БРОВАРСІ)КД

РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

!'vIICbKA

РІШ ЕЯ НЯ

Г

Про. встановлення пільгової орендної плати
та BIДMO~y у внесенні змін до рішення ради
ВІД 05.10.2006. Не 118-09-05

Розглянувши звернення гандбольного клубу Автомобіліст" від
14.05.2007. Н!! 9 і ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 26.04.2007.
Не 1085/7/07/02/00, керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна", статті 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. Н2 118-09-05, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

Встановити гандбольному клубу "Автомобіліст" орендну плату у
розмірі 1 гривня в рік за оренду нежитлового приміщення кп "Служба

1.

замовника", яке розташоване по бульв. Незалежності, 2 і використовується
під офіс.

2. Відмовити ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." в проханні про внесення змін

до рішення ради від 05.10.2006. Не 118-09-05 "Про затвердження метоД~ки
розрахунку і порядку використання плати за o~eHДY комунального манна

територіальної громади м.Бровари та внесення ЗМІН та доповнень до типового

.

"

договору оренди нежитлових ~РИМ1U~~нь. .
3. Контроль за вик анняМ ~q о РІшення покласти на заступника

міського голови Возняк
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Міський голова
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ПОДАННЯ:
виконуюча обов 'язки
начальника Управління
комунальноївласності

начальник відділу оренди

Т.І.Данюк

та приватизації

ПОГОДЖЕНО:

секретар ради

.

заступник МІСЬКОГО голови

~~-----

І.В.Сапожко

__--=-~-~~- С.М.Возняк

виконуюча обов'язки
начальника юридичного

відділу - головний

$/111..

спеціаліст

Т.М. Чепіга

начальник загального

відділу

Н.І.Гнатюк

голова постійної комісії
з питань комунальної

власності та приватизації
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ФеДераЦіЯ гандБОJlУ України
, Гаll00ОАlл/ий иуІ

Ukraine handbal1 federation

((Автомобіліст»

Hal1d!Ja// c/u/J

ccAvtoтobilist»

М. &роа8РМ

t. Brov8ry
SL. NeUlepUIU, 2, ВІаУl"
Кylу pravlnc:e, иlcnlnе, 55020
181. (04494) 5-12-02
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Міському голові
Антоненку в.о.

Шановний

А "І.,,(еу
Жіноча ~БОJlЬна команда"~МОбiniст" М.Киів БУJlа створена в 1974 році,з 1987 року

Команда переИlDJlа в м.Бровари,об' едвавшись з командою "Ппами" м.Бровари і одержапа назву
Автомобi.nіст" м.Бровари.

&&

ПРOТJП'Oм усіх років команда успішно виступапа в чемпіонаті СРСР,вихоДJIЧИ до S
найкращих команд Союзу_З

1991 року в чемпіонатах Украіни завжди поСЇД8JIа призові місЦІ!,

v..

успішно грала в Еврокубках,доходичи до
фівВJIY,
В коанді виховано багато спортсменок високою 1CJI&ey, в т.ч. призерів Олімпійських irop

Че~онатів світу та Европи,в складі збірноі ваші виховавки СТ8В8JIИ бaraторазовими
чемпіонками світу.

В зв"взку із фінансовими пробпемами в 2001 році команда БУJlа змушена перейти з супер
ліги до вищоі·niги.В тому ж сезоні команда перейменована на "Транспортвик-БВУФК",так JIК

КомаНду поповнили МОJlОді гравці-виховавки Броварською УЧИJlИlЦа фізичної культури.
, Декілька сезонів ми по9ЇД8JIИ трете місце,а в сезоні 20041200S р.р. команда C1'8JIa срібним

Призером'чемпіонату Уісраіни з гандболу.

.

гік "Автомо5шіст" орендуе кімнату 17 м2 за адресою:

МБровари,ВУJLНезВJJежвоcri,2 з 1987 року.

•
а
ПРОCJDIо звизвтв орендну cтaB~ за 17 ~,~~ellД)'eмoro вами приМJЩевнв 3 10 И. до
До 1% ,НК вепрн6утковій,rpомадсышl орrавоацu.

О.С.Омель'IJК
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Шановний Ві

ЗАТ ''КИІв~~;'~." за нaroдoю ВИСІІОВJПQє Вам свою ПОІ І І}' ВДRЧВicrь
m

за ДОВГОСІрокове та ІШідне сniвробіmицтво і звepraєтьCJI до Вас з проханням здійсНИІИ
KopeктyвaнНJI Фомулювань у рішенні Броварськоі міської ради К!! 118-09-05 від
05.10.2006р., визначивши терміном «одна базова станція» облад8ВННJ1 стільникового
зв'язку, ЩО розташовується на одному об'єкті комунальної власності, замість терміну

«одна антена», який зазначений зараз у переліку ставок оренди вказаного РіmеlПUl.

як було пояснено у попередньому листі ЗАТ ''КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем." К!!
від 29.11.2006р. (копія листа додається), це пов'JlЗано з ТИМ, щО базова
станція стільникового зв' JlЗку Є єдиним комплексом ycтaткyвВIIВJI індивідуального
характеру, що складається з антен (встанОВJПOються на висотних частинах споруд),

58317/07/02100

радіотехнічного обл8ДНВННJI (розміщуєтьCJI у приміщеННJIX або коиreйверах) та кабелів
зв'JlЗКУ між ними. Кількість та харaкrepистики aиreн і облaднaввJI визначВIOrЬCJI окремо

ДJUI кожної станції і можуть оперативно змінюватиCJI в залежноcri від умов функціонування
мережі.

Додаток: Копія листа Н!! 58317107/02/00 від 29 листопада 2006 року.

3 повагою та надією на подальшу мідну співпрацю,

Директор Центрального

регіонального управління
А.В. Іванченко
ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ее.Ем." ~~~-----
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Київська! ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ

-

07400. м.БроваРIІ. вул.Гагаріlfа,18. т. 5-10-63
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Міському голові

Антоненко В.О.

Подання на раду

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської

міської ради у травні 2007 року питання :
"Про відмову у встановленні пільгової орендної ставки та внесення змін до

рішення ради від

05.10.2006. N!! 118-09-05".

Виконуюча обов'язки

начальника Управління
комунальної власності
начальник відділу оренди

та приватизації

~_ _ Т.І.данюк
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