
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши звернення Відкритого міжнародного університету 
розвитку JПOдини "Україна" від 17.12.2008. Н!! 148, Центру поштового зв'язку 
Н!! 9 Київської обласної дирекції Українського державного підприємства 
поштового зв'язку "Укрпошта" від 15.12.2008. Н!! 01-419, ФОП Дренової В.М. 
від 10.12.2008., Філії "Калина" Акціонерного товариства "Камаз-Україна" віц 
20.01.2009., Комунального підприємства "Аптека Н!!249" від 1 0.0 1.2009. Н!! 01, 
Міськрайонного гандбольного клубу "Будівельник-Бровари" від 24.12.2008. 
Н!! 177, ФОП Білецької С.В. від 26.12.2008, керуючись пунктом 4 статті 19 
Закону Украіни "Про оренду державного та комунального майна", пунктом 5 
статті 60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі 
пункту 39 Методики розрахунку і порядку використа.нни плати за оренду 
комунального майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 05.10.2006. Н!! 118-09-05, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. З 01.02.2009. встановити пільгову плату у відсотках від ринкової 

вартості орендованого майна комунальної власності, визначеної експертним 
IПJIЯXом, що перебуває на балансі: 

1.1. Управління освіти - Відкритому міжнародному університету 
розвитку moдини "Україна", в розмірі 13 % терміном по 30.06.2009., за 
користування нежитловим приміщенням по вул.Леніна, 80, (зоm Н!! 3), 
площею 452,7 кв. м.; 

1.2. кп "Служба замовника" таким орендарям: . 
1.2.1. Центру поштового зв'язку Н!! 9 Київської обласної дирекції 

. оштового зв'язку "Укр " Українського державного ПІдприємства п пошта, в 
розмірі 1% терміном по 31.03.2009., за користування нежитловим 
приміщенням по вул. Енгельса, 4, площею 9 

1.2.2. Відкритому міжнародному розвитку людини 
"Yкpaїн~", в розмірі 13 %, за КОРИС:тУ1J{JРJ~шgЩ(lJюІ~ приміщеннями за 
адресами: 

вул.Горького, 5, площею 148,0 кв.м., 
вул.Горького, 5, площею 28,1 кв.м., "I!rмн~ ___ 
вул.Горького, 5, площею 177,0 кв.м., T_itiIJ 
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1.2.3. Філії "Калина" Акціонерного товариства "Камаз-Україна", в 
розмірі 8 % терміном по 31.03.2009., за користування підвальним 
приміщеННJJМ, що використовується як склад, по бульв.Незалежності, 11, 
площею 213,0 кв.м.; 

1.2.4. Комунальному підприємству "Аптека Ng249", в розмірі 5 % 
терміном по 3] .05.20] ]., за користування не>Китловим приміщенням по 
вул.Кірова, 1, площею 192,9 кв.м., 

2. З О 1.02.2009 встановити пільгову плату, за користування майном, що 
перебуває на балансі кп "СлуЖба замовника" - Міськрайонному 
гандбольному клубу "Будівельник-Бровари", в розмірі 0,5% від встановленої 
орендної плати терміном по 31.12.2010., за нежитлове приміщення, що 
використовується як офіс, по бульв.Незалежності, 2, площею 50,0 кв. м. 

3. Відмовити у встановленні пільгової плати, за орендне користування 
майном, що перебуває на балансі: 

3.1. кп "Служба замовника". - ФОП Дреновій В.М., за нежитлове 
приміщення по вул.Гагаріна, 12, площею 50,0 кв.м., що використовується для 
розміщення ательє з пошитгя гардин; 

3.2. Управління освіти - ФОП Білецькій С.В., за нежитлові приміщення, 
що використовуються як шкільний буфет, за адресами: 

вул. Київська, 306-а, площею 6,05 кв. м 
вул.Черняховського, 17-а, площею 17,83 кв. м. 
4. Орендодавцям зазначених приміщень внести зміни до договорів 

оренди. 

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

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

Бровари . 
від ""!І" ~...,t 2009 р 
Ng ~()~3- 5"§-~!Г 

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

Начальник управлінНJI . 
комунальної влаСНОСТІ -

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальникзагального 

відділу 

голова постійної комісії 
з питань Комунальної 

власності та приватизації 
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