
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши листи Броварського коледжу Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна" від 18.08.2009 N!! 88, КП "Аптека 
N!! 230" від 31.08.2009 N!! 21, КП "Аптека N!! 249" від 3 1.08.2009 N!! 37, 
кп "Аптека матері і дитини" від 31.08.2009 N!! 7, ФОП Горбач М.Г. від 
20.08.2009, ФОП Губанова С.В. від 25.08.2009, ФОП Мазур Л.О. від 
19.08.2009, керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна", пунктом 5 статті 60 Закону У країни 
"Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі пункту 43 ~1етодики 
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. З 01.10.2009 встановити орендарям пільгову орендну плату, за 
користув8ННJI майном територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком. 

2. Відмовити, в зв'язку з недоцільністю, ФОП Горбач М.Г. у 
встановленні пільгової плати, за орендне користування частиною нежитлового 

приміщення будівлі Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N!! 3, 
площею 86,00 кв. м, що знаходиться по вул.Леніна, 80 та перебуває на балансі 
Управління освіти, яке використовується для випічки кулінарних виробів. 

3. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку до цього рішення, внести 
зміни до договорів оренди. 

4. Визнати таким, що втратив чинність п.п.l.2.2. рішення Броварської 
міської ради від "29" січня 2009 N!! 1 013-55-05 "Про встановлення пільгової 
орендної плати". 

5. Контроль за виконанн~~о,:, ~гo рішення покласти на заступника 
міського голови Руденка B'lB ,~'" І С іа 
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поДАННЯ: 

ЗаступнИК начальник~ Управління 
комунальної влаСНОСТІ -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського ГОЛОВИ 

начальник юридичного відділу 

виконуюча обов' язки начальника 
загального відділу 
- головний спеціаліст 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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N! 
зlп 

Орендар 

__ додаток 

до рішении Броварської міської ради 
від ?'';'Pg ОР Н!! U1?-;;t)-o.r 

Розмір пільгової 
орендної плати 

1 2 3 4 S 6 8 

І. 

1. 

2. 

ОJ!еододавець - кп «Служба заМОВИllка» 
Броварський коледж 

Відкритого 
міжнародного 
університету 

розвитку людини 

"Y~aїHa" 

кп "Аптека матері і 
дитини" 

частина 1 поверху та 
підвалу житлового 

будинку 

частина 1 поверху 
житлового будинку 

вул. 

Горького,s 
470,00 

вул. 

Гarаріна, S 
101,00 

3. І КП" Аптека N!! 230" 
частина 1 поверху 
житлового будинку 

вул. 

Енгельса, 1 О 177,90 

4. І кп "Аптека N!! 249" 
частина 1 поверху 
житлового будинку 

вул. 

Кірова, 1 192,90 

ФОПГубановС.В. І окреморозтаwоване І к ... ~~~1,80 
ИІВС ~ ц-І\ ёt 
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6. ~ * ",.-" ~~~ . в л. а6 віь1l0' ф -о ФОПМазурл.о. І Пlдвальне І у :.і~\ш~, !9J ~ 
• s~a l~i~~\ - аа 
"(:~" .I)~ в.ико~чий ~~?B'~~ Mi~ь~o~~ ~олови:- секретар P~r1i~ 

розміщення 

комерційних 
закладів освіти 

аптека 

аптека 

аптека 

надання 

побутових 

послуг 

торгівля 

непродоволь

чими тов~ами 

по 

31.05.2010 

на термін діі 

договору 

оренди 

на термін діі 

договору 

оренди 

на термін дії 

договору 

Щ!енди 

по 

З 1.08.2010 

по 

31.08.2010 

І.В.Сапожко 

13 % ринкової 
вартості об' єкта 

оренди 

1 грн. в рік 

1 грн. в рік 

1 грн. в рік 

s % ринкової 
вартості об'скта 

оренди 

so % розміру плати 
за оренду 

H~OMOГO майна 



ПОДАННЯ: 

Заступник начальника Управління 
комунальноївласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
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Від OJ.o9 Ц)О9 N!.f51/tJl 
На Н!! зв' В б'· иконуючому О ов язки МІСЬКОГО 

голови - секретарю ради 

Сапожку І.в. 

пОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в вересні 2009 року питання "Про встановлення пільгової орендної 
плати". 

виконуюча обов' язки начальника 
Управління комунальної власності 

МІІХ8RnО8а Т.М. 
4-13-69 

Т.І.Данюк 
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