
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про встановлення пільгової орендної плати 

РозгJUIНyВПІИ листи Броварської міськрайонної rpомадської організації 
Гандбольний клуб "Будівельник -Бровари" від 11.12.2009 N!! 130, Громадської 
організації Броварського міського товариства інвалідів з уражеНШІМ опорно
рухового апарату «Прагнення» від' 20.10.2009 N!! 1-1 О, Комунального 
підприємства Редакції газети «Нове ЖИТТЮ) від 23.10.2009 N!! 87, кп <<Бро
вариінвестбуд» від 10.12.2009 N!! 58, Медичного центру «Здоров'я» від 
29.09.2009, Підприємства <<Центр соціально-трудової, професійної та медико
соціальної реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та молодих інвалідів» 
Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового 
апарату <<Прагнення» від 20.10.2009 N!! 10-1 О, Редакції газети <<Броварська 
панорама» від 14.12.2009 N!! 36, ТОВ <<Господарчі товари» від 03.12.2009 
N!!29, ТОВ «Дека-Інвеcn) від 07.12.2009, Філії "Калина" ЗАТ "Камаз-Україна" 
від 15.12.2009, ФОП Гром С.М. від 08.12.2009, ФОП Дьоміної А.О. від 
30.11.2009, ФОП Літош В.О. від 04.12.2009, ФОП Різаненко В.К. від 
09.12.2009 та керуючись пунктом 4 етапі 19 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна", пунктом 5 етапі 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі пункту 43 Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна 

територіальної rpомади 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 01.01.2010 встановити орендарям, пільгову орендну плату, за 
користування майном територіальної rpомади м.Бровари, згідно з додатком. 

2. Відмовити ТОВ «Господарчі товари» у встановленні пільгової 
орендної плати, за користування комунальним майном, що перебуває на 
балансі кп «Служба замовника», та розташоване по вул.Київська, 292, а 

саме: 

2.1. нежитлоВИМ приміщеннЯм ПЛОЩ~ІО 487,9 КВ.м., що передане для 
розміщеННJI магазину непродовольчих !OBaplB та складу; 

, 2.2. підвальним приміщениим, площею 100,0 КВ.М., щО передане для 

розміщеННJI складу. 
3. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку до ~oгo рішення, 

внести зміни до договорів оренди. . ., 
" 'ЗАТ .,Ііро81РО«8 C}P1DPНll8 tlDIJ1 Р. , •• Nt S5tIНODO 
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4. Визнати таким, що втратив чинність пп.І.І. п.І. ріmеИИSl Броварської 

міської ради від <<26» JПOтоro 2009 р. Ни 1045-56-05 <dIpo встановлення 
пільгової орендної !Шати». 

5. Контроль за виконанням цього ріmеИНJI ПОЮІасти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 

міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
від (~.I.t.PdJ' 
Ни '3!J"- :м~()5" 

,. 



поДАННЯ: 

Начальник управліннЯ 
комунальної власності -

поГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

Відділу 

.....uI-I~fA--""""--- В.В.РудеlllO І 

с 

с 

начальник загального 

відділу ___ &'_/~---:r _ ~. ~~ /ИlIJIWIII 
t,- (' 

заступвик голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власностї та приватизації 

О. 

О 

•• 



Додаток до рimеВИJl Броварської міської 

ради від "",-l_ ()9 N!! I!J ~ -? .. ~G -0:;-

Перелік орендарів, вким встаНОВJlено піJlЬГОВУ орендну ПJlату 

N!! 
З/П 

Орендар 

1 І 2 

Характеристика 
об'єкта оренди 
(нежитлове 
приміщеННJI) 

з 

1. 'O~eвдoдaBeць - Виконком БМР 

1.1. КІІ <<Бровариіввестбуд» 
частина 4 
поверху 

адмінб""nYЖU'''''' 

1.2.' РедаІЩії газети <<Броварська І частина 1, З 
панорама» поверху 

адмінб~ .. У 

2. 'Орендодавець - кп «Служба замовника» 

-2.1. 

2.2. 

