
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

• 

Про встановлення пільгових 
орендних ставок 

Розглянувши звернення комунального підприємства "Бровари
інвестбуд" від 1 0.01.2008 Н!! 01, Броварського відділення Н!! 5400 Головного 
управління ощадного банку У країни по м.Києву та Київській області від 
29.12.2007. Н!! 1848, ТОВ "ЄвроЕкоВторресурс" від 22.01.2008. Н!! 11, 
керуючись пунктом 4 CTani 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", стапі 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", на підставі пункту 39 методики розрахунку і 
порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної 
rpомади м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської міськоі ради від 

05.10.2006. Н!! 118-09-05, враховуючи рекомендації постійноі комісіі з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити з 01.03.2008. до 01.01.2009. пільгові орендні ставки у 

відсотках до вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом за 
оренду нежитлових приміщень, які перебувають на балансі кп "Служба 
замовника" таким орендарям: 

1.1. Комунальному підприємству "Бровариінвестбуд" - 1 % за оренду 
нежитлового приміщення, розташованого по бульв.Незалежності, 2, яке 
ВИІ(ористовується під офіс; . 

1.2. Броварському відділеННIО Н!! 5400 Головного управлІННЯ ощадного 
банку України по м.Києву та Київській області - 5 % за оренду нежитлов~ 
приміщень комунальної власності територіальної rpомади м.Бровари, ЯКІ 
ВИКористовуються під відділення ощадного банку; -

1.3. ТОВ "ЄвроЕкоВторресурс" - 3% за оренду нежитлового 
ПРНМіщения, розташованого по вул.Київс~кіЙ,2?8-б, яке використовується 
ДJIJI первинної обробки твердих побутових ВІДХОДІВ.. : 

3. Орендодавцим зазначених приміщень внести ЗМІНИ дО ДОГОВОрІВ 
оренди. 

4 К , .... a1~M ~f.~ рішення покласти на заступника . . онтроnь за ВИКОQ ~ 

МІСЬкого гоnови Андрєєва .1:t." o_.;..'\ ____ ~ 

Секретар ради 

~.ВРоВа{)и 
ВІ,ц 11 J1 " 
H!!~,. 

• 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВllКОНУlоча обов' язки 
начальника Управління 
комунальної власності -
головниА спеціаліст 
відділу оренди та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відділу 

І 
гопова постійної комісії 
з питань Комунальної 
власностї та приватизації 

--~~ __ 'О.о.п-= 

----I-~--I-_ B.O.Aндpro 

M.A.I1eJ11JX 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
коl\fуJIоnы�еe піДПРllЄl\lСТВО « БРОВОРllіllвестбуд )) 

- 07400, УкраТllв. КIІЇВСЬка обnасть. м. БроваРll, вул. rarapillII, 15; KOJl34702286, т.3-41-57 

Dlls.N! L від CC.LL)) е.,,)-Н./r- 2008 рОI()'. 

~/I., 1и j 

;Р;(' 
811КОІІУІОЧОl\ІУ 060В 'П3КII 
I\lїеького ГОnОВl1 
зветуПllll1()' I\lіеького rOnOBl1 
Alrдpєєoy 8.0. 

Просимо Вас розгJIJПtyrи питвНИJI про зменwенНJI орендної ПЛDТlI комунanы�llfoI 
пiдnpпєм~ом «Бровариінвестбуд», розташованим ЗD адресою 101.БроваРIІ 
вра.НезапеХСНОсті,2, за оренду нежитлового npиміщенНJI (офісу), згідно договору К! ISI\54 
ВІД 01.02.07 р. з Комунальним підприємством «Служба замовникu. 

