
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про встаНОВЛСllШI HiJlbl'OIJOЇ орендної плати 

Розглянувши ЛИСТJI' ГромаДСI)КОЇ організації «місы�сc ПОЛЬСЬКС культурно
освітне товариство «Родина» від 11.05.201 Ор., ТОВ «ГосподаРІІі товари» від 
07.06.2010р N!! 19, ФОП Дренової В.М. від 02.06.201 Ор. та кеРУIОЧИСЬ ПУНК1'ОМ 
4 eTaтri 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
пунктом 5 статті БО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на підставі пункту 43 Методики розрахунку і порядку використання плати за 
оренду комунального майна тери,.оріальної І'ромади м.Бровари, затвердженої 

рішенням Броварської міської ради від 26.02.2009 Н!! 1047-56-05, врахОВУ1Очи 
рекомендації постійної комісії з питань J(омуналыlїї власності та 

приватизації, місы�аa рада 

ВИ РІ ШИЛА: 

1. Встановити Громадській організації Міське Польське культурно
освіТІІЄ товариство «Родина» пільгову орендну плату на термін дії договору 
ореllДИ в розмірі 1,00 ГРН. в місяць, за І(ористування майном територіальної 
громади м.Бровари, а саме: нежитловим приміщення Броварської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Н25 (каб. 109), площе1О 54,7 кв.М, що 
знаходиться по вул. Київській, 306-а, та перебувас па балансі Управління 
освіти Броварської міської ради, яке передано в оренду з цільовим 
ВИI\ОРИС1'аlШЯМ: проведення заня'J'Ь з вивчення ПОЛlJСЬКОЇ мови (ПОГОДИНІІО). 

2. Орендодавц1О зазначеного майна вн:сти зміни до договор?, о~еllДИ. .. 
3. Відмовити, в зв'язку з недоціЛЬПlС1'JO, У встановленНІ ПlльговО1 

nлатн, за користування майном територіальної громади м.Бровари, яке 
перебувас на балансі КП «Служба заМОВJlИ1(В» орендарям: 

З.l. ФОП Дреновій Вікторії Миколаївні, яка opeH~YЄ нежитлове 
ПРИМіщення, по вул.Гагаріна, 12, площеlО 50,0 І(В.М, дЛЯ РОЗМІщення ательс з 
поlUИтгя гардин; . . 

З.2. ТОВ «Господарчі товари», щО ОРСIIДУС неЖИТЛОВІ ПРИМІщення, по 
ВУЛ. КИЇВСЬІ(ій, 292: . 

3.2.1. площеlO 487,9 КВ.М, (1 поверх) - для РОЗМІщення магазину 
lІеnродовольчих товарів; . 

3.2.2. площеlO 100,0 кв.М, (підва1l) - для РОЗМl~ення складу. 
4. Рішення набирас чинності з моменту прииняття. 



5. Контроль за виконанням 
міськоГО голови Андрссва в.о. 

ВИКОllУІОЧИЙ обов' язки 
міського голови - секретар ради 

на заСТУНlІика 

I.В.Сапожко 

" 



ПОДА111ІЯ: 

ВикоltУJО'lа обов' Я3~И 
насlaJlыllкаa у праВЛIll~Я 
комуllалыlїї влаС1l0СТІ -

заступнш( 1іа'lа.п~lшка 

ІІОГОДЖЕНО: 

3астуПlШК міського ГОJlОВИ 

�-~а&{~ы1кK lОРl1Дl1чноге: 
ВІДДІЛУ 

1 .І. ; (ШІЮІ\ 

'I!UA~~-I .11.1 O.l~ бовсыі 

-/' , -
&1/ 

І .l·.Jlauep і 

Начальник загального 
відділу ~_~ ___ II.I.ГllaТlOI\ 

Заступник голови постійної комісії 
з питань комуналыІїї 

власності та приватизації IO.A.CepJllOl\ 
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