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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про встановленНJI пільгових орендних ставок 

та BHeCeHНJI змін до рішенНJI ради 

від 21.02.2008. N!! 624-33-05 

Розглянувши звернеННJI комунального підприємства "Аптека N!! 249" від 
08.01.2008. N!! 01, міськрайонного гандбольного клубу "Будівельник-Бровари" 
від 08.02.2008 N!! 8, центру поштового зв'язку N!! 9 Київської обласної дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" від 

05.03.2008. N!! 01-71, філії "Калина" ЗАТ "Камаз-Україна" від 06.03.2008, 
підприємства громадської організації інвалідів "Центр соціально-трудової, 
професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та 
молодих інвалідів Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату "ПрагненНJI" від 17.03.2008.N!! 6-03, приватного 
підприємства "Благовіст-2" від 14.03.2008. N!! 13/2, rrn Негоди В.А. від 
25.03.2008., Броварського відділенНJI N!! 5400 Київської області" філії ВАТ 
"Державний ощадний банк України" від 06.03.2008. N!! 244, ТОВ "Мережа 
аптек "Турбота" від 29.02.2008. N!! 17, керуючись пунктом 4 cTaтri 19 Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна", cтaтri 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядувaнНJI вУкраїні", на підставі пункту 39 
методики розрахунку і порядку використaнНJI плати за оренду комунального 

майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої рішеННJIМ 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 з 01.04.2008. до 01.01.2009. пільгові орендні ставки у 
відсотках до вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом за 
оренду нежитлових приміщень: 

1.1. Комунального підприємства "Служба замовника" таким орендарям : 
1.1.1. Комунальному підприємству "Аптека N!! 249" - 5 % за оренду 

нежитлового примїщеННJI, розташованого по . вул.Кірова,l, яке . . 
використовується під аптеку; 
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1.1.2. Міськрайонному гандбольному клубу "Будівельник-Бровари" -
1 % за оренду нежитлового приміщення, розташованого по 
бульв.Незалежності, 2, яке використовується під офіс; 

1.1.3. Центру поштового зв'язку Н!! 9 Київської обласної дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" - 1 % 
за оренду нежитлового приміщення, розташованого по вул.Енгельса,4, JIКe 
використовується під поштове відділення; 

1.1.4. Філії "Калина" ЗАТ "Камаз-Україна" - 8 % за оренду підвального 
приміщення, розташованого по бульв.Незалежності, 11, яке використовується 
для зберігання товарів і тари; 

1.1.5. Підприємству громадської організації інвалідів "Центр соціально
трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей 
інвалідів та молодих інвалідів Броварського міського товариства інвалідів з 
ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" - 1 грившо в рік за оренду 
приміщення, розташованого вул.КиївськіЙ,292 площею 134 кв м для надання 
послуг по реабілітації інвалідів. 

2. Встановити приватному підприємству "Благовіст-2" пільгову орендну 
ставку у відсотках до вартості орендованого майна, визначеної експертним 
JIIJUIXOM за оренду підвального приміщення виконавчого комітету Броварської 
міської ради, розташованого по вул.Гагаріна, 18 - 1 О % за оренду підвального 
приміщення для використання під кафе терміном до отримання дозволу на 
виконання будівельних робіт терміном до 31.12.2008. 

3. Встановити пп Негоді В.А. пільгову орендну ставку у відсотках до 
вартості орендованого майна, визначеної експертним lПJIJIXом за оренду 
нежитлового приміщення Управління освіти - 1 % за оренду приміщеННJI, 
розташованого по вул.М.Лагунової,18-в, яке використовується під пральшо 

терміном до 01.06.2009. 
4. Продовжити термін дії пільгової орендної ставки ( 5 %) Броварському 

відділеншо Н!! 5400 Київської області" філії ВАТ "Державний ощадний банк 
Украіни" за оренду нежитлових приміщень, що перебувають на балансі кп 
"Служба замовника", терміном до 01.03.2013. 

Надати дозвіл комунальному. підприємству "Служба замовника" 
провести реструктуризацію заборгованості по орендній платі Броварського 
відділення Н!! 5400 Київської області" філії ВАТ "Державний ощадний банк 
Украіни", па виникла за період з 01.~2.~008. п~. 01.03.200~. 

5. Відмовити у встановленш ПlЛЬГОВОI ореНДНОI ставки за оренду 

нежитлового приміщення, що перебуває на балансі Територіального центру 
обслуговування пенсіонерів та самітних непрацезда~ громадин - ТОВ 
"Мережа аптек "Турбота" за оренду нежитлового ПРИМІщення, розташованого 

по вул.Гагаріва,8-а. 
6. Комунальному підприємству "Служба замовника" в місЯЧНИЙ термін 

укласти додаткову угоду по реструктуризації заборгованості по орендній 
платі з Броварським відділенням Н!! 5400 Київської області~' філії ВАТ 
"Державний ощадний банк Украіни" на Te~MiH до 31.12.2008: . 