д.ч....r.р кп «Броваpnlввocr6yд» ~! 4-- О.D.Ш._іі 



• ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАІни 
ПО м.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
БРОВАРСЬКЕ ВІДЦІЛЕННЯ Не 5400 -07~OO. ".&polllpll, б-р. НС3ІШСЖIІОст1. 9-а 

_ 10(294)-520-77,8-(294)-563-63 
1UCФUC= 8-(294)-520.77 
E·pl: 

.21 ........... 2007 Р. Nt-t<f'l! j 

~oJ-1J r 

Голові Броварської міськоі Paдll 
Антонен!?' 

Віктору Олекс6ровичу 

Броварське відділення Ощадбанку, просить продовжити пільги по оренді 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 
.1. Бровари, які використовуються під Ощадний банк, строком до 5 років. 

Пільгові орендні ставки були надані згідно рішення Броварської міськоі 
ради від 25.01.2007 р. за Н!! 213-16-05 терміном на 1 рік. 

Впк.ВаСIОК С.В. 
Т. S-SI-34 

Р.П. Рущпвс:ька 

, Вроп' : -:":(1111 маІ r 
.~ ВxJд.rK .. : .v6V'l9J 
І ,//L" IJ w,. 
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ПЇЁfО 
~ ВТОРРВС"УРС 

07400 ICJІЇВСЬКВ aбnacn., м. 6poвapll, вуn •• КllїВСЬкв, 298-6, тenсфонlфaJa: (8044)223 1 01 6 
Коа єдрпоу 34361 192 РІР 26005010032640 • Укрексімбанку м. КIIЇв, МФО 3223 13 

МіСЬКОІ.,. rOJlo8i 11. БроваРl1 
AllТОllепко в.о. 

овачl 

ІПдприємство «Євроековторресурс)) М. Броварв, виконує робти щодо роздільвого збору 
tiдxoдiв ва териroріі мікрораАону S-гo ЖЕКу в м. Бровари. 

Рік тому, при Вашому сприянвї, БУJlО доCJlПlY1'O порозуміивя У вaжnивості проБJlеми 
DOВOДDIIIIJI з відходами. Підприємство еКОJlОгічного В8ПрRМIC)', пов'JlЗВВе з HaдaIUIJIМ поcлyr 
ВlCenCJllllO в санітарній очисщі міста від відходів, ве може бyrи віднесеве до зaraпьноі rцyпи 
!!bmpиємств. що працююrь в сфері BaдaRВJI поcлyr васеленвю. 

на cr.oroдвimиiй день ми маємо діючиІ договір оревди, та рїШeRIIJI про Аого ПОДО&ЖеIlllJl, 
IUII ВИКОIIВВIUI робіт ва пymai роздільного збору ТВП по вуmщi Київській 298-Б. 

3авдви Ваші підтримці та порозумimпo з боку дeпyraтів торік вам БУJ18 ввдава пільгова 
craвкa тарифу ва оренду у розмірі 3% ва рік від вартості об'єпу оревди по вуmщi ІСиівськіА 
29"В, апе вова закінчує свою дію 31 IpYДВJI2007 року. 

Звертаємось до Вас з проX8ВВJIМ розгJIJIВYТИ ПИТ8IIВJI щодо BcтaвOВJIeвJIJI пiш.roвоі С1'ВВКИ 
Dpeвди з01 сіЧlUl2008 року, у розмірі 3% ва рік від вартості об'єпу оревди. 

Прикра затримка ПIIД8ВRВ ЦЬОГО JlИС'1"В вивикпа В зв'ику З передчасвою смepno диpeкroра 
ТОВ «Євроековторресурс)) ваприківці IpYДВJI 2007р. і пов'павими з • ЦИlt! lCJIопaraми та 
t,m.um1O в з'JlСУВанві lDI"1'8ВНJI ПОДIIВJIJI цьоro JlИС'1"В у BcraвoВJIeвd терМІВ •• 

ПPDcнмо Вашої підтрИМІСИ у вирimевві цих JUDКJIИIIИX та вaraпыlиx ДJIJI МІста проБJlем. 

з ПОВІІ'ОІО та надією ва розyмiввJl, 

о.м. фiJJовeвJШ 



коJ,МfAЛЬНЕ ПІдприємете!' 

