
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми приватизації 
об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари на 2011 рік 

З метою забезпечення соціально-економічного розвитку м Бровари, 
становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету 
міста, керуючись ст.7 Закону України „Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)", підпункту 30 пункту 1 статті 
26, пунктів 5,6 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити Програму приватизації об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади м. Бровари на 2011 рік (додаток І) 

2. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній 
власності територіальної громади м. Бровари та підлягають приватизації у 
2011 році (додаток 2). 

3. Управлінню комунальної власності здійснити необхідні заходи щодо 
приватизації об'єктів, вказаних в додатку 2 цього рішення. 

4. Доручити Броварському міжміському бюро технічної інвентаризації 
виготовити свідоцтва про право власності на об'єкти, вказані в додатку 2 до 
цього рішення, та витяги з реєстру прав власності на ім'я територіальної 
громади м. Бровари в особі Броварської міської ради та видати Управлінню 
комунальної власності. 

5. У разі, якщо об'єкти, зазначені в додатку 2 до цього рішення, не 
будуть приватизовані у 2011 році, вони підлягають приватизації в 
наступному році. 

6. Інформацію начальника Управління комунальної власності про 
виконання Програми приватизації об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари на 2009-2010 роки взяти до відома 
(додаток 3). 

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 26.02.2009 № 1050-56-05 «Про затвердження Програми приватизації 



об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 
2009-2010 роки». 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Андреева В.О.. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 
№ 



Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Програма 
приватизації об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади міста Бровари на 2011 рік 

Розділ І. Загальні положення 
1. Програма приватизації комунального майна територіальної громади 

міста Бровари на 2011 рік (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, 
завдання та способи приватизації комунального майна територіальної громади 
міста Бровари, завдання щодо об'ємів приватизації. 

2. Завданнями приватизації є: 
— залучення коштів до бюджету міста Бровари для розвитку га структурної 
перебудови економіки міста, іноваційного інвестування; 
— оптимізація структури комунальної власності у виробничій сфері; 
— приватизація підприємств з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 
— зміна форми власності об'єктів нерухомості, перебування яких у 
комунальній власності територіальної громади міста Бровари є недоцільним. 

3. Для реалізації цих завдань орган приватизації в межах своєї компетенції 
за погодженням з комісією Броварської міської ради з питань комунальної 
власності та приватизації (надалі комісія): 
— здійснює заходи щодо організації щорічних досліджень ефективності 
приватизації в секторах економіки з урахуванням економічних, соціальних, 
політичних ризиків; 
— за результатами досліджень подає пропозиції щодо коригування стратегії 
реформування власності та з метою їх реалізації вносить на розгляд 
Броварської міської ради пропозиції щодо уточнення переліків об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади міста Бровари, які підлягають 
приватизації, 
— за результатами формування переліку об'єктів, приватизація яких 
здійснюється відповідно до Програми, визначає в межах Програми обсяги, 
структуру та послідовність приватизації комунального майна; 
— при здійсненні індивідуальної приватизації аналізує вплив приватизації 
підприємства на структурну перебудову економіки; виявляє ризики 
приватизації об'єкта та враховує їх при розробці умов приватизації; здійснює 
передприватизаційну підготовку з метою підвищення ринкової вартості 
підприємств та створення привабливих умов для залучення покупців, 
досліджує та формує попит на об'єкти приватизації. 

4. Об'єкти приватизації. 
Група А - цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, 

комунальних господарських об'єднань та їх структурних підрозділів, які 
можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі ті, що здані в 
оренду, перебувають у процесі реструктуризації, вартість майна яких 
недостатня для формування статутного фонду відкритих акціонерних 
товариств окремо від земельних ділянок; окреме індивідуально визначене 
рухоме та нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди разом або окремо від 
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земельних ділянок, нежитлові приміщення); майно комунальних 
підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти 
майном; що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних 
підприємств, визнаних банкрутами; майно комунальних підприємств, (крім 
майнових комплексів, що належать до групи Г), що не були продані як цілісні 
майнові комплекси; комунальне майно, не включене до статутного фонду 
господарських товариств. 

