
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу в орендне користування 
комунального майна, що перебуває у спільній 
сумісній власності територіальної громади 
м. Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району, та 
внесення змін в рішення Броварської міської ради 
від 21.04.2011№ 187-08-06 

Розглянувши подання Управління комунальної власності від 15.06.2011 № 
376/02, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 07.06.2011 № 2) 
та рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в орендне користування майно, що перебуває у спільній сумісній 
власності територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних громад 
сіл та селищ Броварського району згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни в додаток 1 рішення Броварської міської ради від 21.04.2011 
№ 187-08-06 «Про передачу в орендне користування та продовження договорів 
оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл 
та селищ Броварського району», виклавши пункт 1.7 в новій редакції згідно з 
додатком 2. 

3. Погодити перелік об'єктів що перебувають у спільній сумісній власності 
територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району для передачі в оренду згідно з додатком 3. 

4. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що 
перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади м. Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, доручити 
балансоутримувачу -Броварській центральній районній лікарні укласти договори 
оренди з переможцями конкурсів, або єдиними заявниками відповідно до вимог 
чинного законодавства на об'єкти, зазначені в пункті 3. 



5. У разі не укладання у строк ЗО календарних днів з дня прийняття рішень 
комісією з оренди комунального майна, що перебуває у спільній 
сумісній власності територіально? громади м. Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району, про визначення 
переможця конкурсу або єдиного заявника, з їх вини, рішення втрачає чинність, в 
частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди з переможцем 
конкурсу чи єдиним заявником, відповідно. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік установ та організацій, яким передається в орендне користування майно 
спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської 

області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району 

№ 
з/п 

Юридична 
особа 

Характерне 
тика 

об'єкта 
оренди 

Адреса 
об'єкта 
оренди 

Пло-
ща, 

кв.м. 

Цільове 
використан-

ня 

Термін 
оренди 

Додаткові 
обов'яз-

кові 
умови 
оренди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Орендодавець - Броварська центральна районна лікарня 

1.1 

«Броварське 
міськрайон-

не 
управління 

юстиції 
Київської 
області» 

частина 
нежитлово-

го 
приміщення 
4-го поверху 

Промву-
зол 96,4 розміщення 

установи 

на 2 
роки 
11 
місяців 

як 
бюджет-

ній 
установі 

1.2 МП «Аліса» 

частину 
нежитлово-

го 
приміщення 
2-го поверху 

вул. 
Шевче-
ка, 14 
(нова 

поліклі-
ніка) 

5,0 

торгівля 
товарами 

продоволь-
чої групи 

(хлібо-
булочними 
виробами) 
погодинно 

на2 
роки 
11 
місяців 

дозвіл на 
проведен-

ня 
експерт-

ної 
оцінки 
майна 

Міський голова ЦВ.Сапожко 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік установ та організацій, яким передається в орендне користування майно 
спільної сумісної власності територіальної громади м. Бровари Київської області та 

територіальних громад сіл та селищ Броварського району поза конкурсом 

№ 
з/п 

Юридична 
особа 

Характери-
тика 

об'єкта 
оренди 

Адреса 
об'єкта 
оренди 

Пло-
ща, 

кв.м. 

Цільове 
використан 

ня 

Термін 
оренди 

Додат-кові 
обов'яз-кові 

умови 
оренди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Орендодавець - Броварська центральна районна лікарня 

1.7 

Київська 
обласна 

філія 
Державного 
підприємст-

ва 
«Центр 

Державного 
земельного 
кадастру» 

частина 
нежитлово-

го 
приміщення 
3-го поверху 

Промву-
зол 55,1 Розміщен-

ня офісу 
на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
прове-
дення 

експертної 
оцінки 
майна 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік об'єктів що перебувають у спільній сумісній власності територіальної 
громади м- Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району який погоджено для передачі в оренду 

№ 
з/п 

Характеристика 
об'єкта оренди 

Адреса об'єкта 
оренди 

Площа, 
КВ.М. 

Термін 
оренди 

Додаткові 
умови 

1 2 3 4 5 6 

І. Орендодавець - Броварська центральна районна лікарня 

1.1 

об'єкт 
№ 9/07,06.2011: 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 19,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.2 

об'єкт 
№ 10/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 10,5 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.3 

об'єкт 
№ 11/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 18,3 на2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.4 

об'єкт 
№ 12/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 51,6 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.5 

об'єкт 
№ 13/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
4-го поверху 

вул. 
Шевченка, 14 

(нова 
поліклініка) 

5,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.6 

об'єкт 
№ 14/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
2-го поверху 

вул. 
Шевченка, 
14 (нова 
поліклініка) 

5,0 на 1 рік 
дозвіл на 

проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.7 

об'єкт 
№ 15/07.06-2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

вул. 
Шевченка, 
14 (нова 
поліклініка) 

8,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 



1.8 

об'єкт 
№ 16/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

вул. 
Шевченка, 
14 
(нова 
поліклініка) 

2,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.9 

об'єкт 
№ 17/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
4-го поверху 

вул. 
Шевченка, 14 

(нова 
поліклініка) 

5,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.10 

об'єкт 
№ 18/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
4-го поверху 

вул. 
Шевченка, 14 

(нова 
поліклініка) 

20,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.11 

об'єкт 
№ 19/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
2-го поверху 

вул. 
Шевченка, 14 

(нова 
поліклініка) 

18,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.12 

об'єкт 
№20/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
2-го поверху 

вул. 
Шевченка, 14 

(нова 
поліклініка) 

12,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.13 

об'єкт 
№ 21/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 29,5 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.14 

об'єкт 
№ 22/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 17,7 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

1.15 

об'єкт 
№ 23/07.06.2011 
частина нежитлового 
приміщення 
1-го поверху 

Промвузол 17,0 на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 
експертної 

оцінки майна 

Міський голова І.В.Сапожко 


