БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кишськоі ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про встановлення пільгової орендної плати

-,

Розглянувши листи Броварської філії Відкритого міжнародного
Університету розвитку Л1Одини "Україна" від 22.06.2009. N!! 71, КП "Аптека
матері і дитини" від 06.07.2009. N!! 2, ТОВ "Енергомікс" від 06.07.2009.,
ФОП Вєтрову Д.В. від
ФОП Різаненко В.К. від

18.06.2009.,
13.06.2009.,

ФОП Новицької Г.С. від 16.06.2009.,
керу1ОЧИСЬ пунктом 4 статті 19 Закону

України "Про оренду державного та комунального майна", пунктом

5

статті

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі
,пункту 43 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду

60

комунального

майна

територіальної

громади

м.Бровари,

затвердженої

рішенням Броварської міської ради від 26.02.2009. N!! 1047-56-05,
врахову1ОЧИ рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та
приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

З О 1.08.2009. встановити орендарям пільгову орендну плату, за

користування майном територіальної громади м.Бровари, згідно з дoдaT~Ol\l.

2.

Орендодавцям

майна,

зазначеного

в

додатку,

внести

ЗМІН.'

договорів оренди.

дО

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови Руденка В.В.

ВИКОНУІОЧИЙ обов'язки
міського голови - секретар ради

м.Бровари

від J()о/ШnН,l,

H~

JfZ)9і.

.1(19- 61 - Oj /

І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

Начальник Управління
комуналЬНОЇвласності-

--~к.o~

ПОГОДЖЕНО:

заступник міського голови

начальник юридичного

С-._ І'С?

~

відділу

І.Г.лaвq

начальник загального

відділу

заступник голови постійної комісії
з питань комунальної

ю.А.С~

власності та приватизації

... '

000427

Додаток

до рішення Броварської міської рад"

від

NCJ.~Нf"""-ег

Sf).1#. ()9

ПеРeJJік орендарів, вкнм ветаповлеllО пільгову ореНДІІУ nл~ТУ

N!
з/п

Орендар

Характеристика об'єкта І Адреса об'єкта Iпnоща,1

Цільове

Розмір пільгової
орендноіnлаТIІ

6

1

8

проведеННJI

по

занять

3 1.07.20 І о.

оренди

кв.м.

використанlUI

3

..

s

приміщеННJI)

2

І Te~MiH дії
ПlЛЬПI

оренди (нexarrлове

Орендодавець - КП «Служба заМОВНllка»

І.

Броварська філія

1.

Відкритого
міжнародного
Університету розвитку
людини «Україна»

2.

s.

кп «Аптека матері і
дитинИ))

ФОЛ Вєтров Д.В.

чаcrииа

1 поверху приміщенн.и

вул.

Броварської ЗОШ І-Ш ст.

Леніна,

N!З
частина

1 поверху

вул.

житлового будинку

Гагаріна,

частина 1 поверху

7.

ФОП Новицька г.с.

ФОП Різаненко В.К.

житповогобу~нку

ФОП Різаненко В.К.

5

Красовського,

6

вул.

підвалу житлового
будинку

Л.Українки,12

частина

вул.

93,1

аптека

магазин

І

до

01.01.2010.

І

непродов~льчих зо.

по

11.2009.

перукаРНJI

ринкової

вартості об'єкта
ореНДІ'

РІІНКОВОЇ
вартості об' єкта

5%

ореНДІІ

70 %

розміру

плаТIІ за оренду

нерухомого майна

товаРІВ

IS,4

%

по

З 1.07.20 І о. І

50 %

розміру

плаТIІ за оренду
нерухомого майна

І поверху адмінбудівлі

дi~j:rpOB~~

ЖЕКNе І

8.

101,00

вул.

частина

б.

452,70

80

ІЗ

/,;.~ па І ...~

16,00

офіс

по

$"1'

~

.• "

__

нерухомого майна

.::;-

ад
b~
~Ol .... _~&\~H

~

по

50%

розміру

31.12.2009. І плаТIІ за оренду

Uo-~\:::?/"'·;'i~
~
,с,

Виконуючий обов'язки міського ГОЛОВІ! - ceкp~

розміру

31.12.2009. І плаТІ! за оренду

tI

окремо
розташованаl:~а~!;fi·~.~l!:'
~ ~~'\70!J
І ПРИl\l1щенНJI
скл~ське
споруда ЖЕК N!! 1
r~\M 1ffi"" 1
'

50 %

І.В.Сапожко

нерухомого майна

ПОДАННЯ:

Начальник Управління
комунальної власності -

-----J~-~_ К'О.Возн/Of

ПОГОДЖЕНО:

заступник міського голови

~......f...JI~-''-- В.В.РуаеНЕ

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСП
УПРАВЛІВІІЯ KOМYВAJIьHOi ВЛАСНОСТІ
07400, м.БРО8ВР'" 8уn.Гаraр іив.18, Т. 4-13-69

Про винесеННJI питань
розгтщ
сесії Броварської міськоі ради
в mmнi 2009 року

УправліННJI комунальної власності подає на РОЗГJUlд сесії Броварської
міської ради в липні 2009 року наступні питання:
1. Про HВДВВВJI дозволу комунальному підприємству «Бровари
теплоевергомережВ» на списВННJI основних засобів. що перебувають у нього
набалаисї.
2. Про внесеИНJI змін до рїmеНІІЯ Броварської міськоі ради від 16.04.2009

N! 1087-61-05 <<Про передачу на баланс ОСББ <<ЯСОН»

жИтлового будинку Н!

8-б по вул.ОлімпіЙській в м. Бровари».
з. Про встановлеННJI пільгової орендної плати.

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника

УправлїННJI комунальної власності

Т.І.Дашок

