
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАдА I{ИУвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгових 
орендних ставок 

Розглянувши звернення приватних підприємців Агададашевої I.В. і 
Блохіної З.П. від 09.02.2007, гандбольного клубу "Автомобіліст" від 
11.12.2006 Н2 69, КП "Бровариінвестбуд" від 14.02.2007 Н!! 6, ТОВ 
"ЄвроЄкоВторресурс" від 16.02.2007 Н!! 88, керуlOЧИСЬ пунктом 4 статті 19 
Закону України "Про оренду державного та комунального майна", статті 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 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. Н!! 118-09-05, врахОВYlочи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити пільгові орендні ставки у відсотках до вартості 
орендованого майна визначеної експертним шляхом за оренду нежитлових 

приміщень, на періо~ дії договору оренди, але не більше чім на 1 рік: 
1 1 кп "Служба замовника" таким орендарям: 
1: 1: 1. Гандбольному клубу "Автомобіліст" - 1 О % з~ оренду 

нежитлового приміщення, розташованого по бульв. НезалеЖНОСТІ, 2, яке 
використовується під офіс; . 

1.1.2. кп "Бровариінвестбуд" - 1 грн. на PI~ 2за оренду нежитловоro 
при . по бульв НезалеЖНОСТІ, ,яке використовується 

МIЩенНJI, розташованого . 
під офіс' 

, В ес рс" - 6 % за оренду нежитловоro 
1.1.3. ТОВ "ЄвроЄко торр У ? яке використовується для 

приміщення розташованого по вУл.Кутузова, -, . . 
, твердих побутових ВІДХОДІВ. 

первинної обробки відсортовани~. оо орендної ставки за оренду 
2. Відмовити в наданНІ ПІЛЬГОВОІ виробничого управnіння 

нежитлового приміщення Броварського ... І В за оренду приміщення rm АгададашеВIИ . . - , 
КОмунального господарства.- икористовується під перукарНlО; 
РОзташованого по вул.ГагаРІна,28, яке в 

• і· -. ,. 
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3. Орендодавцям ВliщевказаНIІХ приміщень внеСТIІ зміШI до AoroBopiB 

ореИДlі. 
4. контроль за виконанням цього рішення покnасти на заступника 

· кого голови Возняка С.М. 
МІСЬ ... - -=:'::--., 

~, ;: ; ... :-. 

Секретар ради 

.... 

І , . . 
. .#.' 

І : , ~~,.'" .. .: -_:::::::::-= ... " 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника Управління 
комунаЛьної власності -
начальник відділу оренди 
та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу . 

начanьникзaгanьного 

відділу 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 

~L ~I'-;i~~~-=--- Т.l.ДанIОК 
(7J / 

(., 

, с:::; 

<:d 
І.Г.Лавер 

~ __ Н.І.гнаТЮJ( 

М.А.пenllХ -----1--
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ераціЯ rаидбоnу Украіни 
фfД Г"НОООА611иI7 КJlJ,g 
:сАвmомобілісm» 

Ukraine handball federation 
HfJlld/JfJ/I clu/J 

ccAvtoтobi/ist» 
Мо &ро •• ри 

211020, '.РІІНІ, КпIК."1 а6л. 
., lраllРlІ, пр. Наама.ностІ . 
.... (04404) &.11-02 

JV С9 ~ ~ 
7/- 1.2. мое/, ~'" І 

JJ~ 

І.8, •• " 

8&. Nalll"IIDIU, 20 BnWI", 
Krlv pnwfna, UkraJne, 65020 
"І. (04484) &.12.02 

Жіuочо гnllдБоnы�оo К ІІД Ilстрів Вllщоі піПІ 
ССТРОШ:ПОРТllІІк-БSУФК» ГоБ ВОр.1 буnо СТВОРСІІО ПрІI СПРllПllllі 
Броворської l\ІіськдеРЖnДl\lіllістроціі, ПК ЗОСІІОВUІІКD клубу 
ссАВТОl\lобіліcn), ИКІІЙ ивnистьеп IIСПРllбyrкОВОIО ГРОl\lnДСЬКОIО 
ОрГnllіJоціЄIОо 

ПРОТИГОI\I усіх років КОI\IОIIДВ І\ІОЄ cnopТlIBJli ДОСИГJlеIIIIИ, 
підтрlll\l)'Є &:nову ІІDШОГО I\lіств 110 украіllСЬКІІХ та АIЇЖlJDРОДIIIIХ ОрСIIОХ. 

