
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової 
орендної плати 

РОЗГJUlнувши звернення депутата Броварської міської ради Київської 
області від 02.04.2007 N!! 33/34-06/деп, керуючись пунктом 4 cTaтri 19 Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна", cTaтri 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. N!! 118-09-05, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні пільгової орендної плати за оренду нежитлових 
приміщень кп "Служба замовника" таким орендарям: 

1.1. ІПІ Корж В.А. - за оренду приміщення, розташованого по 
вул.ОлімпіЙськіЙ,7-а, яке використовується під торгівлю товарами 
продовольчої групи; 

1.2. ІПІ Корж С.В. - за оренду приміщення, розташованого по 
вул.Красовського,8-а, яке використовується під торгівлю товарами 
підакцизної групи, продовольчої групи та пі~ склад. 

2. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 
міського голови Возняка C~~t~·::'-;-:~~ • . ,.. .. . ., - ... : .. 
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поДАННЯ: 

виконуюча оБОВ'JIЗ~ 
начальника УпраВЛІННЯ 
комунальної власності -
начальник відділу оренди 
та приватизації 

пОГОДЖЕНО: 

секретар ради 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відділу 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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До мене звер~ь' приватний иємець Корж Валентина 
Анатоліївна з проханням позитивного вирішення IIИТaННJI щодо зменшення 
орендної плати за IIJ?!IМЇщення по вул. Олімпійська, 7а м. Бровари, в якому 
розташований магазин" Базис". , 

3BepHeННJI приватного підприємци підтримали мешканці житлового 
масиву" Торгаш", a.r9TocOBHO магазину" Базис", розташованого по вул. 
Красовськогв, 8 а, ~~ОВf!РИ .'-: праців~ підприємств ЗАТ дп " 
Постач8ЛЬВ:ИК", тpeclJf" Теплицтехмовтаж' ~'СПМІ<-2, ТОВ" Mepkc-ТреЙД". 

В межах депуг~тських повноважень, керуючись ст.ст. 11,12 ЗаконУ 
Украіни "Про стату.Е;. депутатів місцевих рад" прошу розглянути IIИТaННJI 
щодо зменшення плати за оренду вищевказаного приміщення. .М •• 
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З повагою, ~. 
Депутат міської Ради, 
Голова постійної депy:raтської 
комісії з гумрнітару' . :' ~., 
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