
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про встановлення орендної плати 

Розглянувши лист ТОВ «ТИАРА» від 02.09.2008 N!! 355 керуючись 
пунктом 4 статті 19 Закону У країни "Про оренду державного та 
комунального майна", пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 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. N!! 118-09-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у встановленні пільгової орендної плати за оренду 
нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади 
м. Бровари ТОВ «ТИАР А» в розмірі 1 О % від встановленої плати за оренду 
на період по 30.09.2009. за оренду нежитлового приміщення, що перебуває 
на балансі комунального підприємства «Служба замовника», 
розташованого по вул.Горького, 5, з цільовим використанням під проектну 
майстерню. 

2. Контроль за виконанням цього ріlпення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

м.Бровари 
від" 16" ({) 
Н!! Р9Р"'IІ-1-Р5 

2008р 
: '. ~:\' t 
: ...... .~; 



ПОДАННЯ: 

начальник Управління 
комунальної власності - ._ 

начальник юридичного 

відділу 

" 

виконуюча обов 'язки 

начальниказагanьного 

відділу - головний спеціаліст 

голова постійної комісіі 
3 питань Комунальної 
власності та приватизації· 

000925 

ht// --г-нr-'----- К.О.ВО3Н1оІ 

л. 

~--t--fA'.I---- Ю.А.СердIOК 



1111 ····::1 •••••• •••••• 

ТОВ «ТИАРА» 
КОД ЄДРПОУ 31839309 
п~р 26009003038001 D філії ВАТ КБ "Нодра" КJIЇBCЬКC РУ 
"'!СlІС3 DXОДЖСIIIIJl (IОРIІДlIЧllа адреса): 08300, М. БОРІIСПіль, вуп. Ушакова, 23 
МІСЦС DXОДЖСНІІJI офІСУ (поштова адрсса): 
010 .". КІІЇВ, ВУЛ. М. Раскової, 13, оф.1108 

кс (044) 390 31 41 
an.in.ua e-mаtl:tiаrа@пЬLuа 

Виконуючому обов'язки 
Броварського міського голови 
Сапожко І.В. 

~ідповідно договору 101/18 від 11 червня 2008р. ТОВ «ТИАРД» орендув 
ПРИМІщення загальною площею 92,6 м2, що знаходиться на балансі комунального 
підприємcrва «Служба замовника» по вул. Горького, 5 в м. Бровари під 
розміщення проекrноі маЙcreрні. 

Але на сьогоднішній день приміщення непридатні для використання під 
проектну майстерню. В орендованому приміщенні немає води, освітлення, 
опалення. Приміщення неодноразово було залито каналізаційними стоками, стіни, 
стеля, підлога в незадовільному стані. 

у зв'язку з вищезазначеним, необхідно зробити ремонт приміщень та 
інженерного обладнання. Д саме, виконати наcryпні види робіт: 

0/ сантехнічні роботи - встановити умивальники, унітаз, лічильники та труби, 
підвести та встановити батареї опалення; 

0/ електромонтажні роботи - встановити світильники (в кількості 1 В uп), 
вимикачі, розетки, електролічильник, відремонтувати електричний щиток; 

0/ штукатурні та малярні роботи - вирівняти стелі та стіни, поклеіти шпалери, 
пофарбувати стелі, стіни, вікна та двері; 

0/ облаштування підЛОГИ - виконати стяжку товщиною .1-7 мм під ламін8Т, 
покласти ламінат, а також керамічну плитку замість розбитоі, встановити 
три дверних бі10~, необхідне обладнання та меблі. 

Вартість ремонтних робіт складав 120 тис. грн. , 

ТОВ сТИАРА» просить Вас дозволити pe~oнт приміщенн для проекrної 
майстерні по вул. Горького, 5 в м. Брова"рИ І проводити оп ату за оренду 
приміщення у розмірі 1 0% від встановлено І ~ати за оренду, а_ ч~с P~MOНТY 
приміщень на протязі 12 місяців, враховуючи рішення Броварс КОІ МІСЬКО' ради. 
Київськоі облаcri N911 8-09-05 від 5 жовтня 2006р. 

з повагою, 
Директор ТОВ сТИАРА» Кравець І.В. 
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