
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про встановлення пільгової орендної плати 

6 

Розглянувши листи ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 08.05.2009. 
N!! 3132/7/07/02/00, ТОВ «Господарчі товари» від 15.05.2009. N!! 17, 
ФОП Гром С.М. від 18.05.2009., ФОП Кравцової В.О. від 22.04.2009., 
ФОП Очеретько Л.І. від 08.05.2009., 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 43 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 26.02.2009. N!! 1047-56-05, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити орендарям пільгову орендну плату, за користування 
майном териТоріальної громади м.Бровари, у відсотках до встановленої 
орендної плати, згідно з додатком 1. 

2. Відмовити у встановленні 'пільгової орендної плати, згідно з 
додатком 2. 

з. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку 1, внести зміни до 
договорів opeHДIf. . 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

ВИКОНУІОчий обов'язки 
Міського голови - секретар Р 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

НачалЬНIfК УправліН~ 
KOMYHВJlЬHOЇ влаСНОСТІ -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

наЧ8JIЬНИК юридичного 

відділу 

наЧ8JIьникзаranьного 

відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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Bi~ J(!! ---
Перелік opeНJ.la~iB, вким BcтaHOBJIeHO піJIьrову OP~HAH1' плату 

Н!! 
зlп 

Орендар 
Характеристика 

об'єкта оренди 

1 І 2 3 

Адреса об'єкта І Площа, І Цільове використання 
оренди кв.м. 

4 s б 

Термін дії . 
ПІЛЬГИ 

7 

L І Орендодавець - КП «Служба замовника» 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

ФОП 

Кравцова в.о. 

ФОП 
Кравцова в.о. 

ФОП 
Очеретько Л.І. 

ФОП 

Очеретько Л.І. 

ФОПГромС.М 

нежитлове підвальне . 
nPИМ1ЩеШUI 

нежитлове підвальне 

npиміщеНШІ 

нежитлове niдва.пьне 
npиміщеШUI 

нежитлове підвальне 

npиміщеНЮІ 

нежитлове підвальне 
npиміщеНЮІ 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

бульв. 
Незалежності, 2 180,0 

бульв. 

Незалежності, 2 186,0 

бульв. 

Незалежності, 12 33,08 

бульв. 

Незалежності, 12 43,7 

салон краси та перукарні 

спортивний, тренажерний 

та оздоровчий центр 

майстерня з прирізки скла 

магазин непродовольчих . 
товаРІВ 

по 

31.08.2009. 

по 

31.08.2009. 

по 

31.12.2009. 

по 

31.12.2009. 

буль& ~~ ~езалежності,~ lj", 
"'~'O * _~ 

магазин непродовольчих 

товарів 
по 

3 1.12.2009. 

І.В.Сапожко 

Розмір 
пільговоі 

орендної плати 
8 

50 % від 
встановленої 

50 % від 
встановленої 

80 % від 
встановленої 

50% від 
встановленої 

50 % від 
встановленої 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
KOMYHВnЬHoiвnacHocTi-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

, 
ДJI!!,~ --r--/i,~~-- К.а.вознюк 



до рішення Броварської місько"ради 
від х2. ___ _ 

- ... JI'------ .... JI'--~ '1#'" .. ------•• - -..... ... _- ---- J - -- -- ----- ----- - ,ти _ IреНДНОI ПJlВ' , 
Х! Характеристика об'єкта Адреса об'єкта Площа, Цільове 

Причина відмови 
зlп 

Орендар 
оренди оренди кв.м. використання 

І 2 3 4 5 6 7 
І. Орендодавець - кп «БроваРllтеПJlоенерrомережа» 

, 
вул. о, 

В зв 'язку з дією рішення БМР 
ЗАТ «Київстар -- . частина труби котельні -1. 

Київська, 296-б -
від 29.11.2007 N!! 508-29-05 

Дж.Ес.Ем.» 

ЗАТ «Київстар вул. 
розміщення - «Про встановлення пільгових частина труби котельні -2. 

Дж.Ес.Ем.» Кірова, 3/1 
обладнання орендних ставок та орендної 

ЗАТ «Київстар 
частина труби котельні 

вул. - стільникового плаТIf» З. 
Дж.Ес.Ем.» Красовського, 16 

зв'язку ,-
в зв'язку з дією рішеННJI БМР 

ЗАТ «Київстар 
частина труби котельні 

вул. від 23.08.2007. N!! 4) 8-26-04 4. -
«Про встановлення пільгової Дж.Ес.Вм.» Кірова, 96 

11. Орендодавець - КП «Служба заМОВНІІка» 
орендної плати» 

магазин 
1. вул. 

410,5 непродовольчих в зв'язку з включенням до нежитлове приміщення, Київська, 292 
товарів переліку об'єктів, що підлягають ТОВ «Господарчі 1 поверх 

приватизації у 2009 році вул. 2. товари» 

Київська, 292 77,4 склад 

3. нежитлове підвальне вул. 
.100,0 склад -приміщення Київська, ~ " !:Ir~ m • Орендодавець - Міський КУЛЬТУРНІІЙ центр ,~ ~"- :сі'-.L о І 

f. .УІ і1, 10 ~ . 
В зв'язку з дією рішення БМР qr ~ 

ІІ ~ ф 
РОЗМІщення 

ЗАТ «Київстар частина даху та б~ Ig~ Ь обладнання від 23.08.2007. Н!! 418-26-04 1. 
JfJ~ Дж.Ес.Ем.» тех.поверху Незал": ~;.(~ ~тільникового «Про встановлення пільгової Іі " QJ 

~t.6 • t..,"'J ... зв'ЯЗКУ орендної плати» 

~~#; Виконуючий оБОВ'ЯЗКJ~'міського голови - секретцр ради \) І. ..~! 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноівласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

-р-v..!p_ - ___ к.О.ВOЗIIJox. 

--'Т~~-- В.В.Руденко 
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