
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про встановленНJI пільгової орендної плати 

РозгJUIНYВШИ ЛИСТ ТОВ "Енергомікс" від 06.07.2009., керуючись 
пунктом 4 статті 19 Закону Украіни "Про оренду державного та 
комунального майна", пунктом 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", на підставі пункту 43 Методики розрахунку і 
порядку використанНJI плати за оренду комунального майна територіальної 
громади м.Бровари, затвердженої рішеИНJIМ Броварської міської ради від 
26.02.2009. К! 1047-56-05, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. З 01.09.2009. встановити ТОВ "Енергомікс" пільгову орендну мату, 
за користув8ИWI майном територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком. 

2. Орендодавцю майІІа, зазначеного в додатку, внести зміни до договорів 
оренди. 

3. контроль за викон8IШJIМ цього рimеИИJI ПОЮІасти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'JlЗКИ 
міського голови - секретар ради .В.Сапожко 



ПОДAJПlЯ: 

Начальиик УпрaвлiвwI 
комувальиоівласвосri . 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міСЬКОГО голови -

ВИІСоиуюча обов'язки 
начальника юридичного 

• • u· • 
В1ДДШУ - головнии спеЦ18JI1СТ 

начальник загальНОГО 

Відцілу-

за.ступвик голови постійної коміСії 
з питань Комунальної 
впасності та приватизації _ 
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Характеристика об'єкта 
Адреса об'єкта Площа, 

Орендар оренди (не.житлове 
оренди кв.м. 

приміщення) 
2 3 4 5 

..,. 

'J 'І" 

Додаток 
_ . 

до ріmеВНJ[ Броварської міської ради 
від ~L'J! O~ Н!! ~-оt:P-е?.г-.. 

r.--,J 

Цільове Термін дії Розмір пільгової 
використання пільги орендної плати 

6 7 8 

ОреllДодавець - кп «Служба замовника» 
вул. 

по 
50 % розміру 

ТОВ "Енергомікс" окремо розташована Возз' єднання, 62,5 склад 
3 1.08.2010 плати за оренду 

7-а .. 
нерухомого маина 

вул. по 
50 % розміру 

ТОВ "Енерroмікс" 63,1 офіс окремо розташована 
Шевченка,6 31.08.2010 плати за оренду 

нерухомого майна 

Виконуючий обов'язки міського голови - секретар ради I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноївласносri 

ПОГОДЖЕНО: 

заступвик міського голови -

~ к.о.возвкж 

.......,~~~:...-.р.П'голуБОВСІіІСИЙ 
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