"АПТЕКА М24·9'· 

Ir~'НТllфl.ацIАНItЙ t:од t~2З5691 

.. /t 1)-' 200~ р 
N! o..rt' 

~7400IКиі8СЬКВ обл. :~- а 1. 

ВYn,КiPDB:C(','f. Д ~ 
ii~ ~ 

I:~~ 
~" ~~' 

Міському голові Антоненку В. о., 

Першому заступнику міського голови 
КОнуючому обов"язки міського голов~ 

Андрєєву В. о., 

Депутату Броварської міської Ради 
Трощенку І. В., 

. ~ ~p, 
i/~ -- Депутату Броварської міської Ради 
~~ Голові комісії з питань охорони здоров"JI 
~'~" . - .., Багmoку В. В. І 

fJ· ol-V! . I~' 
"п ро арендну ставку для 
кп "Аптека N!! 249" М. Бровари 
на 2008 рік ". 

~ОМУИ8JIЬне підприємство " Аптека Н!! 249 " працює у місті JП( самостійне 
IIJДnpИємство з 1995 року. За цей період роботи колектив аптеки 
зарекомендуВав себе JlК професійний, досвідчений та дружній. 

• Провізори і фармацевти постійно підвищують свій прфесійний рівень, 
ВМіють надати висококвaniфіковану консультацію, неодноразово надавали 
перDIy медичну допомогу гpoM8ДJIНaм міста, а також постійно вивчають 
ПОпит населения на лікарські засоби, поповнюючи асортимент аптеки 
НОВИМИ препаратами. 

Фінансово-економічні показники роботи підприємства також не 
uaJiriРІПі : 

ТIU( у 2007 р.за llміCJЩів роботи отримано прибyroк - 68 ,6 тис. грн.; . 
перераховано до бюджету податку на прибуток - 20,5 тис. грн.; 

- ЧИСТИЙ прибуток за 11 місвців 2007р. - 48,1 тис. грн.; 
~ИІСористано на ремонт приміщенНJI у грудні 2007 р. - 26,9 тис. гp~. 

І ВСІ ремонтні роботи та роботи по покращенню умов роботи в аптеЦІ ви-
!(°IlYJOтьCJl за рахунок власних коштів І .. 
- DpИбуток, що запишивСJl в розпорвджеИНI mдпpиємства - 21,2 тис. грн. IJ 1 
ІІа 01.01,08 р.1 при цьому аптека потребує подальшого ремонту. ~ 
lQ'r'AnTeKa Н!! 249 "перерахувала до місцевого бю~~~~а.:.-... S~6!... а.8 .;&.jmDlo"~qa~II.~. :-t 

ВxlАRи1і 1" -1./ І 
' &poмap~~M;i>~ 

. .1-'1 ..' 121 /;1 " 



При обслуговуванні н~селе~ня за готівковий рахунок аптека надае 20% 
знижку .ветеранам BBB~ ІнвалІДам, воїнам афганЦRМ та іншим пільговим 
катеroрlЯМ населення МІста та Броварського району/за посвідченнями /. 
з~а надається на ~репарати ~ітчизняного виробництва з роздрібних 
ЦІН, що c~aдaє в СУМІ за 20~7 РІК - 67,7 тис. rpH. Вказана сума ніяким 
чином не ВІДшкодовується ПІДПРИЄМСТВУ. 

Протягом 2007 року аптека також обслуговувала різні організаціі дріб
ного опту: 

- КВСШМ / спортшкола / - на суму 3,1 тис.rpн., 
- СРЦ" Любисток" - на 3,1 тис. rpH., 
- Притулок для неповнолітніх - на 3,1 тис. rpH., 
- Інвоспорт - на 0,9 тис. rpH., 
- Київський рег. Центр ОЯО - на 2,0 тис. rpH., 

та інші організаціі / близько 15 - ти організацій І 

у 2007 році в нашій аптеці отримували медикаменти 8-м сільських рад 
ва суму біля 12 тис. rpH., а також щомісячно обcnyroвувanися потерпілі від 
вещасних випадків на виробництві / а саме: три чоловіки на суму 8,9 тис. 
грв.! Аптекою у 2007 р. було обслуговано близько 500 чоловік за 
безкоштовними рецептами на суму 6,1 тис.rpн .. 

