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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встановлення піЛtаГОВОЇ орендної плати 

f. • І) ," .\.':)I.t.. .. 

4 

Розглянувши листи Броварського коледжу ВНЗ Університет "Україна" від 
14.04.2010 Н!! 47, Броварської міськрайонної громадської організації 
Гандбольний клуб "Будівельник - Бровари" від 12.05.2010 Н!! 30, 
ТОВ "Господарчі товари" від 08.04.2010 H~ 12, ТОВ "Оризон" від 09.04.2010 
Н!! 18, Філія "Калина ЗАТ "Камаз-Україна" від 22.03.2010, ФОП Кравченко 
О.В. від 09.04.2010 H~ 3 та керуlOЧИСЬ 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 використаl!НЯ плати за оренду комунального 
майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 26.02.2009 Н!! 1047-56-05, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

вир І ІІІ И JI А: 

1. З 01.06.2010 встановити орендарям пільгову орендну плату, за 
користування майном територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком 1. 

2. Орендодавцям майна, з~наченого в додатку 1 до цього рішення, 
внести зміни до договорів оренди. 

3. Відмовити у встановленні пільгової плати, за користування майном 
територіальної громади м.Бровари, згідно з додатком 2. 

4. Внести зміни в стовпчик 5 піДПУПI(ТУ 2.1 пункту 2 додатку до 
рішення Броварської міської ради від 29.12.2009 Н!! 1354-77-05 замінивши 
цифри "550 4" на ЦИФРИ~'5 L6;4"'::-:=::'~ , . bo.lH~ 

5. Контроль за в .' аМI.I!lМ onь~ покласти на заступника 
міського голови Руденк в.и~·" :-,q~ ~ 
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міського голови - секре I.В.Сапожко 
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ПОДАIІIІЯ: 

111l'IoJIы�ІІкK У ПРIlВJIЇJIII~ 
КОМУІІOJIЬІІОЇ DJJIlCJIOCТJ -

І10ГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

Іfачanьник ІОРИДИЧНОГО 

відділу 

начальникзаг.anьного 

відділу 

засtyпник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

масності та приватизації 
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Додаток 1 до _ ЕїшеиНJI Броварської міської 
ради від Jo..oti~~ N! ~~-ar 

Перелік орендарів, вким BCTaHOBJleHO пільгову орендну плату 

N!! 
з/п 

1 

Орендар 

2 

Характеристика 

об'єкта оренди 

(нежитлове 
приміщеlUUl) 

з 

1 Орендодавець - кп «С~жба заМОВIIІlка» 

Броварський коледж 

1.1. І ВИЗ Університет 
"Україна" 

Філія "Калина" 
1.2. І ЗАТ "К У"" амаз- краІна 

нежитлове 

приміщення, 

1 поверх 
нежитлове . 
ПІдвальне 

приміщення 

нежитлове 

підвальне . 
ПРИМІщення 

2 Орендодавець - у праВJlіння освіти 
Міськрайонний нежитлове окремо 

Адреса об'єкта ІІлоща, 

оренди кв.М. 

4 5 

214,7 

вул. Горького, 5 

255,19 

бульв. 

Незалежності,11 
213,0 

2.1. гандБО?ІЬНИЙ клуб розт~оване вул. КИ·).G:lfК~ 201,7 
"БУДІвельник- ПРИМІщення ~ р ,:8 ; J.; іІ [) 

Бровари" БДЮТ //.... ~ о{. ~-=-- . . 

Цільове 

використання 

6 

. . 
оргаНІзаЦІЯ 

проведення 

навчального 

процесу за . . 
спеЦ1альНlС11О 

дизайн 

склад 

Розміщення . 
склаДІВ та 

підсобних . 
~ИМlщень 

Термін дії . 
ПІЛьги 

7 

по 31.05.11 

Розмір пільгової 
ореНдної плати 

8 

13% ринкової 
вартості 

орендованого 

майна 

8 % РІІНКОВОЇ 

по 31.05.11 І вартості 

на термін дії 

оренди 

орендованого 

майна 

1,00 грн в рік 

І.В.Сапожко 



ПОДАIlIIЯ : 

НОЧOnЬШfК УправnіlJJJЯ 
КОМУНOnЬНОЇ ВЛОСJJОСті -

1l01'ОДЖЕНО: 

заступник міського гоnови 
--""oi;~b1----14--_ н.в. Pyдeнro 



, Додаток 2 до l'іmеииJt Броварської міської 
ради від -td/-~;~9' N!! eu":-J'r~5' 

Перелік орендарів, ИКІІМ відмовлено в вста,lовленні пшьгової орендної плаТl1 

N!! 
Орендар 

Характеристика об'єкта оренди 

з/п (нежитлове приміщення) 

1 2 3 
1 Орендодавець - КП «СJlvжба заМОВНІІка» 

. 
1.1 І 

нежитлове ПРИМІщення, 

ТОВ "Господарчі товари" 1 поверх 

1.2 І 
. . 

нежитлове ПІДвальне ПРИМІщення 

1.3. І ТОВ "Оризон" 
. . 

нежитлове П1Двальне ПРИМІщення 

1.4. І 
ФОП Кравченко Олег 

нежитлове підв~щення 
Васильович 

Виконуючий обов'язки місы�огоo голови - се 

Адреса об'єкта 
оренди 

4 

вул. Київська, 292 

вул. Київська, 294 

вул. Гагаріна, 19 

І.В.Сапожко 

Площа, 

КВ.М. 

5 

487,9 

100 .. 00 

157,28 

68.5 

Цільове 
використання 

6 

торгівля товарами 
непродовольчої 

пи 

склад 

склад 

склад 



поДАНВЯ: 

начanЬНJJК Упр8ВllіНID! 
комунальної впасноСТІ -

ПОГОДЖЕно: 

заСТУПНИК міського гоnови 

t{i<·f --~,J~""", . ..,L.. - к.о.возlflot ; 

--:""--t.......---f-_ В.В.Рудеllko 
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