
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгових 
орендних ставок 

Розглянувши звернення орендарів товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЄвроЕкоВторресурс» від 11.10.2006 Ng 73, ІПІ 
Агададашевої І.В. від 14.12.2006, пп Блохіної з.п. від 14.12.2006, 
Броварського відділення Ng 5400 Головного управління ощадного банку 
України по м.Києву та Київській обл., від 16.01.2007 Ng 54, філії «Калина» 
Акціонерного товариства «Камаз-Україна» від 13.12.2006, керуючись 
пунктом 4 стапі 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", стапі 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", на підставі пункту 39 Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної 
громади м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
05.10.2006. Ng 118-09-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01.02.2007 пільгові орендні ставки у відсотках до 
вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом за оренду 
нежитлових приміщень, на період дії договору оренди, але не більше чим на 
1 рік: 

1.1. кп "Служба замовника" таким орендарям: .. 
1.1.1. Філії «Калина» акціонерного товариства «Камаз-Укршна» - 8 % 

за оренду підвального приміщення, розташ.ов.аного по бульв.Незалежності, 11, 
яке використовується для зберігання товаРІВ І тари; . 

1.1.2. Броварському відділенню Ng .. 54~~ Головного о управлІННЯ 
Ощадного банку України по м.Києву та K~IBCЬKI~ обл. - 5 ~ за opeH~ 
приміщень комунальної власності теРИТОРlалЬНОI громади м.Бровари, яКІ 
використовуються під Ощадний банк. 

2 В· наданні пільгових орендних ставок за оренду 
. ІДМОВИТИ в 

неЖИТ~~В~~,~іще;: ~амовника" _ ТОВ «ЄвроЕкоВторресурс» - за оренду 
. . . луж по вул. Кутузова, 2, яке використовується для 

ПРИМІщення, розтam~ваного поб ових відходів... . 
первинної обробки ВІдсортованих твердих ут 



000028 , 



2.2. Виробничого управління комунального господарства таким 

орендарям: 
2.2.1 ІПІ Агададашевій І.В. - за оренду приміщення, розташованого по 

вул.Гагаріна,28, яке використовується під перукарню. 
2.2.2 ІПІ Блохіній з.п. - за оренду приміщення, розташованого по 

вул.Гагаріна, 28, яке використовується під перукарню. 
з. кп "Служба замовника" внести зміни до договорів оренди 

зазначених в п. 1. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

від "г,()1. 01 
N!! ,J(J-./~ -()~ 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 
власності та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

секретар ради 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відділу 

Jjg;v/ 
_---_./-1 М.А .. Пелих 

{ 

,_+-~:.--___ І.В.Сапожко 

, 

7 c:ys_----.J І.Г.Лавер 

~~~:Z=-- Н.І.ГнаТІОІС 
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