
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬК 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової орендної плати І 

" 

Розглянувши листи ФОП Корж С.В. від 26.01.2009, ФОП Геруса С.М. 
від 02.02.2009, підприємства rpOMaдChKOЇ 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 "Прагнення" від 12.02.2009. 
Ни . 5-02, керуючись пунктом 4 стапі 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 
розр~ку 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, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити з 01.03.2009. пільгову плату за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності, що перебувають на балансі комунального 
підприємства "Службазамовника":~u.ц. ~"'~.rl.0З lJ.!t33-1-~'-ОS "'. ~ 

1.1. в розмірі 1,00 грн в рік на термін 'дії договору оренди - пlдприємству 
товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення" "ЦеН"l р 
соціально-трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей 
інвалідів та молодих інвалідів Броварського міського товариства інвалідів з 
ураженням опорно-рухового апарату "Прагнення", за адресою: вул.Київська, 292, 
IDJощею 134,0 КВ.М. (з цільовим використанням: реабілітація інвалідів) ; 

1.2. ФОП Корж С.В. - 12 % до ринкової вартості орендованого майна, 
визначеної експертним шляхом, за оренду частини підвального приміщення 
ПЛощею 68,74 кв м, розташованого по вул.Красовського,8-а, (з цільовим 
використанням: торгівля продовольчими товарами) терміном по 31.12.2011. 

2. Відмовити ФОП Герусу С.М. У встановленні пільгової орендної ставки 
за оренду підвального приміщення площею 56,0 кв м, що перебуває на балан~і 
кп "Служба замовника", розташованого по бульв.Незалежності, 7. 
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З. Орендодавцю внести зміни до договорів оренди. 
4. КОН1'роль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

гоnови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м.Брова~и 
від "elо " pt;/JIOZf!) ~ 
Н2 ~()~- 50:.. ()§ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноївnасності-

'о 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизацїї 

/ 
_--I~_-+-_ В.В.Рреи. 
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