7. Орендодавцим зазначених ПРИМІщень внести змІНИ дО ДОГОВОРІВ 

оренди. 



8. Контроль за ВИКОН9ІВJМ Ріііого рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В/б;J: ~.,. Q І СІ • 
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ПОДАННЯ: 

виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності -
заступник начальника Управління 
комунальної власностї -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник ЮРИДичного 
Biдцiny 

Т.І·дВНЮк 

CdLГ.JJaвep 

начальник загального 
Вїдцілу ~r_ Н.І.Ги8'11ОК 

~--

голов~ ПОСТЇЙИої комісії 
з питань КОмунальної 
власності та ПРиватизації 

" ... 

/ 

М.А.І1елJIX 
-----jr-.н.~-





Підприємство громадської організації інвалідів 

"Цеl1IllР СОI(іаЛЬНО-lІlрудОВОі~ Ilрофесіііної IІlа Аtєдllко-соI(імыlїї 
реабіліlllаl(іі інвалідів, діlllєіі іllвалідів /ІІа А·tолодllХ інвалідів 

Броварського .1Іїського товариСlIlва іllвалідііl з ура:ясеUIІЯ:1І Оl'lор"о-рухового al7apamy 
"Праі'IІЄIl1IJl " 

07400 Україна, КItїВСЬка обл •• м. Бровар". пул. К"Увська. 292 тел.: (044-94) 5-32-83 

_~~~=~;:;:;;:i~y-- іському голові 
Антоненко В.О. 

ШаllОВНИЙ ВіlП'оре ексаJlДРОВИЧУ! 

Просимо Вас , згідно Програми підтримки підприємства «Центр реабілітації 
інвалідів» на 2004-2009 роки ,затвердженої рішенням Броварської міської ради 
Н2449-21-24 від 15.04.04. розділу «Основи матеріального забезпечення програми» 
пункт 1 - додаткову площу отриманого в аренду приміщення по вул. Київській 292 
площею 134 М.кв. згідно рішення виконавчого комітету N!! 106 від 26.02.2008 року, 
надати безкоштовно. 

Сподівасмось на Ваше розуміння та підтримк)' • 

. з повагою генеральний директор 
lідприємства» Центр реабілітації інвалідів» В.І.Іваненко 

J~~)~11 
O.L а·Р. 

і 6ров •• 
~ .. ВхІд . 
• .. I:k" 



Ф ІЛІЯ "КАЛИНА" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМАЗ-УКРАЇНА" 

Україна 07400 м. Бровари, вул. Незалежності,11 
р/р 26006301400003 в ВАТ ВТБ Банк МФО 321767 Код ЄДРПОУ 25296125 
ІПН 252961210064 Свідоцтво ПДВ N!! 1З629482.Телефон/факс 6-21-10 

q ~ JiAj 
~ ~ Броварському міському голові 
<J3D jФf I~ .n A1rroиеику в.о. 

Про надання пільги при 

розрахунку орендної плати . 
за нежитлове ПРИМІщення. 

~., ()6(ОЗ.Оі 

Просимо Вас надати пільги при розрахунках орендної плати за 

приміщення площею 21 З кв.м. за адресою: м.Бровари,вул.Незалежності,11.Це, 
нежитлове підвальне, приміщення магазин "Калина" орендує з 1997р.До того 
часу підвал був притулком осіб без постійного місця проживання, бродячих 
собак і котів. Це спричиняло антисанітарію, шуми та сморід. Часто горіли 
ПОЖИТІСИ цих мешканців, їх гасили жителі будинку Н!! 11 та пожежники. 

Коштами магазину "Калина" в підвалі проведено ремонтні роботи, 
дезинфекція та дератизація. Встановлено пожежну та звичайну сигналізацію. 
Приміщення щороку сТрахуємо на користь власника кп "Служба замовника" в 
ес Українській пожежно-страховій компанії." 

Магазин реалізує продукти харчування для щоденного споживання і наші 

покупці-не сама забезпечена категорія жителів. Тому ми не маємо великих 
прибутків. Так, як для роботи нам потрібне підвальне приміщення для 
складання товарів, тари, матеріалів, архіву, ми сподіваємося на Ваше мудре і 
справедливе рішення, адже вижити і зберегти колектив в час суцільних "мега" і 
ессупермаркетів" та ігрових салонів неможливо без допомоги влади. 

,,~,&,._.&ина" Чебанова о.п. 