В 1984 рqці клубу буnо ВllДілСllО ПРІІАlіщеllllП 3В nдpecolo: 
ПРоНUDЛeжJIОСТЇ, б)'Д02, де РОЗАlіСТІIВеп Dдl\lіllпеРСОllDn УСіх СПОрТlIВlІІlХ 
ОРГО.IDоціЙ I\lіста Б'РОВDРUо 

ПРОСllаlО Вос ПОСПРIIRТlI устаПОВnСllІІІО пільговоі OMOТlI 30 

opelrдy ПРIIАlіщеIIIIR, и~е ЗОНАlоt fоllдБоnы�llйй кnуб ссАвТОАlобіліC'f»о 

Голово клубу, 
ЗОCnУЖСIIIIН треlІер YKpoilll1 (J/ 

. _. . . . ~'L,,~,~t J -/0. -І" :.. . 
01.. ~, • .. ----
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2. Проведенни першого 
етапу інвентаризації 
комунального ~ 
оцінка об' єктів 
нерухомості KOмyDaJIЬHOЇ 
масності 11)JJI визначеиви 
іх сnpаведпивоі ринкової 
вартості, формуванни 
муніципanьвих активів 3 

ЄДИJIИМ цевтром 

упрaвnіRВJI. 

3. ВпроваджеВИJI 

iBcr.p~le~B~ 
теХИ0J10riчвоro 
aвrot.la11t3oвaнoro 

компnек~ по 

забезпечеН!ОО проведеВНJI 

3. Проведено «Анапіз 38КОНОД8В1Іоі бази, а також 
Hauвoi прlllC'1'ИКИ (прахтичвих прИXJIВДЇВ) ynpВВnї1DDl 
комунальною вnacнїcno 3 метою визвачeввJI 
різвомавітrи РИВl(ОВИХ механізмів підвищевви 
ефективності її вИКорИCТlUПDl». Робота вихована 
повністю у визначені строки. 
4. Розроблені заходи по впорядкувamпo системи 
обліку майна та ману проведеВIIJI інвентаризації та 
експертної оцінки об'єктів нерухомості. 

Робота виконана повністю у визначені строки. 

s. Проведено дослідженни загального складу та ставу 
безгосподарського мвйиа, що придатне до 
викориCТ8НВJI та експлуатуєтьси комунальними 

підприємствами міста. 
Робота ВИІСонава повністю У визвачеві строки. 
Виконані роботи по інвентаризації та експертвій 
оцівці риикової вартості об'єпів верухомості 
комунальної вnacBOcтi, проведена інвентаризація та 
експертна оцінка першої, другої та третьої групи 
об'єктів. - ., 

Робота вихована повністю у визвачені строки. 

Виковані роботи по придбаввю, адаптації, 
KOМDJIeKCBOМY відпрацюваншо модулів "lвспепор", 
"Бyxranтep", "Юрист", "Адміністратор", "АвВЛЇТИJC", 
"Начanьвик" Dpикnадвоro програмного забезпечеВВJI 
ДJUI cтвopeВВJI Комплексної Мyнiципanьвої 
розподinевої івформаційво-авaniТИ"Пlоі 

. --.:_---- ---~ . ----.----- .-_.-.-_.----..... ~,. 
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'.. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ... ,. .. 
~: Комунальне OJд0pIIEMCТВO « Броварmнвестбуд » 

, ,. 
\ 

о 07400 Укр.Іи. lCиІ8с:ьа 1:_ • 
'--' ОUlIіІС1Ь, М. БРОВ8рIf, вуn. rarapUII, 1 s ,У.од 34102286 

" '0 .. 
..... "'" 

Ва N! ~ від« 14 » __ C7---..;;~~ ___ 2007 року, 

е» 

МJСЬІСОМУ raпo.1 
AпroпеlDСУ в.о. 

Про зuевmеlПUl евдвоі IIJIПИ ~ .., ~ 
• • tI(, ,.J 1.8 І ~' JJ • 11/. ()І, r1 r 

оо JJe;. \ .....- ~ ~~-rл . .~~~ 

ПрОСИIІО Вас р03ГJDIII)'ТИ п IUI О eBIUI оревдвоі lШа:І'ІІ ХОМУВIШЬВПU 
підпрИЄUctВом «Броввриіввест6уД», рОЗТВШОВDИПIf за адресоlO u.Броварп 
вyn.Незanежвоcrі, 2. за ореlЩУ Вeжпrлового орпuiщевlUI ( офісу') • зПдво договору N9 
1S1/S4 від 01.02.07 3 хоuyвв.nьИВIІ підпрпємством «Служ6аЗВІІОВВВJaD. 

5,?3J~ 

Дпрепор ІаІ «Броварпіввеcr6уд» о.в.ІПвllДJalй 

.. ' _____ • • .е •. _. ___ •• 

І b&",oJ о' .о.. МЬА t' 
~ rsZtД5Еі'іі: о' J, :р 

.. .&.. .. ~ .J.Do~ ,. , - . ---_ ........ --



tfJДIltДИТІо ДО 

11"111 nnlТИИ" 

Додато. 1 
до "",ny 2.2 ПOnО_НМR 

про порндо. вlдКРИТТR 
ПРИВlТИJ.qtАних Д.ПОJИТНИ. р • .,...lв 

•• итnо_ими ..... Ми 
ТІ JДIACH.HHH:a НИХ M.~IB 

v • 1861 ПРИВАТИЗАЦІИНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ Ng_ 
:1 

"-n 14 rpудВJI 200~ р. 

.' 

