
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про встановлення пільгової орендної плати 

Розглянувши листи Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлеНШІ від 27.01.2010 N!! 6, тов "Ефірно кабельне телебачеННJI 
"Екта-Бровари" від 13.01.2010 N!! 2, ФОП Прокопенко г.в. від 15.01.2010, 
ФОП 3еМЛJIК Л.В. від 22.12.2009 та керуючись пунктом 4 статті 19 Закону 
Украіни "Про оренду державного та комунального майна", пунктом 5 cTaтn 
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 
рішеНВJIМ 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. Встановити орендарям пільгову орендну плату, за користування 
майном територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком. 

2. Орендодавцям майна, зазначеного в додатку до цього рішеННJI, 
внести зміни до договорів оренди. 

з. Відмовити ФОП Прокопенко Г .в. У встановленні. пільгової плати, 
за орендне користування нежитловИМ приміщеННJIМ, яке використовується 
ДJIJI розміщення кафе (без реалізації горілчаних виробів), площею 108,1 КВ.М, 
щО знаходиться по вул. Шевченка, 1 О та перебуває на балансі , .. 
ФОЗ «Плавальний басейн <d<упава», в зв язку з неДОЦШЬНІСТЮ. 

4. Рішення набирає чинності з моменту прИЙНЯТТя. 
5 Контроль за виконанням ЦЬОГу..;:::РЇU.teння. покласти на заступника 
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Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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ПОДАНИЯ: 

начальник УправліН~ 
комунальної власноCТl -

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
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заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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-r. .- tdI, 
Додаток до ріmеиия. Бровар-Сі.кої міської 
ради від t:')P. Щ. :1':;ЬН! ?~04'- PP-r:9С 

Перелік орендарів, JlКНМ встановлено піJJЬГОВУ орендну ПJJату 

Характеристика об'єкта Адреса об'єкта Площа, Цільове 
Кінцевий 

Розмір пільгово і 
Орендар термївдїї .. 

оренди оренди КВ.М. використання . ореВДВОlWIати 
пшьги 
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Орендодавець - Виконавчий комітет Броварської міська' ради 

Броварська редакція частина 41'0 поверху 
розміщення 

. 
міськрвйоввого (каб. N! 408) вул. 

27,0 на терМІН 
1,00 грН. в рік 

Гагаріна, 1 5 '" 

радіомовлеНИJI адмінбудівлі 
реДаІЩll оренди 

Орендодавець - кп «Служба замовника» 

ТОВ "Ефірно 
розміщеНЮІ 

50 % розміру частина 14 поверху бульв. обладнання по . кабельне телебачення 
житлового будинку liезалеJЮaості,5 

2,50 
кабельного 31.12.2010 плати за оренду 

"Екта-Бровари" нерухомого майна 
телебачення 

частина нежитлового 
~.JE-~~ ~o 

50 % розміру 
) ФОП 3еМJIП Л.В. підвального приміщення " .. / .. " jj г"~ ательє з ремонту по ... 

Кр,.' ~ьkoЩ lb\t 30.11.2010 плати за оренду 

житлового будинку ~ o~-:~o 
та пошитrя одягу 

нерухомого майна 
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ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальноівласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
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