
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про передачу в оревдне 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 

З метою раціонального використання майна спільної сумісної власності 
територіальних громад м.Бровари та 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 26.112009 року № 1289-

-г 75-05 "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 іромад сіл та селищ Броварського району (протокол від 
04.04.2011 № 1), враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Передати в орендне користування майно, що перебуває у спільній сумісній 

власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району, згідно з додатком 1. 

2. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад 

иі л та селищ Броварського району, згідно з додатком 2. 
3. Доручити 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 та орендодавцю розпочати процедуру конкурсу 
об'єктів спільної сумісної власності, згідно з додатком 3. 

4. Надати дозвіл орендодавцю, в установленому порядку: 
4.1. укласти договори оренди з переможцями конкурсу, визначеними конкурсною 

комісією; 
4.2. укласти договори оренди з установами та організаціями, яким надається 

комунальне майно поза конкурсом, відповідно до додатку £ . 
5. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття 

рішень Комісією про визначення переможця конкурсу (у разі передачі в оренду на 
конкурсних засадах) або рішень Броварської районної ради та Броварської міської ради (у разі 
передачі в оренду поза конкурсом), з вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, 
рішення втрачає чинність, в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору 
оренди з переможцем конкурсу чи заявником відповідно. 

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

Міський голова ЬВ.Сапожко 

м г повари 
ґ 



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 поза конкурсом 

№ 
&/п Юридична особа Характеристика 

об'єкта оренди 

Адреса 
об'єкта 
орецди 

Площа, 
кв.м. 

Цільове 
використання 

Термін 
орецди 

Додаткові 
обов'язкові умови 

орецди 
1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Орендодавець - Броварська центральна районна лікарня 

1.1. 

Броварський районний 
територіальний центр соціального < 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

частина цежитлового 
приміщення 4-го 

поверху 
Промвузол 196,4 розміщення. 

установи на 2 роки 
11 місяців 

як бюджетній 
установі 

1.2. 
КП «Броварський торговий дім» 

Броварської районної ради 
Київської області 

частина нежитлового 
приміщення 4-го 

поверху 
Промвузол 17,50 розміщення 

офісу 
на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 

експертної оцінки 
майна 

1.1 КП «Трудовий архів Броварського 
району» 

частина нежитлового 
приміщення 4-го 

поверху 
Промвузол 53,20 розміщення 

архіву 
на 2 роки 
11 місяців 

дозвіл на 
проведення 

експертної оцінки 
майна 

1.4. Архівний відділ Броварської 
районної державної адміністрації 

частина нежитлового 
приміщення 4-го 

поверху 
Промвузол 66,60 

розміщення 
архівного 

відділу 

на 2 роки 
11 місяців 

як бюджетній 
установі 

1.5. 
Управління Держкомзему у 

Броварському районі Київської 
області 

частина нежитлового 
приміщення 3-го 

поверху 
Промвузол 434,9 розміщення 

установи 
на 2 роки 
9 місяців 

як бюджетній 
установі 

1.6. 
Управління Пенсійного фонду 

України у Броварському районі 
Київської області 

частина нежитлового 
приміщення 2-го 

поверху 
Промвузол 766,10 розміщення 

установи 
на 2 роки 
11 місяців 

як бюджетній 
установі 

— . 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11 л. 

гКйївська обласна філія 
Державного підприємства 

«Центр Державного земельного 
— кадастру» 

частина нежитлового 
приміщення 3-го поверху Промвузсйі 55,10 розміщення 

офісу 
на 2 роки 11 

місяців 
як бюджетній 

установі 

Л.8. КП Броварської міської ради 
«Бровари-землеустрій» 

частина нежитлового 
приміщення 3-го поверху Промвузол , 52,10 

розміщення 
офісу 

на 2 роки 11 
місяців 

дозвіл на проведення 
експертної^ 

оцінки майна 

1.9. 
— Зідділ з питань фізичної 

культури та спорту Броварської 
районної державної адміністрації 

частина нежитлового 
приміщення 4-го поверху Промвузол _ 30,9 . розміщення 

установи 
на 2 роки 11 

місяців 
як бюджетній -

установі 

І..10. Відділ Держкомзему у місті 
Броварах Київської області 

частина нежитлового 
приміщення 3-го поверху Промвузол 96,00 розміщення 

установи 
на2роки 11 

місяців 
як бюджетній 

установі 

І.В.Сапожко 



Додаток 2 — 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік орендарів» яким продовжено термін дії договорів оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району 

№ 
з/п 

Орендар 
Характеристика 
обГєкта оренди 

Адреса об'єкта 
оренди: 

м.Бровари 

Площа, 
кв.м. 

