
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгових 
орендних ставок та орендної плати 

Розглянувши звернення комунального підприємства "Аптека матері та 
дитини" від 29.11.2007 Не 77, комунального підприємства "Аптека Не 249" від 
03.12.2007. Не 27, комунального підприємства "Аптека Не 230" від 06.12.2007. 
Не 79, ТОВ "Мережа аптек "Турбота" від 14.12.2007. Не 150, ІПІ Голя І.М. від 
07.12.2007, громадської організації "Центр духовної та соціально
психологічної реабілітації "Перемога " від 26.11.2007, Броварської філії 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 
21.12.2007 Не 188, керуючись пунктом 4 статті 19 Закону Украіни "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. Не 118-09-05, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01.01.2008. пільгові орендні ставки у відсотках до 
• w •• 

ваРТОСТІ орендованого манна, визначеНОІ експертним шляхом за оренду 

нежитлових приміщень: 
1.1. Броварській філії Відкритого міжнародного університету розвитку 

JПOдини «УкраіН8» - 13 % за оренду приміщень комунальної власності до 

3 1.12.2008; 
1.2. Управління освіти таким орендарям: 
1.2.1. ІП1 Голь І.М. - 6 % за оренду приміщення будинку дитячої та 

юнацької творчості, розташованого по вул.М.Лагунової,18-а, яке 
використовується під фітнес-центр до 30.06.2008; 

1.2.2. Громадській організації "Центр духовної та соціально
психологічної реабілітації "Перемога" - 1 гривня в рік за оренду нежитлового 
приміщення, розташованого по ~ул.І~алініна,6. до ~.~ .. li2.20.08 

2. Відмовити в H~aнHI ПІЛьгових... оре~дних·· ставок за оренду 

нежитловИХ приміщень, ЯКІ перебувають на омаНСІ: 
. "С б " 2.1. Комунального ПІдприємства луж а замовника таким орендарям 

.... ~----
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2.1.1. Комунальному підприємству "Аптека матері та дитини" - за 
оренду нежитлового приміщення, розташованого по вул.Гагаріна,S, яке 
використовується під аптеку; 

2.1.2. Комунальному підприємству "Аптека N!! 249" - за оренду 
нежитлового приміщення, розташованого по вул.Кірова, 1, Jlке 
використовується під аптеку; 

2.1.3. Комунальному підприємству "Аптека N!! 230" - за оренду 
нежитлового приміщення, розташованого по вул.Енгельса,l О, яке 
використовується під аптеку. 

2.2. Територіального центру обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян - ТОВ "Мережа аптек "Турбота" - за оренду 

нежитлового приміщення, розташованого по вул.Гагаріна,8-а, Jlке 
використовується під аптеку. 

3. Орендодавцям вказаних приміщень внести зміни до договорів 
оренди. 

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

Секретар ради Сапожко 

м.Бровари 
від ng" ~г 2007р 
Н2 56f - у- О:; 



поДАННЯ: 

ВИКОНУlOча оБОВ'ЯЗ~И 
начальника УпраВЛІННЯ 
комунальної власності
начальниК відділу оренди 
та приватизації 

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальникзагального 

відділу 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 

власиості та приватизації 

~ Т.І.Данюк 

_-tJ-~~~- В.О.Андрєєв 

, 

r-d:.:aвep 
( 

l{.~ fІ.гнатюк 
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ВІ РИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ 

ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" 

Адреса: 07400, Кlаівська 06л., 
м.Броварп, ВУЛ. Лепіпа, 80 

Тел. 8(04494) 6-95-51 

Броварська філія 

« 2'1 » ___ "':'/...!I:IL=--_ 200 ~p. Н!! ---
На Ваш Н!! від <С __ » 200_ р. 

р/р 26005696143158 
в КРА "Раііфф:uїзе.r Ба'IК Аваль" 
МФО 322904 КОД ЄДРПОУ 25772100 

Секретарю броварської 

Міської ради 

І.В.Сапожко 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Просимо розглянути питання про продовження терміну дії пільгової 

орендної ставки на строк дії договорів оренди: 

_ N!!З/Sl від 29.0S.2006p., вул. Горького,5, площею 148 КВ.м; 
_ N!!131/29 від OS.04.2006p., вул. Горькоro,5, площеІО 28,1 КВ.м; 
_ N!!13S від 3 1.12.2003р., вул. Горького,5, площею 177 КВ.м; 
_ N!! 23 від 01.06.2006р., вул.Ленина, 80, площею 452,70 КВ.м. 

