
РІШЕННЯ 

Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у 

спільній сумісній власності територіальної громади 

міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району для передачі 

в оренду 

З метою раціонального використання майна спільної сумісної власності 
територіальної громади м.Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району, керуючись Законом України "Про оренду державного та комунального 

майна", п. 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням 
Броварської міської ради від 26.11.2009 року NQ 1289-75-05 "Про затвердження Положення про 
порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 

Броварського району", 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 07.02.2012 
NQ 3), враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити перелік об'єктів, що перебувають у спільн1И сумісній власності 

територіальної громади м. Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського 

Р'l-йону для передачі в оренду згідно з додатком. 
2. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що перебуває у 

спільНlИ сумісн1И власності територіальної громади м.Бровари та територіальних 

громад сіл та селищ Броварського району (надалі Комісія), 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 

додатку. 

3. у разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття 
рішень Комісією 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. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань комунальної 

власності та приватизації, заступника міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від _____ _ 
NQ 



Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від NQ ___ _ 

Перелік об'єктів що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, який 

погоджено для передачі в оренду. 

NQ Характеристика 
Адреса об'єкта оренди Площа, кв.м. 

з/п об' єкта оренди 

1 2 3 4 
Орендодавець- Броварська центральна районна лікарня 

об'єкт NQ 1 
07/О2/20І2Ш нlп 

частина нежитлового 
вул. Шевченка, 14 

1. приміщення 15,0 
І-го поверху 

поліклініки 

(погодинно) 

об'єктNQ 4 
07/О2/2012Ш нlп 

2. 
частина нежитлового 

вул. Шевченка, 14 30,0 
приміщення 

4-го поверху 

поліклініки 

об'єкт NQ 5 
07/О2/20І2Ш т/к 

3. 
частина нежитлового 

вул. Шевченка, 14 2,0 
приміщення 

І-го поверху 

терапевтичного корпусу 

об'єкт NQ 6 
07/02/20 12Ш xlк 

4. 
частина нежитлового 

вул. Шевченка, 14 2,0 
приміщення 
І-го поверху 

хірургічного корпусу 

Міський голова І.В.Сапожко 