Броварська міськрайонна 
громадська організація 
"Гандбольний клуб 

"Будівельник -Бровари" 
Громадська організація 

<<Броварське міське 
товариства інвалідів з 

уражеВНJIМ опорно-рухового 

апарату <dIparвeeJl» 
Підприємство "Цеmp 
соIdально-ТJPУДОВО~ 

професійної та медико
соDdальноїреабuпт,wцn 

2 З , інвалідів, дітей інвалідів та 
. • молодих інвалідів" 

Броварського міського 
товариства інвалідів з 

уражеННJIМ опорно-рухового 

апарату "ПрarвеRRJI" 

. вбудоване, 

.... .1 поверх 
. '1 , , . 

О. 

вбудоване, 
1 поверх 

вб~до~ане, 
нaпtВП1ДВВЛ 

Адреса об'єкта 
оренди 

4 

вул.Гaraріна, 15 

вул. Гaraріна, 15 

бульв. 
Flезвлежності, 2 

вул.Київська, 290-а 

вул.Київська, 292 

ІІлоща", Цільове 
КВ.М. використання 

5 б 

14,6 офіс 

52,6 
. 

редаІЩ1Я газети 

: 50,0 офіс 

КiJщевий 
тер.мїндіі 
пшьги 

7 

. 
на теРМІН 

оренди 

. 
на теРМІН 

оренди. 

. 
на терМІН 

оренди 

20,5 офіс гpo~aд~~KOЇ І на термін 
оргamзацl1 оренди 

284,6 
послугиз 

реабілітації 
інвалідів 

. 
на терМІН 

оренди 

Розмір пільгово і 
орендвоїплати 

8 

1,00 грн. в рік 

1,00 ГРН. в рік 

1,00 грн. в рік 

1,00 грн. в рік 

1,00 ГРН. в рік 
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проваджеНИJI 5 % ринкової 
частина 4 niдI!pиємвицької . . . по ваРТОСТІ ,2.4. ІПІ «Здоров 'JI» поверху вул.Грушевського, 2 80,7 Д1JIJIЬHOCTI в Зl.12.2010 орендованого . 

адмінбудинку галузіохоrони w 
маина 

здоров JI 
8% ринкової . 

Філія "Калина" бульв. 
21З,0 

по ваРТОСТІ 2.5. підвал СКЛад 17.04.2010 орендованого ЗАТ "Камаз-Україна" Незалежності,11 
майна 

бульв. магазин 
по 

50 % розміру IDIати 
2.6. ФОП Гром Світлана 

підвал З4,3 непродов~льчих 31.12.2010 за оренду 
Незалежності,8~ Миколаївна 

товаРІВ нерухомого майна І 

бульв. магазин 
по 

50 % розміру ІШати І 
ФОП Дьоміна Азша . 20,4 непродовольчих 31.12.2010 заореlЩУ 2.7. ПІДВал 

Незалежності,11 w Олексіївна . 
нерухомого манна товаРІВ 

ФОП Штоm ВіпорїJI бульв. офІС та магазин 
по 

50 % розміру ІШати 
2.8. підвал 56,9 непродов~льчих 31.12.2010 заореlЩУ . Олександрівна . Незалежно.сті, 2 . товарів нерухомого майна . . . . . , 

частина 1 
30 % розміру ІШати ФОП Різаненко Валентина поверху 

вул Дімітрова, 2З 16,0 офіс по 
за оренду 2.9. 

КОСТJIВ1иШвна адмінбудинку 31.12.2010 
нерухомого майна 

ЖЕКN!! 1 
частина 1 

поверху, охремо 

по 
30 % розміру ІШати 2.10 . ФОП Різаненко Валентина розташованого 

вул Дімітрова, 2З 70,86 склад 
Зl.12.2010 за оренду 

КостJIНТИВiвва 
. 

w ДОПОМ1ЖНого 
нерухомого маина 

приміщеННJI . ~pa; ~ ЖЕКN!! 1 .... Т 

з. Орендодавець - Міський КУJlЬТУРНИЙ центр 11 * 'Оу ....e.(S" ., 

мале фойє з '101 011 J~! ~ \~ Ф' бар з 50 % розміру ІШВти .lЖ. •• 1 ""0 ПО • 
6іКФ~ 4;~i1 ~ безалкогольними за оренду З.l. ТОВ "Дека-:Іввест" охремою 

Незаі Зl.12.2010 вхідною rpупою ~. "'-.: .... )~, напоями нерухомого майна 
\.\. " ... ~ - -- '/ JЛ 

~ IнуІО 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноівласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

о ,о 

о '0 
о • . : 
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