Просимо звернути Вашу увагу на те, що лише в цьому році у 

Броварській філії на пільгових умовах навчається 21 студент з 

пільгових категорій броварчан, з яких 15 - сирот і малозабезпечених, та 

6 _ інвалідів. Загальна сума пільг на навчання, що надається цим 

студентам філією складає 40 830 грн.lрік. 
просимо врахувати великий внесок Броварської філії університету 

"Україна" в розвиток, розширення і поглиблення науково-освітньо

виховного простору м. Бровари та наше особливе ставлення до дітей з 



особливими потребами, дітей з малозабезпечених та багатодітних 
. .. . . . 
СІмеи, ЯКІ мають можливість отримати якісну вищу ОСВІТУ на ПІЛЬГОВИХ 

умовах у нашому навчальному закладі в рідному місті. 

Ми щиро вдячні Вам за підтримку і сподіваємося на розуміння у 
. 

РОЗГЛЯДІ вищевказаного питання. 

Директор 
Н.А.Сніжко 

., 
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Пр омська Катерина Леонідівна 

Сунко Сергій Михайлович 

KOpmyнOB Євген Сергійович 

Чубенко Ява Леонідівна 

Карпова Ольга Русланівна 

Гундер Михола Сергійович 

ІІюро Сергій Володимирович 
о 

TpeтJIК Алла Петрівна 

Липа Валер~ В8Jlеріівна 

ІІлахтій .Анна Петрівна 

Яковенко Михайло Станіславович 

Осовик Денис Юрійович 

Колбасинська Анастасія Володимирівна 

Ков8JlЬчуІС НаТ8JlїЯ Валерівна 

Прядко Валентина Иванівна 
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соц. CTal1 Спеціальність 
форма 

навчаНllЯ 

61 езnеченux czмeи, сироти та HanlBcu 
напівсирота, дизайн денна 

малозабезпеч. 

нanівсирота, дизайн денна . 
малозабезпеч. 

нanівсирота, дизайн денна 

інваліп 
сирота облік і аудит денна 

сирота облік і аудит денна 

позб.батьк.опіки правознавство денна 

М8Jlозабезп. облік і аудит денна 

М8Jlозабезп. фіз.реабілітац. заочна 

нaniвсирота, правознавство денна 

М8Jlозабезп. 

НаіІЇвсирота, облік і аудит денна 

М8Jlозабезп. 

М8Jlозабезп. дизайн денна 

напівсирота, правознавство денна 

М8Jlозабезп. 

М8Jlозабезп. правознавство заочна 

М8Jlозабезп. дизайн денна 

М8Jlозабезп. дизайн заочна 

, .... , . , , . 
о 

о 
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оо _ - _о 
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станом на 01.12.2007 р. 

Курс 
Вартість за 

Пільга 
Ilавч. рік 

роти 

3 3200 960,00 

4 3200 960,00 

2 4000 3600,00 

4 3000 2700,00 

2 3200 1 600,00 

2 3600 1 800,00 

З 3000 1 500,00 

4 1600 800,00 

1 4000 1 200,00 

3 3000 900,00 

1 4200 2 100,00 

4 4800 960,00 

2 2300 230,00 

2 4000 2000 
З 3300 1320 

'о: '" всього 22630,OQ 
, , , 

ід iiNiЬl&4MtilllJ 
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r 1 'Гаюка~енис~колаіович інвалід правознавство денна 3 3400 3400 
2 IДуля Ілnя Володимирович інвалід облік і аудит заочна 1 2500 2500 
3 }Jyбанка Віталій Євгенійович інвалід дизайн денна 1 4200 4200 
4 Борисенко Юлія Олегівна інвалід облік і аудит денна 4 3400 3400 
5 Ковальська Ірина Микол. інвалід фіз.реабілітац. заочна 5 700 700 
6 Борисенко Михайло Олегович інвалід облік і аудит заочна 5 4000 4000 

всього 18200 j 

, ВСЬОГО, 40 830 , 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСn 
УНР АВЛlн ня КОМУНАЛЬної ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари, вуn.Гвraріиа.18, Т. 5-10-63 

Секретарю міської ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгJUIД сесії Броварської 
міської ради в грудні 2007 року наступні ІІИТaннJI: 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості реконструкції 
кінотеатру ім.Шевченка по вул.КиївськіЙ, 155, м.Бровари, що перебуває на 
балансі відділу капітального будівmщтва Броварської міської ради. 

2. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від 24.05.2007 
N!!З29-21-05 та від 29.11.2007 Н!!509-29-05. 

3. Про призначення балансоутримувача житлового будинку по вулиці 
Олімпійській, 86. 

4. Про встановлення пільгових орендних ставок та орендної плати. 

5. Про реєстрацію договору купівлі-продажу. 

Виконуюча обов'язки начальника. 
Управління комунальної влаСНОСТІ Т.І.Дашок 
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