
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши звернення ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем" від 06.08.2007. 
ТОВ "Астеліт" від 23.07.2007. N!! 47, ВКФ "Бджілка" від 17.08.2007. N!! 71: 
ТОВ "ТТЯК" від 25.07.2007. N!! 5, керуючись пунктом 4 cTaтri 19 Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна", статгею 60 Закону 
України "п~о місцеве самоврядування в Україні" та пунктом 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. Встановити ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем" місячну орендну плату у розмірі 
7000,00 гривень з пдв за оренду комунального майна за адресами: 
бульв. Незалежності, 4; вул. Кірова, 96 для розміщення обладнання 
стільникового зв'язку за кожну базову станцію. 

2. Встановити ТОВ "Астеліт" місячну орендну плату у розмірі 7000,00 
гривень з пдв за оренду комунального майна за адресою: вул.Кіро~а, 96 для 
розміщення обладнання стільникового зв' язку за кожну базову стаНЦІЮ. 
, 3. Відмовити в наданні пільгових орендних ставок кп "Служба 
замовника" таким орендарям: 

3.1. ВКФ "Бджілка" - за оренду окрем? розташованого не.житл.ового 
приміщення, яке розташоване по вул. Кірова, 5 І використовується. ПІД офІС. 

3.2. ТОВ "ТТ ЯК" - за оренду нежитлового ПР~lщення, що 
розташоване по вул. Горького, 5, яке використовується ПІД магазин з 

кафетерієм. . . . . 
4. Балансоутримувачам внести віДПОВІДНІ ЗМІНИ ДО ДOГO~~~~B орен~и. 
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Секретар міської ради 

м.Бровари 
від 2 '!J. оН, D ~ 
Н! lп В - 2 (; -05" 

покласти на заступника 

І.В. Сапожко 



б 'язки Поданнв : виконуюча о ОВ .ння 
начальника упрaвn1 • 

комунальної JlJ!ac~ocn -
ГОЛОВ~ спеЦІаЛІСТ-

юрист 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

___ -м-__ .В.О.Аидрєєв 

І /:::) 

~Ci! 
__ --==-:::::::::=::==__ І.Г. Лавер 

~_ НІГ ~ .. натюк 

М.А.Пелих -----=----



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБJIAСП 
УПРАВJllННЯКОМYIIAJIЬНОіВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари. &yJl.farapiHa. 18, Т. S-10-63 

Міському голові 
В.О.Антоненку 

Управління комунальної власності надає перелік питань, що будуть 
винесені на розгляд сесії міської ради у серпні 2007 року: 

1. Про встановлення пільгової орендної плати. 
2. Про надання згоди на безоплатне ПРИЙlDIТТJl у комунальну власність 

територіальної громади м.Бровари rypтожитку по вулиці Геологів,5, що 
перебуває на балансі Казенного підприємства «Кїровгеологїя». 

з. Про списання основних засобів, що перебувають на балансі 
комунальних підприємств та організацій м.Бровари 

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