
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши листи ТОВ «РК-Моторс)) від J 0.09.2009 Х!! J 0.09.09/1, 
тов «Італгаз» від 28.09.2009 К!! 153, керуючись пунктом 4 стапі 19 Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна", пунктом 5 ста1Ті 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі 
пункту 43 ~етодики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 26.02.2009 К!! 1047-56-05, враХОВУIОЧИ 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. З 01.11.2009 встановити орендарям пільгову орендну плату, за 

користування майном територіальної громади м.Бровари, згідно.з додатком. 
2. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку до цього РІшення, внести 

зміни до договорів оренди. . 
3. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар Р 

м.Бровари 

від -15" .. "'~. O~ 
Н!! (~~ у- ;tr (І!Г 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління' 
комунальної власності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальникзаranьного 

відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної . 
власності та приватизації , . . , 

\ 
'о , 

~~"""5-)f--~- В.В.Руденко 

~лавер 

~'J'=--~-- Н.І.Гнатюк 

- __ --+--:~_ Ю.А.Сердюк 
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ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноівnасності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови ~~ ..... ~-+-_ В.В.Руденко 
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