
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення орендної плати 

Розглянувши листи комунального підприємства "Аптека N!! 230" від 
29.10.2008. N!! 41, Медичного центру "Здоров'я" від 09.09.2008, громадської 
організації "Центр духовної та соціально-психологічної реабілітації 
"Перемога" від 13.11.2008., керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України 
"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. Встановити орендну плату з 01.12.2008.: 
1.1. в розмірі 5 % до вартості орендованого майна, визначеної 

експертним IIIJDIXOM, яке перебуває на балансі Комунального підприємства 
"Служба замовника" таким орендарям: 

1.1.1. Комунальному підприємству "Аптека N!! 230", розташованого за 
адресою: вул.Енгельса, 1 О, терміном по 3 1.12.2009; 

1.1.2. Медичному центру "Здоров'я", розташованого за адресою: 
вул.Грушевського, 2, терміном по З 1.12.2009; 

1.2. в розмірі 1,00 гривня в рік, за оренду нежитлового приміщення, 
яке перебуває на балансі Управління освіти - громадській організації "Центр 
духовної та соціально-психологічної реабілітації "Перемога", розташованого 
по вул.Калініна, 6, терміном по 30.11.2011. 

2. Орендодавцям вшцезазначених приміщень внести зміни до договорів 
оренди. .,.,......... . 
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ПОДАННЯ: 

начальник Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного . . 
ВІДЦШУ 

начальник загального 

відцілу 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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