Група В - цілісні майнові комплекси підприємств, комунальних 
господарських об'єднань, вартість майна яких достатня для формування 
статутного фонду ВАТ окремо від земельних ділянок; акції ВАТ, утворених в 
процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г). 

Група Г - цілісні майнові комплекси підприємств, акції ВАТ, утворених в 
процесі приватизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію 
(продаж) займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних 
ринках товарів (робіт, послуг) або мають стратегічне значення для економіки 
та безпеки держави. 

Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти. 
Група Е - акції (частки, паї), що належать територіальній громаді 

м Бровари у статутних фондах господарських товариств, інших господарських 
організацій, підприємств, заснованих на змішаній формі власності. 

Група Ж - незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, 
культури, фізичної культури та спорту, відпочинку і туризму. 

5. Броварська міська рада за поданням органу приватизації та за 
погодженням з комісією щорічно затверджує прогноз надходження коштів від 
приватизації комунального майна на рік, що передує відповідному 
бюджетному періоду, та затверджує перелік об'єктів, що підлягають 
приватизації з метою виконання прогнозу надходження коштів. 

6. Перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, затверджується 
Броварською міською радою. 

4 Розділ 11. Способи та порядок приватизації 
1. Продаж об'єктів приватизації здійснюється відповідно до Закону 

України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про 
державну програму приватизації", Закону України „Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", та цієї Програми. 

2. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не 
скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, 
приміщення) у межах площі, яку займає цей об'єкт, має право викупити 
відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, якщо будівля (споруда, 
приміщення) не включена до переліку об'єктів заборонених до приватизації. 

3. У разі заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій 
розташований об'єкт приватизації, або відмови покупця від приватизації 
будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що 
приватизується ^шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) 
передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в 
оренду не менш як на 10 років. 

4. У разі прийняття рішення про приватизацію об'єкта нерухомого майна 
орендар нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) одержує право на 
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викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за 
рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо 
відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не 
менш як 25 відсотків залишкової вартості майна (будівлі, споруди, 
приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому разі здійснюється 
із застосуванням експертної оцінки. 

5. У разі, якщо орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією 
приватизувати орендоване майно, а орендар протягом ЗО календарних днів не 
погоджується на викуп такого майна, то орган приватизації може 
запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При 
цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника. 

6. У разі приватизації об'єкту комунальної власності, який знаходиться в 
оренді, власник визначає спосіб приватизації цього об'єкту, про що 
повідомляє орендаря у термін 10 днів з дня прийняття рішення. У разі 
приватизації цього об'єкту іншою особою договір оренди зберігає свою силу 
для нового власника. Продаж об'єкта комунальної власності здійснюється 
шляхом приватизації відповідно до чинного законодавства України. 

7. У разі приватизації об'єкта групи А - цілісного майнового комплексу 
комунального підприємства, ліквідацію чи реорганізацію приватизованого 
комунального підприємства здійснює новий власник. 

8 Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують 
більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути 
приватизовані без збереження профілю за погодженням з галузевими 
комісіями Броварської міської ради та галузевими управліннями. 

9. Якщо об'єкт приватизації залишився не приватизованим через 
відсутність заяв від потенційних покупців при застосуванні способів 
приватизації відповідно до законів з питань приватизації, орган приватизації 
приймає рішення про реструктуризацію зазначеного об'єкта відповідно до 
Закону України "Про приватизацію державного майна" та за погодженням з 
комісією з питань власності. 

Розділ III. Земельні відносини в процесі приватизації 
1. Продаж земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані 

об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється відповідно до Земельного 
кодексу України з урахуванням положень Закону України "Про приватизацію 
державного майна", інших законів з питань приватизації. 

При цьому приватизація земельних ділянок, крім земельних ділянок, 
заборонених до приватизації відповідно до Земельного кодексу України, 
здійснюється за рішенням Броварської міської ради. 

2. Оформлення прав користування земельними ділянками під 
приватизованими об'єктами здійснюється відповідно до Земельного кодексу 
України. 

