
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l(иУвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

"З . кп "С б Г ВІТ ny>к а замовника" про викориcтaшIJI 
кошriв, отриманих від оренди приміщень комунальної 

власності за січень - липень 2007р." 

Заслухавши звіт генерального директора комунального підприємства 
Броварської міської ради "Служба замовника" Ковриги Павла Івановича 
про використання коштів, отриманих від оренди приміщень комунальної 
власності за січень - липень 2007р., враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань СОЦІально - економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, керуючись СТ.25 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт генерального директора кп "Служба замовника" Ковриги П.І. про 
викориcтaшIJI коштів, отриманих від оренди приміщень комунальної 
власності за січень - липень 2007р., ВЗJlТИ до відома (додається). 

2. Результати по використаишо коппів, отриманих від оренди приміщень 
комунальної власноСТЇ комунальним підприємством "Служба замовника" 
визнати задовільними. 

3. Генеральному диреІа'ОРУ кп "Служба замовника:' KOBp~i П.І.: . 
3.1. AIcrивізувати роботу по надходженmo копrnв та mдвищенmo В1ДСОТКУ 

збору орендної плати від оренди приміщень комунальної власності. 

4. КОШРОJIЬ за виконаввим 
міського 
голови Гопубовського Г.П. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від "іР " -!N 2007 року 
Н!! lIl1 t - -tJb 

покласти на заступника 

І.В. Сапожко 

ЗАТ Jipoмpcw8dpyrlflpНtf"2DD5p."". НІ 155.аІОО 



поДАЮІЯ: 

_ генеральний директор 
" кп "Служба замовника 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

. 
- начальник упрaвnlННJI 
житлово-комунального 

господарства 

- начальник фінансового 
управлінНJI 

- начальник юридичного відділу 

П.І. Коврига 
_.-:z.~~~-

Г.П. Голубовський 
---=-~----:f;==;-

fI 

I.J --/it' "І . 'iJJI В.О. Морозова 

~AJt.и.и~f.1. ~. Зеленська 

dr.г.лавер 

- начальник загального відділу ~ ІІІІ' ~e Н.І. Гна11ОК 
~~-

- голова постійної комісії З питань 
соціально - економічного та культурного 
РОЗВИТКУ. бюД>Іreтy. фінансів і цін . Булка 

- голова постійної комісії З питань 
комунальної власності та приватизації 

. і 
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Звіт 
генераJlЬНОГО ДІІректора 

комунального підПРllємства «С-~б 
П І .. ·от - азаМОВНllка» 

K08pnrll авла ваНОВllча про BllKopllcтaHHR кошті о о 
оренду неЖИТЛОВllХ ПРllміщень комун .. 8, OTpIIMa~IIX 81Д здаЧІ 8 

о аJlЬНОI маСНОСТІ міста 
за СІчень - JlllпеllЬ 2007 року 

для зменшення тарифу за послуги з утриманНJI б о 
б о. ••• житлових УДИНКІВ та 

~И УДИНКО~ОI терИТОрll мешканцям ЖИтлових будинків комунальної власності 
MICT~ 09 ~ІЧНJI 2007 року ви~онавчим комітетом Броварської міської ради 
приИНJIТО РІшення N!! 03 пр~ ЦІЛьове спрямуванНJI орендної плати за статтями 
витрат тарифу: - дератизаЦІЯ; 

- дезинсекція; 
- обслуговування димовентканалів; 
- ремонт обладнання дитячих майданчиків; 
- поточний ремонт; 

- виготовленНJI розрахункових книжок та довідок наймачам; 

обслуговування систем димовидалеlШJl; 
- обслуговування бюветів артезіанського водопостачання; 
- зріз дерев та кущів. 

