БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про встановлення пільгової орендної плати

Розглянувши листи Центру поштового зв'язку Н!! 9 Київської обласної
дирекції
Українського
державного
підприємства
поштового
зв'язку
"Укрпошта" від 24.02.2009. Н!! 02-56, ФОП Геруса С.М. від 03.03.2009., Філії
"Калина" ЗАТ "Камаз-Україна" від 12.03.2009., 1m «Феско» від 05.03.2009.
Н!!

17, керуючись

пунктом

4 статті 19 Закону України "Про оренду державного
та комунального майна", пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в У країні", на підставі пункту 42 Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної

громади м.Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради від
26.02.2009. Н!! 1047-56-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
комунальної власності та приватизації, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. З 01.04.2009. встановити пільгову плату у відсотках до ринкової
вартості орендованого майна комунальної власності, визначеної експертним
WЛJIXом, що перебуває на балансі:
1.1. кп «Оздоровчо-реабілітаційний центр» - 1m «Феско», в розмірі
8 % терміном по 3 1.12.2009., за користування нежитловим приміщенням по
вул.Возз'єднання, 13а, площею 172,9 кв. м.;

1.2. кп "Служба замовника" таким орендарям:
1.2.1. Центру поштового зв' язку Н!! 9 Київської обласної дирекції
Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", в
розмірі

3 % терміном по 31.12.2009., за користування нежитловим
приміщенням по вул. Енгельса, 4, площею 90,0 кв. М,;
1.2.2. Філії "Калина" ЗАТ "Камаз-Украї~а", в розмірі 8 % терміном по
3 1.12.2009., за користування підвальним ПРИМІщенням, що використовується
як склад, по бульв.Незалежності, 11, площеlО 213,0 кв.м.;
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1.2.3. ФОП Герусу С.М., в розмірі 15 % терміном по 30.11.2009., за
користування підвanьним приміщенням, що використовується як магазин

непродовольчих товарів, по бульв.Незалежності,

7, площеlO 56,0 кв.М.

2. Орендодавцям зазначених приміщень внести зміни до договорів

оренди.

3.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови Руденка В.В.

ВИКОНУІ0ЧИЙ обов' язки
міського голови
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секретар ради

м.Бровари
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I.В.Сапожко
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секретарю ради

Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

УпрaвnіИНJI комунальної власності подає на РОЗГJIJlД сесії Броварської
міської ради в березні 2009 року додаткові ПИТaннJl:
I.Про встановлення пільгової орендної плати.
2.Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від
25.12.2008 Н!! 948-52-05 «Про безоплатне прИЙНJ1Тrя у комунальну власність
територіальної громади м.Бровари хімічного деаератора в котельній по
вул.Шевченка,

21/1 ».

НачальНИІС Управління
комунапьноївласносri

К.О.Возвюк

І

.

&poaa~cь~ MB~,
ВхIДR:ііЙ J:~ L-/S :А "1
,,~"

_ t?-:! .... Р.9 ,.