я Ташута Snизавета Мииохаlвна 
, - (пры�'щ.,' Ім'н, па 61П1о1CD1і) 

Ручаю Броварському вІдділенню Ощадбанку N!! 5400 
до ("al. БІ"1ІУ мати" .. , 

бух. НезалеЖНОСТі W 9а - йоra мIСЧIJ"UОД_"НR) 
переказати належну мені суму з _--:-~}+....!!ж~ит.!.!n!!!:і!О~В~О!.!ГОі!..:!че!::ка~ ______________ _ 

'''~B ПР"IIІТИJlчlй"оra ПІперу) 
ЧОТИDИ гаивні 20 коп. 

(СУМІ Ч"фрами ТІ CnОIIМ") 

(CnОIIМ") 

ьноівласностlБ 

20 

одна грн. вв коп. 

ськоі мlсько" Dади 

Особистий підпис платника ~41 Ташута В.М. 

Новадокумента, що посвідчує особу стlДОЦТВО ПРО наРОДliення l-БК 46607В 
СеIlИПОJ1кl вська сІ рада leAnl ... nu.n .. ..,.,. ........ 1 ... u .......... 1\ 

Нова O'~HY приватизацrі УправлІння комунальної власностІ 

! І О І 9 І 1-F21:7 І 
(.ОД :аl єдрпоYj' Квартира Ne ВО буд. Ne 2 

("І:аll 06'c1CТ8 ПРИIIlТИJIЦIi) 

пп. бул. НезалежностІ 
м. 

Реєстраційний номер 50З дого ору купІвлі-продажу 

жовтня 200~ р. 

н. 02 ІСОП. 

(цифрами ТІ CnОIIМИ) 

(ПІДПИС •• РІІНИU) (підпис ronotoro 6YXrllnтepl) 

• n -- 2ОО_р. 

м.п. 
6анку 

(ПІДПИС .ері_НИIІІ) (підпис ranoDHoro liyxrВnТlpl) 



Pnfiu.trn r.nntn "п";",, ''''Cm;'''ntnl 

!llfaMplII:.ftIID .1 a~ .1ёl1lCJ.Iёl4AЬHicmIO Т:8pdБ1QIlВ 
07400 КнІ8а.. CIIiUm. rtU1ppIt:ypc" 
КаАЄДРПQV 34161192 IL ~.,.. к.r.c.... .. 
р. 26CIOSOlDaJ2МOaV CI=~III"'(IOМ)"S2..s1 

- 11. МФО nПlJ 

Підприємство "Євросковторресурс" м. Бровар.. B:J:Lo tf1 
з60ру відходів ва тервторіі мікрорайону S-ro :ЖВКу в місті B;~. іЮб~ 

рік '101&)', ІІРІІ ~ lIЇjppвJщi ~'" D СУ 
aoaepeдвьoro CКJIВDIIВ' було ДOCJll'&yТO ПОр03yмiвu у вVifd Dpotщ поводжеаа 3 
вiдxOДllМll. Підприємство еКOJIоriчвоro 1IВIIpDIК)', пов'ааа ВІЩІІ881М cпyr ваcenевшо в 
caвiтapвil очистці міста від відходів. вс мо_ бути віднесене до 381'11J1ЬBoi rpyпи підприємств. 
що пр8ЦІОlO'l'Ь В сфері ВВДВВВІ пocnyr I18CCDCВВIO. 

на сьоroдвіrпвій день ми 38КJJ1OЧІШІІ ДОI'OВDpи Opeвдll ДП8 ВИlCОВ8RIIJI робіт ва об'єп по 
1)'JIIIЦi Квівcwcil298-Б та по BYJIВЦЇ Кутузова 2. 

Резym.татв роботи кашоro підпрвємcrвa, ЩО підтве~ докумеlПВJlЬJlО, не 
iwoть ВIIВJIOnВ вс тinькв в J(иівcькil обnacri, а і 3111'ВJШ1І В Ухраіні. 

ЗUДIICII Вашій Шд'rpимці D порозyмiвD 3 боку дeпynrriв вам була ПIІ8ВВ піш.roва 
CIIID ДDJI тарифів ва оренду у розмірі 3% ва рік від вартості об'аау ОРеВДІІ ПО вуmщi 
ICbibcr.kil298-Б. 
. Звepraємось до Вас 3 ПРОХ8ВВІМ повторно розг~ lIR'I'8IIIIJI щодо ~OВlle~ 

DUU.roвoi C'IВUII тако. і дu тариФів ва О!J!lШ)' всо6ximlllx DJlОЩ ~ перВВВВОI оброб!р! 
~"!" !іпходів ва ~втopii кп «спуаба ЗамОJlllllX8» по в)'JIIIIU Кyryзoва 2, У ~PI 

ВІ Рах ВІД вapтocri об'єпу оренди. 

Просимо Bвmoi Шд'rpвмкв У ввpimeввi цих IIIUIJIIIIIIIX 1'8 lI8I'IuIыІих пpoбnем. 

з ПОIВl"OIО та вадією ва порозуміввв. 

-. . 
Двpenop ТОВ "Євpoeкoвтoppccypc~ 

1Сr.п.мвч Опег АваТОJIЇIОВJ!II 
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