
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~po внесення змін до Методики розрахунку іпорядlCY-, 
використання плати за оренду комунального майна І 

т~риторіальної громади м.Бровари, затвердженої 
РІшенням Броварської міської ради від 05.10.2006 
Н!! 118-09-05, з наступними змінами 

з метою приведення орендних ставок за користування комунальною 
власністю т~риторіальної громади м.Бровари, у відповідність до Методики 
розрахунку І порядку використання плати за оренду державного майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року Н!! 
1846 з метою підвищення ефективності використаННJI майна що належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари та відповідно до 
пункту З 1 частини першої статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.З та ст.5 Закону України <<Про оренду 
державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до 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 <<Про 
затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального майна територіальної громад м. Бровари та впесеННJI змін та 
доповнень до типового договору оренди нежитлових приміщень»: 

1.1. пункт 11 доповнити такими підпунктами: 
11.1. у разі зміни цільового призначення орендованого приміщеНВJI, JIКe 

визначене умовами конкурсу, У випадку зб~шеНВJI ~peндн~ї ставки 
перерахунок орендної плати проводиться пропорЦlИНО до ЗМ1Вених орендних 

ставок. 

11.2. у разі зміни площі орендованого приміщення! па визначена умовами 
конкурсу, у випадкУ збільшення OP~НДOB~oi ~оЩ1 перерахунок орендної 
плати проводиться пропорційно до з~еНОІ пло~. . 

1.2. пункт 15 доповнити такими п1ДПУНКТами. . .. оо 
15.1. добова орендна плата роз~~ову~ся IПJUIXОМ дшеНВJI. B~OB1ДН?I 

місJlЧНОЇ орендної плати, визначеНОl за ЦІЄЮ методикою, на кшьюсть ДІб 
роботи об'єкта оренди ( доступу до об'єкта ope~>: ~9'f~OM ц:ого MicJIЦJI 
відповідно до встановленого режиму користув8ННJI орендованим манном. 
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15.2. погодинна орендна плата 
добової орендної lШа:rи на кількіст~О::аховується пш:rxом діленНJI відповідної 
об'єкта оренди) протягом доби .ДИН ~Оботи об єкта оренди (доступу до 
користуванНJI орендованим ман" ВІДПОВІДНО до встановленого режиму 

ном. 

I.З. В додатку 2 до методики роз . 
оренду комунального маи"на .рахунку І порядку використанНJI плати за 

теРИТОРІальної гром Б З2 З7 47 орендних ставок за ади м. ровари пункти 19, 28, 
t , використанНJI нерухо .. . .. 

грОМадИ м.Бровари викласт .... мого манна теРИТОРlалЬНО1 
и в наСТУПНІИ редаКЦІЇ: 

Орендні ставки, у 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим відсотках до 

призначенням 
вартості основних 

засобів, визначеної 

експертним ШJIJIXом 

19. РозміщенНJI магазинів "Оптика" по виготовленню та 
20 

продажу окулирів 

2б. Розміщення складів та допоміжних приміщень 18 

29. РозміщенНJI салонів-перукарень, косметологічних 
кабінетів 

25 

Зб. ПровадженНJI підприємницької діильності в галузі 20 
охорони здоров'я 

44.РозміщенНJI спортивних, тренажерних та оздоровчих 17 
центрів 

Секретар міської ради 
І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від «6» Об 
Не ro~-~ 

2008р 



пОДАННЯ: 

виконуючий обов'язки 
начanьииха Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальвиказaranьного 

відділу-головний спеціаліст 
загальногов~~ 

за~ голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації _ 

_...J.hI~~:.....-_К.О. ВозИloК 

___ --.r':--_ В.О.Андрєєв 

Д. ~ Д.м.IIhmo 
(І 

---";'r---40~- Ю.А.СерДЮІ< 
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