У 2007 році аптека переведена на цілодобовий режим роботи, що 
потребувало додаткових матеріальних витрат / додаткове обладнання-l 0,7 
тис.грн., переобладнання охорони, витрати на вітринне скло та його заміну
б,1 тис. rpH./. Змінено rpафік роботи на цілодобовий. Робота у вечірні та 
вічиї зміни потребує значного напруження/ як фізичного так і морального/, 
ме необхідна за законодавством оплата праці в нічні зміни в 2 рази 
перевищує доходи Від цієї роботи / 0,7 до 0,4/. 

Просимо надати орендну ставку у розмірі 5~ ДJJJI подальшої 
беззбиткової роботи підприємства у 2008 роЦІ. /(}$ 



UKRAINE 
Jlaadball Club BUDJVELNIК 

Kotovckogo str. 6-А, 
07400 Brovary 

f& 
~ 

УКРАЇНА 
МіськраЙОllllllЙ ГВllд60ЛЬІІІІЙ клуб 
"БУДІВЕЛЬНИК-БРОВАРИ" 
I\I.БроваРIІ ВУЛ •• КОТОВСЬКОГО 6,а 

АБ"l(llівська Русь "1\1.l(llів 
МФО 319092 р/р2600938589001 

ЗКПО 20577598 

Броварському міському голові 
Антоненку В.А. 

ШаНОВНllЙ Biкrop ОnеКCDllДРОВnЧ ! 

гаuдБоJJы�llйй кпуб "БудівeJlы�ІІкK - БроваРII" ПРОСІП'Ь Вас :ll\lеllШlml ореllдlry 
nЛD1)' за офіСllе ПРllJ\lіщеllllJl ВllдiJJеllе паl\l Jlк rpOl\IaдCLKi ОРГВllпаціі за aдpeCOIO: I\I.БроваРII 
вуn •• Незмааlот 2. 

В дапий період в I\I.БроваРII :lriдllO :Jатверджеllоі npOrpal\ll1 РО3ВlПКУ rDI1Д60nY 
проводmьCJI ВeJlllка робота по :lanyчеllПIО I\lоnоді до :lalIJIТЬ :J цього Blrдy СПОр1)'. 
ВідкрпваютьCJI спеціаJJповані КJJaCl1 при шкiJJы�llхx :laКJJaдax, ПРОВОДJlТЬСJl :ll\lаГВlfПВ у всіх 
віКОІ11Х rpупах. ІОнаЮ11991-92 рокіВ:І 29бераНJI по 6 квїТlIJI будуть браТlI участь в 
'ІОlпіонаті еві'!)' серед ШКОJJJlрів. 

Дпв повноцінноі робоm та подanьшого PO:lBIIТКY гаllДбony в IlаШОl\1)' I\lісті, а 
'ІІК. дпв етвореПllИ федераціі гандбоny в I\I.БроваРII Ilаl'l IlеоБХЇДllО ПРlll\lіщеНIIJI, вne так 
ВК оеНОВПlll\1 джеРeJIОJ\I ФіllаllсуваllНJI є Броварська I\lіська Рада, 1\111 і :lвеРТВОIОСЬ до Вас :І 
ЦП.І ПРОХ81IПВI\I. 

3 вenuКОIО повагою 

ГОnОВ8 кnyбу "БудіВeJIЬНllк-БроваРII" 

Васиnь Ycelllro 

І 
&POBapc.~.,~)'~ 

lЬІдииА .Je,.. J 

11 Ш QI. 



