
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгових 
орендних ставок та орендної плати 

Розгтmyвши звернення 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 
27.11.2008. Н!! 11-11, 26.11.2008. Н!! 8-11, громадської організації Броварського 
міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 

''ПрагнеНШІ'' від 27.11.2008. Н!! 2-11, тов "Тиара" від 27.11.2008. Н!! 496, 
ФОП Губанова С.В. від 20.11.2008., редакції міськрайонної газети "Нове житrя" 
від 06.10.2008. Н!! 31, кп "Бровариінвестбуд" лист від 14.11.2008 Н!! 129, 
ФОП Штоm в.о. від 17.12.2008 керуючись пунктом 4 етапі 19 Закону Украіни 
"Про оренду державного та комунального майна", етапі 60 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування в Украіні", на підставі пункту 39 Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Бровари, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської 
ради від 05.10.2006. К!! 118-09-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити орендну плату з 01.01.2009.: 
1.1. в розмірі 1,00 гривня в рік за оренду нежитлових приміщень, що 

перебувають на балансі кп "Служба замовника" таким орендарям: 
1.1.1. Підприємству громадської організації інвалідів "Цен'Ір соціально-

'ІрУ дової, професіЙНО~ та. ~едико-соціальної . реабілітації інв8JI~ів, .д~теЙ 
інвалідів та молодих 1НВ8ЛІДІВ Броварського МІського товариства ІнвалІДІВ з 

сеп " ураженням опорно-рухового апарату рагнення ~ яке знаходиться за 

адресами: вул.КиїВСЬкіЙ, 292, площею 134,0 КВ.М., термІНОМ по 28.02.2009; 
вул.Київській, 292, площею 142,1 КВ.М терміН?м по 31.12.2009.; 
вул.Київській, 290-а, площею 83,0 КВ.М., термІНОМ по 31.12.2009.; 

1.1.2. ГРОМадській організації Бровар~:кого міськ,?ГО товариства інвалідів 
з уРаженням опорно-рухового апарату ПрагнеННJI., яка знаходиться за 
адресою: вул.КиїВСЬкіЙ, 290 .. а, площею 20, 5 КВ.М., T~P~HO~ ~o 31.12.2009.; 
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1.1.3. Редакції міськрайонної газети "Нове житrя", па знаходиться за 
адресою: бульв.Незалежності, 2, площею 161,0 кв.м., терміном по 31.12.2009.; 

1.2. в розмірі 1,00 гривня в рік за оренду нежитлового приміщення, що 
перебуває на балансі виконавчого комітету Броварської міської ради -
кп rrБровариінвестбуд", яке знаходиться за адресою: вул.Гагаріна, 15, площею 
14,7 кв.м., терміном по 30.11.2009.; 

1.3. в розмірі 5 % вартості орендованого майна, визначеної експертним 
IПJIJIXом, за оренду нежитлових приміщень, що перебувають на балансі 
кп "Служба замовника" таким орендарям: 

1.3.1. ФОП Губанову С.В., за адресою: вул.Київська, 310-а, площею 
31,8 кв.м., терміном по 30.09.2009.; 

1.3.2. ТОВ "1ИАРА" , за адресою: вул.Горького, 5, площею 92,6 кв.м., 
терміном по 31.03.2009. 

1.4. в розмірі 50 % встановленої орендної плати, за оренду нежитлових 
підвальних приміщень, що перебувають на балансі кп "Служба замовника" -
ФОП mтош В.О., які знаходиться за адресами: бульв.Незалежності, 2, площею 
101,5 кв.м. та бульв.Незалежності, 3, площею 25,7 кв.м., терміном по 
31.05.2009. 

2. Орендодавцям зазначених приміщень внести зміни до договорів 
оренди. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 

міського голови -
секретар ради 
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ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юрИДИЧНого 

відділу-

начапьникзаг.ального 

відцілу-

заступних голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власиості та приватизації _ 

~~~ __ Т.І·Данюk 

~.-..cНIIII-+-- В.В.РудеШ1 
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