
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про встановлення пільгових 

орендних ставок та орендної плати 

Розглянувши звернення підприємства громадської організації інвалідів 
:Cцe~. соці.алr:но~труд~~ої, професійної та медико-соціальної реабілітації 
1НВ8Л1ДІВ, ДІтеи ІнвалІДІВ та молодих інвалідів Броварського міського 

товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" від 
20.11.2007. Н!! 3-11, громадської організації Броварського міського 
товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" від 
26.11.2007. Н!! 5-11, ІПІ Губанова С.В. від 21.11.2007., ІПІ Голя І.М. від 
19,.11.2007, ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." від 08.11.2007. Н!! 3931/7/07/02/00, 
міськрайонної Благодійної організації "Благодійний Фонд ветеранів війни 
"Батьківщина" від 29.10.2007 Н!! 001/53, ІПІ Радченка Ю.В. від 20.11.2007, 
керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", статті 60 Закону Украіни "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, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити з 01.01.2008. до 31.12.2008. пільгові орендні ставки у 

відсотках до вартості орендованого майна, визначеної екс~ертним шляхом за 
оренду нежитлових приміщень, які перебувають на баланСІ: 

1.2. кп "Служба замовника" таким opeндap~: .... .. с 
1.2.1. Підприємству громадської ор~1З~U 1~~Д~~. 'Ц~н;p 

соціально-трудової, професійної та .М~ДИКО-СОЦlальНОI ре~б1Л1тацl1 швалlД1В, 
дітей інвалідів та молоДИХ інвалІДІВ Броварськ~~ М1CЬKO~ To~~p~твa 
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, РКиі~е~ .. 290 о за 
оре . розташованого по вул. всьюи, -а, яке 

кду прИМ1Ще~, , ин" клас та 1 гривmo в рік за оренду 
Використовується ПІД коМП ютерн .. · . 
прт.n.: ого вул Київській,292 для РОЗМІщення П1ДрОЗДШІВ 

. п.уuщення, розташован . 

П1ДnP~ЄМ2 ства; ... організації Броварського Micь~oгo товариства 
. . .2. ГромадсьЮИ ату "Прагнення" - 1 гривня в рік 
ІНВалідів з ураженням опорно-рухового апар 
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~ 

за оренду приміщення, розташованого по вул.КиївськіЙ,290-а для 
розміщенНJI громадської організації; 

1.2.3. ІПІ Губанову С.В. - 5 % за оренду приміщення, розташованого 
по вул.КиївськіЙ,З 1 О-а. 

2. Встановити ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." щомісячну пільгову орендну 
плату за оренду майна, що перебуває на балансі кп 
"Броваритеплоенергомережа" ДЛЯ розміщення обладнання стільникового 
зв'язку, у розмірі по 5000 rpивень за кожну базову станцію, які розташовані 
за адресами: вул.Київська,296-б, вул.Кірова,З/1, вул.Красовського, 16. 

з. Відмовити у встановленні пільгової орендної ставки за оренду 
иежитлового приміщення, що перебуває на балансі кп "Служба замовника" 
- міськрайонній Благодійній організації "Благодійний Фонд ветеранів війни 
"Батьківщина" за оренду підвального приміщеННJJ по вул. Кирпоноса,7-а; 

4. Відмовити rrn Радченку Ю.В. у звільненні від сплати орендної плати 
за суборенду нежитлового приміщення по вул.Кирова, 1, що перебуває на 
балансі кп "Служба замовника. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва О.В. 

Секретар ради І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності -
начальник відділу оренди 
та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

вачальвик загального 

відділу 

голова постійної комісії 
з питань Комунальної 

власності та приватизації 

Т.І.Данюк 

--lC=~~~- В.О.Андрєєв 

, 

Cd І.Г.Лавер 

~ Н.І.Гна11ОК -

М.А.Пелих ------



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРII, вул.Гаraріна.18, Т. 5-10-63 

Від ~~ ~(.~ Н!! -ІМ/! 
НаН!! за -----

Секретарю ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на РОЗГЛЯД сесії Броварської 
міської ради в листопаді 2007 року наступні питання: 

1. Про безоплатне ПРИЙНJIТТJI у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари в'їздного знаку <<Броварю). 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля DAEWOO 
LANOS ТF 694, що перебуває на балансі комуналЬНОГО підприємства 
<<Бровариіввестбу~). 

3. Про надання дозволу комунальним підприємствам та організаціям на 
списання основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості об'єктів 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва Броварської міської ради. 

5. Про втрату чинності пункту 2 рішеННJI Броварської міської ради від 
25.12.2006. N!! 183-13-05 "Про BHeCeННJI змін до ПоложеННJI про Управління 
комунальної власності Броварської міської ради, затверджене рішенням 
Броварської міської ради від 15.04.2004 р. Н!! 436-21-24". 

6. Про безоплатне прИЙНJIТТJI у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари окремо розташованого нежитлового приміщеНВJI по 
вулиці Евгельса, 6А. 

7. Про безоплатне прИЙНJIТТJI у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари квартири Н!! 63 по вулиці ЧерНJJXОВСЬКОГО, 19. 

8. Про списання приміщення музичної школи та господарських споруд по 
вул. Кірова,28, що перебувають на балансі відділу культури Броварської 

міської ради. .....' $ 

9. Про встановлеННJI пільГОВОІ ореНДНОI плати. . ........ - f 
Виконуюча обов'JlЗКИ начальника. 
Управління комунальної влаСНОСТІ ~ 

~ ....... mJ-ijA 
· .~ 4It ~ .,f,f otQf) .. • ее r 

А.М.Васїльєва 
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