". п Українське державне підприємство поштового зв'нзку .Укрпошта. 
~/' киlвсьКА ОБЛАсНА ДИРЕJЩUI 

е =i.~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ 
.уАг_р"НІ 20.1I.&,ollp. К"'IСІ8IО' 0151І. М4DD УКРА'НА. тмJфас (294) 5-45-5 В 
pfp2&alJ52331• &pOllpcttlllA С8НА ·РІАффаА:ІІІН &.НIМan .. •• М. 6ро •• р". МФО 321~15~=I=~:=~~::rposWl 
f)'I: () О, е()l)і НІ () 1-З~ 

��AK�!..--_---Вlд ..... ----

Міському голові 
Антоненко в.о. 

копія: Голові комісії з 
комунanьних питань 

ПenехМ.А. 

Шановнии Вікторе Олександровичу! 

Центр поштового зв'язку Н!9 Київської обласноі 

дирещії УД1ПІЗ «Укрпошта» просить надати дозвіл на 

переyкnадеlШJl договорів оренди на нежитлове приміщеlПlJl, площею 

90 КВ.М., ке знахОДИТЬСJl за адресою : м. Бровари вул. Енгельса, 4 і 
встановити оревдиу плату, згідно Постанови Кабінету Міністрів 
Украіни Н! 943 від 9 ЛИПНJI 2002 року із розрахунку 1 грн. в рік. 17 - . 

Додаток: І. Копія ПостанОВИ Кабінету Міністрів Украіни 1& 943 від 9 ЛИПНJI 
2002 року. 

3Повaroю 

ІІа~ЦПЗJ69 ~ Л.Ф. ДeJШа-Боска 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАїНИ 

ПОСТАНОВА 

вІд 9 липня 2002 р. N 943 

Киів 

Про внесення змін ДО постанови Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 1995 р. N 786 

КаБІнет МінІстрІв Укратни ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внecrи до Методики розрахунку І порядку використання пnати за оренду державноro майна. 
3ІТІеРдженоТ постаНОВОЮ Кабінету МІнІстрІв УкраТни від 4 жовтня 1995 р. N 786 (ЗП УкраТни. 1996 р .• 
N 2, ст. 57; ОфІцІйний вІсник УкраІни, 1998 р., N 20, ст. 742; 2000 р., N З, ст. 84, N 49, ст. 2124; 2001 Р., 
N З, ст. 84, N 21, ст. 939), змІни, що додаються. 

ПреМ'Ер-мlнlстр Украіни 

IНД.25 

ЗАТВЕРджено 
lIDcray новою КаБІнету МІнІстрів 
Iра'НИ 

ВІД 9 ЛИпня 2002 р. N 943 

А.КlНАХ 

ЗМІНИ, 
Що 8НОСЯТЬСЯ дО Методики розрахунку І ПОРЯІ:!КУ використаННЯ ппати за 

оренду державноrо маина 

1. Аб3ац перший пункту 8 викnасти в такій редакціТ: 
"В. у ра І • ухомоro майна фізичними та JOридичними 
I�Ca6a'-1И 3 оренди нерухомоro майна (крІм оренд)и He~IP рlчноТ орендноТ мати визначавтьСА за 
ФаРМуn~lО~азмаченими у пункrl 1 О цlЕТ Методики роз 

2.nYНtcr 
1 ~ ВИкnасти в такій редакціТ: 

'10. РО3 м~.БJOДЖВТНИМИ орraнlзацlями, які 
~~-~1~110! рР.емнС?Т. rJl1ати .il~. ~p'~ндy. tt~PYXO~~~ КОмунальними тenерадlоорraнlзацlями, 
fIeAalCЦlя'-1 ся за рахунок дёржавноro БJOДЖету, державни ань та перІодичних видань, заснованих 

И державних І комунальних перІодичних вид 



об'єднаннями громадян, державними, науково-до~lдними У~~,новами, навчальними Іа 
трудовими І журнanlcrсысиии колеlСТИваМИ,lJJjдf1_mаМ,,~'JJЗ~ що Ух розпов~ ~ 
Інвалідами з метОIO lикориcrання під raражі ДПА спецІальних засоБІВ пересування СТ8новкть ; І тit 

