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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши листи Броварської міськрайонної громадської організації 
Гандбольний клуб «Будівельник-Бровари» від 15.12.2009 N!! 131, 
Комунального підприємства Редакції газети «Нове життя» від 23.10.2009 
N!! 87, ФОП Геруса С.М. від 08.12.2009, ФОП Очеретько Л.І. від 15.12.2009 та 
керуючись пунктом 4 статті 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", на підставі пункту 43 Методики 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 01.01.2010 встановити орендарям пільгову орендну мату, за 
користування майном територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком. 

2. Орендодавцям майна, з~наченого 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 .l9~.toф 
Jt& 7З6С#-РS 

І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності -: 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу 

- головний спеціаліст 

, виконуюча O~OB' язки начальника. 
загального відділу 

- головнИй спеціаліст 
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заступник голови постійної комісії . 
з ПИТань КОмунальної 
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- додаток до P-ІШеИИJl .Ьро~ие..СЬ1(Ul МICb1\Ul 

ради від J:Y.Jt W K!!~'~~-{)5" 
Перелік орендарів, вкнм встановлено піJlЬГО~У ~I!e~д~ п~аJ'Y 

ХІ! 
З/П 

Орендар 

Характеристика 

об'єкта оренди 

(нежитлове 
приміщеННJI) 

1 '2 З 

1. , Орендодавець -кп «Служба замовника» 

Адреса об'єкта IПлоЩа, 
оренди КВ.М. 

Цільове 

використавня 

4 s б 

Кінцевий 

термін дії . 
пІЛЬГИ 

7 

Комунальне підпрИЄМСТВО 
1.1. І Редaщist газети <<Нове 

ЖИТDD) 

вбудоваве, 
1 поверх 

бульв. 
Незалежності, 2 111,0 редaщist газети 01 .. ' на термін 

оренди 

1.2. 
ФОП Герус Свпослав 

Миколайович 

. I.З.' ФОП ОчеР~1(О Любов 
.1 Івавшна 

1.4.1 ФОП ОЧІвеР~1(О Любов 
авшна 

підвал житлового 
будинку 

підвал житлового 
будивку 

. 
П1ДВал житлового 

будинку 

2. І Оревдодавець - Управліннв освіти БМР 

бульв. 
Незалежності, 7 56,00 

бульв. 
оНезалежності, 121. З3,08 

бульв. 
Незалежності, 12 43,7 

магазин 

непродовольчих 

товарів 

майстерWIз 

прирізки скла 

магазин 

непродовольчих 

товарів 

офіс громадської 
.1ІО1~ШDВаного організаціі 
DmlМDrцeВВJI 

JЗI~~JI(f)Щl[JIJIDВИ - секретар р І.В.Сапожко 

~-O(I ~.i., 

по 

31.12.2010 

по 

31.12.2010 

по 

31.12.2010 

. 
натерм1В 

оренди 

Розмір пільгової 
ореНДНОЇІШати 

8 

1,00 грн. в рік 

15 % ринкової 
вартості об' єкта 

оренди 

80 % розміру 
ІШати за орендУ 

нерухомого майна 

50 % розміру 
ІШати за орендУ 

нерухомого майна 

1,00 грн. в рік 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
оо о 

комуналЬНОlвnаСНОСТl-

ПОГОДЖЕНО: 

заступних міського голови 

~ K.o.B~ 
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