•••• ш 
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Українське державне підприємство поwтoвого зв'язку «Укрпошта» 
-~ п КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 

-~--==:=;:.' . ../~ ЦЕНТР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ Ne' 
~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
вуn.Гаraрина 20,м.Бровари КИ,ВСЬКО, 06n. 07400 УКРА'НА, тenJфакс: (294) ~5-51 Bravary RVZ КlevobllКIEVOBL POSТlUkrposWA 
plр 260052331, Броварській Ф-Ія ·РаЙффаRзен БанlС Авan .. •• М. Бровари. МФО 321615, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22919784 

ІІІ. Рі .,&рОР НІ 01 ~ J'i 
HA.Ni"--___ -.;В1А'-___ _ 

Й. ::J 

0[: 03 о; 

Міському голові 
АнтонеНІСО в.о. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Центр пошroвоro зв' язку Н!!9 Київської обласної дирекції УДІПІ3 

«Укрпошта» просить встановити пільгову орендну ставку на нежитлове 

приміщення комунальної власності територіальної громади м.Бровари, 

розташоване за адресою: м.Бровари, вул.Енгельса, 4. 

У вище вказаному приміщені, розташоване відділевня поmтовоro 

зв'язку Бровари-З, пе надає послуги населешпо, по тарифах, JПCi затверджені 

Кабінетом Міністрів Украіни. 

Начальник цl13 N!!9 Л.Ф.Делла-Боска 

1(1-
, . 



СЕКРЕТАРУ МІСЬКОІ РАдИ м.БРОВАРИ 

І .В. САПОШКО 

СПД НЕГОДИ: ВА.іІЕРІЯ АНАТОЛІИОВИЧА 

м.Бровари,Ку~узова 66а 

СвІдоцт:ао J..i u74I52 вІд 22.04.97р. 
Інд. ХОД 22955ІІ3І9 

тел. 34ЗЗ8 

IIPJ!IlV зшmити КО:ЕШІЦІЕНТ ОРЕЕЩНОІ СТАВКИ ОРEEЩV]МОГО 
МНОЮ ІІРИМІЩШННЯ Д1JЯ ПОТ?ЕБ ПРА .. 1ЬНІ "~e>PТ1НA" ПJIОЩЕІО І46,6 D.J.f. 

ЗА .АДРЕСОЮ: BYJI.M.JIAr.r.dO.aOI ІВа у щкrr, з 10% ва 1% ТЕНЛІном
НА І4 МІСЯЦІВ. 

"cu;.---ОдА В.А. 



~"'Y..IBНE УПРАВЛІННЯ ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
ПО м.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
БРОВАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІ! 5400 

07400, .І.БРОDDРІІ, б-р. Нсзмс:жtlості. 9-0 
. • 8-(294)-520-77,8-(294)-563-63 
тcnс:фокс: 8-(294)-520-77 
Е-тоіl: 

ес Об» 6СРОІІП 2008р. :м.::! чr 

Броварському міському голові 
В.О. Антоненку 

в зв'язку з тим, що Ощадбанк є державним банком., і задіяний на 

\ виконання державних програм, банк звернувся 03.12.2007 року з листом на 

продовження пільги по орендній платі по орендованих приміщеннях. Але 

питання було розгmmyто на сесії 21.02.2008 року і продовжена пільга з 

01.03.2008 року тоді, як попередня пільга була на 1 рік до 01.02.2008 року. 

Ощадбанк не взмозі, а особливо в теперішній час, заплатити за JПOтий 

місяць 2008 року орендну плату в розмірі 25% від вартості. 

Виходячи з вище викладеного і враховуючи те, що банк відмОВЛJIється 

від частини орендованої площі (102 м2 ), прошу внести зміни до рішення сесії 

від 21.02.2008 року і пільгу продовжити з 21.02.2008 на 5 років, а орендну 

плату з О 1 по 20 JПOтого реструктуризувати на 3 роки. 

3 повагою, 

Керуючий Броварським 

відділеНWIМ N!! 5400 Р .П.Рущинська 



ТОВ "Мережа аптек "Турбота", 04073, м.Київ, Московський пр-т, 21-А, тел/факс: (044) 490-93-76 
р/р 26007026652981 в Кlfївській філії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, код за ЄДРПОУ 33742459 

тн 337424526549, свідоцтво платника пдв 36777541 
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Міському голові м. Бровари 
Антоненку В.О. 

ановний Вікторе Олександровичу! 

Прошу ~продовжити термін дії пільгової ставки на сплату оренди 
нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності територіальної 
громади м. Бровари, Ветеранської аптеки, яка розташована за адресою: м. Бровари, 

вул.Гагаріна 8А. 
ПриміщеНIIJI використовується за цільовим призначеНIIJIМ, знаходиться у 

задовільному санітарно-технічному стані. Орендна плата сплачується вчасно та в 

повному обсязі. 
З повагою, 

директор ТОВ "Мережа аптек "Турбота" Миколаєнко О.В. 

-. , . . 
# Бр .. _. ;: •. ~tJlA М . 
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