Цільове використання 
Договір 
оренди 

Продовжено 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .Бал ансоутриму вач (Орендодавець)- Брова рська центральна районна лікарня 

1.1. 
ФОП Єкценко 

Владислав 
Олександрович 

Частина нежитлового 
приміщення 

(терапевтичний корпус) 
вул. Шевченка, 14 26,4 

Розміщення буфету, 
без реалізації 

горілчаних виробів 

№ б/н 
від 

19.06.2009р. 

на 2 роки 
11 місяців 

(по 18. 
05.2014р.) 

1.2 
ФОП Савгира 

Валентина 
Олександрівна 

Нежитлове приміщення 
(споруда кіоску) 

Вул.. Шевченка, 
14 

6,0 
Розміщення об'єкта 
роздрібної торгівлі 

б/Нвід 
09.04.2009р. 

на 1 рік 
(по 

07.04.2012р) 

Міський голова ІВ.Сапожко 



Додаток 3 — 
до рішення Броварської міської ради 
від № 

Перелік об'єктів що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району, які підлягають передачі в орендне корисіування на конкурсних засадах 

№ 
з/п 

Характеристика 
об'єкта оренди 

- - _ 

№ 
з/п 

Характеристика 
об'єкта оренди 

АДрС(Ж 
об'єкта 
оренди 

Площа, 
кв.м. Цільове використання Термін 

оренди 

Додаткові-обов'язкові 
умови до. договору 

оренди 

1 2 * 4 5 6 7 
І. Орендодавець - Броварська центральна районна лікарня 

ИїІТ 

об'єкт 
№ 1/04.04.2011: 

частина нежитлового 
приміщення 1-го поверху (в 

холі) 

Промвузол— 
.провадження підприємницької діяльності у 

ефері-недання-поелуг (крім послуг 
_ автосервісу та перукарень) 

2 роки 
11-місяців! 

з обов'язковим 
-виконанням конкурсних-

пропозиції) 

1.2. 

об'єкт з обов'язковим 
1.2. № 2/04.04.2011: 

частина нежитлового 
приміщення 4-го поверху~ 

Промвузол 30,50 розміщення офісу 2 роки 
11 місяців виконанням конкурсних 

пропозицій 

1.3. 

об'єкт 
№3/04.04.2011: 

частина нежитлового 
приміщення 4-го поверху 

Промвузол 9,7 

с 

розміщення офісу 2 роки 
11 місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 

1.4. 

об'єкт 
№4/04.04.2011: 

частина нежитлового 
приміщення 1-ГО ПОВЄОХУ 

Промвузол 2,00 
провадження підприємницької діяльності у 

сфері надання послуг (крім послуг 
автосервісу та перукарень) 

2 роки 
11 місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 



0 2 3 4 5 6 7 

15. 
об'єкт 

№5/04.04.2011: 
частина нежитлового приміщення 

Дитячої лікарні 

вул. Кірова, 
47 21,00 

провадження підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ 
в галузі охорони здоров'я (медична 

практика) 

2 роки 
11 

місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 

Ііб. 

об'єкт 
№ 6/04.04.2011: 

частина нежитлового приміщення 1-
го поверху ГОЛОВНОГО КОРПУСУ БЦІ^Л 

вул. 
Шевченка, 

14 
5,00 

розміщення об'єкта торгівлі товарами 
продовольчої групи (продаж 

бактеріальних заквасок) 

2 роки 
11 

місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 

1.7. 

об'єкт 
№ 7/04.04.2011: 

частина нежитлового приміщення 1-
го поверху ХІРУРГІЧНОГО КООПУСУ 

БИРЛ 

вул. 
Шевченка, 

14 
6,00 

розміщення підприємства громадського 
харчування (без реалізації горілчаних 

виробів) 

2 роки 
11 

місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 

їж. 

об'єкт 
№8/04.04.2011: 

частина нежитлового приміщення 
патологоанатомічного КОРПУСУ 

БІІРЛ 

вул. 
Шевченка, 

14 
47,00 

провадження підприємницької діяльності 
у сфері надання послуг (крім послуг 

автосервісу та перукарень) 

2 роки 
11 

місяців 

з обов'язковим 
виконанням конкурсних 

пропозицій 

Міський голова І.В.Сапожко 


