступника 
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Міський голова 
В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності -
начальник відділу оренди 

та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради 

заступних міського голови 

начальник юридичного 

відцілу 

начальникзаг.ального 

відцілу 

голова постійної комісії 
з питань КОмунальної 
власності та приватизаЦії 
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~ 1.г,Лавер 

Н.І.ГнаТІОК 



-
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київсько! ОБЛАСП 
УПР АВЛ І ННЯ КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари, вуn.Гагаріна,18, т. 5-10-63 

Від t1J. 0(. dGo/ Н!! в.в 
НаН!! за _____________ _ Секретарю Броварської 

міської ради 
Сапожко І.В. 

Доповідна записка 

На виконання рішення Броварської міської ради від 25.12.2006. Н!! 186-
13-05 <<Про встановлення пільгових орендних ставок та орендної плати» 
Управлінням комунальної власності підготовлено проект рішеНШІ ради «Про 
комПенсацію орендарям нарахованої орендної плати». В зв'язку з 
відсyrністю механізму компенсації нарахованої орендної плати згідно 
чинного законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації прошу замінити назву вищевказаного 
рішення на іншу: «Про реструктуризацію заборгованості по орендній платі» 

Виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

МІГдапінов. 
Т.4-61-17 

Т.І.Данюк 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСn 
YllРАВлmня КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари, вул.Гвгаршв, 18, т. 5-10-63 

J-'b~-~;':"":".N іР 
Міському голові 
В.О.Антоненку 

10. (J/. f) 1-
ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в січні 2007 року наступні питання: 

1. Про затвердження переліку майна, що перебуває на балансі 
Броварського виробничого управління по ремонту та експлуатації житлового 
фонду. 

2. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від З 1.08.2006 
Н!! 79-07-05. 

з. Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба замОВНИКа» 
на списання основних засобів, що перебувають у нього на балансі. 

4. Про затвердження тимчасового Положення про порядок передачі в 
оренду майна територіальної громади м.Бровари. 

5. Про компенсацію орендарям нарахованої орендної плати. 

Виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Данюк 
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