~ 
Орендна плата У розмІрІ, вcraновленому зПдно з абзацом першим цього пункту, не заCТOalt 
разІ оренди нерухомого майна ДПА розмІщення засоБІв масово' IнформацП' ~ 

рекламного та еротичноro xapaкrepy; 

заснованих І Укра'нl міжнародними органlзацlями або за учаcrJO IОридичних чи фізичних СІСІІі k 
держав, осІб без громадянcrва; ~ 

в яких понад 50 відсотків заranьноro обсяry випуску становлять матерІали зарубіжних засобів _ 
IнформацlJ; , 

заснованих за учаcrJO IОридичних або фlзичних осІб, до сфери діяльності ЯКИХ належиn. вирс6otq1 
та поcraчаННА паперу, полlграфlчного обладнання, технічних засобів мовлення", , 

З. У дoдaТtr/ 2 до Методики: 

1) позицllO СЬОМУ доповнити абзацами такого змІсту: 

"розмlщеННА засобlв масово' ІНформац": 

рекламного та еротичного xapaкrepy; 

заснованих в Укра'нl мІжнародними органlзацlями або за учаcrJO IОридичних чи фізичних CJCiIj .. 
держав, осІб без громадянcrва; 

в яких понад 50 відсотків заranьного обсяry випуску становлять матеріали зарубіжних засобів м_ 
IНформацlJ; , 

заснованих за учаCТlO IОридичних або фІзичних осіб, до сфери діяльності яких належить виpaбttlall' 
та постачання паперу, попlграфlчного обладнання, технІчних засобів мовлення"; 

2) llозицllO дев'rпy викласти у такій редакцlJ: 

"розмlщення ІнформацІйних агентств (крІм тих, ДnЯ яких встановлено орендні ставки У рО3міpllі2 
відсотків)"; t 

3) У позицlJ дванадцятій: 

а) вбзац дрyrий виклlDЧИТИ; 

б) у ~бзаЦI п'ятому слово "телекомпанІй" ВИКЛIOЧИТИ; 

В) доповнити позицІю абзацом тaKOI'O змlсту: 

"розмІщення телерадІо І І ' ...,. Mluif (ІР' 
тих, ДNЯ ЯКИХ вета орган зац й, видання вітчизняних друкованих засоБІв мас0ВОТ Iн ..... Р ~P' 
ІнформацІйних are=~HO оренднІ ставки у розмІрІ 7 відсоткІв І 1 гривнl), розміщення Д , 

4) У пазицlТ тр~надЦАТlй абзаци ТРетій І четвертиА виключити. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСn 
упрАВЛШНЯ КОМУНАЛьної ВЛАСНОСТІ 

07400, ftl.БроваРII. вул.Гаraріиl, 18; тc:nIфакс 8 (04494) 5-10-63 

рІ 
Міському гоnові 
В.О.Антоненко 

УправліННJIКОМУНаль ої власності подає на розгmrд сесії Броварської 
міської ради в moтому 2 08 року наступні питання: 

1. Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
29.11.2008 N!!SОЗ-29-0S «Про надання дозволу на безоплатну передачу 
вартості об'єктів будівництвІ, реконструкції та капітального pqмoнтy, 
що перебувають на балансі відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради». 

2. Про надания дозволу виробничому управлінню комунального 
rocnодарства на СIIИСaннJI основних засобів, що перебувають у нього на 
6апl1lсі.1 

3. Про передачу житлового фонду з балансу кп «Служба 
3at.tовlІИКа». 

4: Про ВСТВНовлеННJI пільгових орендних ставок. 

Bltkolnn-
У -":,,ча обов'JlЗКИ начальника 
IІрIВJJiaaи 9.-0 .. • 

ао муиальНОІ влаСНОСТІ 
Т.І.Дamoк 

• -i:~ 
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