Розділ IV. Контроль за виконанням Програми 
1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Броварська міська 

рада, депутатська комісія з питань комунальної власності та 
приватизації, інші комісії в межах своєї компетенції, 
визначеної Броварською міською радою. 
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2. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми 

покладається на керівника органу приватизації. 
3. Броварська міська рада організовує роботу та виконання Програми 

шляхом формування переліків, що підлягають приватизації, внесення змін до 
переліків, участь у комісіях з приватизації об'єктів та конкурсних комісіях з 
продажу об'єктів приватизації. 

Розділ V. Фінансові результати виконання програми 
1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, 

безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців - за подання 
заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі 
в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за 
придбанні об'єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених 
платежів тощо), зараховуються до бюджету міста Бровари. 

2. Щорічні завдання щодо надходження коштів встановлюються в 
бюджеті міста Бровари на поточний рік. 

3. Фінансування видатків на забезпечення процесу приватизації 
передбачається в бюджеті міста Бровари на поточний рік. 

Розділ VI. Інформаційне забезпечення процесу приватизації 
1. З метою сприяння процесу приватизації та надходження коштів до 

бюджету м. Бровари протягом строку дії цієї Програми у межах коштів від 
приватизації, виділених на зазначені цілі, реалізує комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом опублікування 
у засобах масової інформації (друковані видання) інформації про оголошення 
конкурсів (торгів, аукціонів), умови продажу об'єктів приватизації та інших 
відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо приватизації 
відповідно до цієї Програми. 

2. Органи приватизації публікують інформацію про приватизацію у 
строки та в порядку, визначені законодавством. 

Розділ VII. Перехідні положення 
1. Продаж об'єктів права комунальної власності, які до набрання чинності 

цією Програмою включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, 
та/або щодо яких прийнято рішення про приватизацію, а також об'єктів, які 
перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до прийнятого 
рішення про приватизацію з урахуванням способів продажу, передбачених 
цією Програмою. 

2. Порядок, способи та умови приватизації майна територіальної громади 
міста Бровари регулюються Законами України та цією Програмою. 

3. Ця Програма приватизації комунальної власності територіальної 
громади міста Бровари на 2011 рік діє до затвердження чергової програми 
приватизації. 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Перелік 
об'єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м. Бровари та підлягають 

приватизації у 2011 році 

№ 
п/п 

Об'єкт 
приватизації 

Поштова адреса 
об'єкта приватизації 

Орендар Спосіб 
приватизації 

1 Вбудоване 
нежитлове 
приміщення 

вул. Київська, 292 
м. Бровари, 
Київської обл», 
07400 

ТОВ 
«Господарчі 

товари» 

Викуп 

2 

і 

Вбудоване 
нежитлове 
приміщення 

вул. Гагаріна, 5 
м. Бровари, 
Київської обл., 
07400 

ТОВ «Шор» Викуп 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток З 
до рішення Броварської 
міської ради 
від 
№ 

Інформація Управління комунальної власності про виконання 
Програми приватизації об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади міста Бровари на 2009-2010 роки 

На виконання Програми приватизації об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади міста Бровари на 2009-2010 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 26.02.2009 №1050-56-05, 
Управління комунальної власності здійснило заходи, відповідно до чинного 
законодавства, стосовно приватизації об'єктів, що були включені до 
переліку, які підлягали приватизації у 2009-2010 роках. 

За період 2009-2010 років було приватизовано такі об'єкти: 

№ 
п/п 

Об'єкт приватизації Поштова адреса об'єкта 
приватизації 

Спосіб 
приватизації 

1 Вбудоване нежитлове 
приміщення 

вул. Красовського, 12, 
м.Бровари, Київська 
обл., 07400 

викуп 

2 Вбудоване нежитлове 
приміщення 

вул. Красовського, 10, 
м.Бровари, Київська 
обл., 07400 

викуп 
і 

3 Вбудоване нежитлове 
приміщення 

бульв. Незалежності, 3, 
м.Бровари, Київської 
обл., 074006л 

викуп 

4 Вбудоване нежитлове 
приміщення 

бульв. Незалежності, 15, 
м.Бровари, Київської 
обл., 07400., 

викуп 

Загальний обсяг коштів, які надійшли від продажу зазначених об'єктів з 
урахуванням податку на додану вартість складає 342003,74 грн. Вартість 
продажу без урахуванням податку на додану вартість складає 285003,12 грн. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Вознюк 