На момент прийняття даного рішеlШJl нарахування плати за здачу в 
оренду нежитлових приміщень дорівmoвВJlО нарахуваншо за вищезазначені 
посnyrи. Але післи надaIШJI пільг частині орендарів за оренду приміщеlШJl, сума 
нарахування орендної плати зменшилася. Динаміка нарахування орендної 
ШІати за січень - липень 2007 року виглядає так: 

січень - 191,2 тис. грн.; 
лютий - 174, 6 тис. грн.; 
березень - 174,7 тис. грн.; 
квітень - 174,7 тис. грн.; 
травень - 188,4 тис. грн.; 
червень - 188,4 тис. грн.; 
липень - 188,4 тис. грн .. 

Всього з початку року нараховано 1280,4 тис. грН. орендної плати. 
За період з січия по липень 2007 року СІШачено - 1126,8 тис. грн., що 

становить 88% від суми нарахувань. Заборгованість op~ндapiв на 01.08.07 р. 
СЮІвдає 153,6 тис. грн .. Основні боржники ТОВ «ОрБІта - електротовари» -
116,0 тис. грн., та БП _ 37,6 тис. грн .. На даних орендарів подано документи дО 
СУДУ про CТJlГНeННJI заборгованості. 

Хочеться зазнаЧИТИ що після підвищеННJI орендної плати частина 
opellДapiв відмовилася від 'оренди приміщень. На сьо;одніmнiй f1'ень не здан~ в 
o~ellДy 22 приміщеННJI площею 2118,8 м2• Це ПР~1ЩеННJI, JIК1 роз~овam в 
IUдвaлах житлових будинків, в основному в раионах ГеОЛОГОРОЗВІДКИ та 
Торnuпy. . • 

Використання коштів, отрим~ ВІД ЗД~Чl В оренду нежитлових 
nPИМїщень по статтях витрат, відображеm в таБЛИЦІ. 



"не eтaтri витрат та~ифу, які відшКОдовуються 3 початку року 
тис. ГРН. 

п\п З8 рахунок КОШТІВ, отриманИХ від здачі в 

орендУ неЖИТЛОВllХ приміщень ПЛан Факт 

1. Дератизація 282,9 56,1 
2. Дезинсекція 21,8 8,3 
3. Об~I'уluвуванНJJ димовентканалів 161,0 54,2 
4. Ремонт обладнання дитячих 34,9 12,5 

майданчиків 

s. Поточний ремонт 452,3 896,3 
6. ВиготовnенНJJ розрахункових книжок 

та довідок наймачам 
160,8 155,8 

7. ОбсnyroвуванНJJ систем - -
димовидаленНJJ 

8. ОбслуговуванНJJ бюветів - 16,0 
артезіанського водопостачання 

9. Зріз дерев та кущів - 24,0 
10. пдв 222,7 244,6 

Всього 1336,4 1467,8 . 
Отже, при нарахуванН1 1280,4 тис. грн. орендної плати виконано робіт на 

суму 1467,8 тис. грн., або на 187,4 тис. грн. більше. В основному це роботи по 
поточному ремонту житлових будинків. як видно з таблиці, дана стаття витрат 
в два рази перевищує планові показники. На момент прИЙНJlТТя рішення по 
цільовому використанні коштів від здачі в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності міста розрахунок статті поточного ремонту відповідав 
фактичним витратам минулого року. Але, на сьогоднішній день, житлові 
будинки потребують негайного проведення ремонтних робіт, а саме ремонту 
покрівni, під'їздів, Bнyтpimньo будинкових проїздів, утепленню стінових 
панелей та інших робіт. Тому підприємством було прИЙWlТO рішення про 
ВИJ(онанни ремонтних робіт в повному обсязі. Так за січень - липень 2007 року 
виконано: 

1. Поточний ремонт 30 під'їздів житлових будинків виконано на суму 
335,1 тис. грн., в середньому вартість ремонту одного під'їзду становить 11,2 
тис. ГРН •• Ремонтні роботи виконано по наступних адресах : 

_ Незалежності,5; 6( п.1); 19а( п.l); 4а( п. 2,3,4,6); 7( п.3); 
- Енгельса,2( п. 1,2,6) 
- Гагаріна,6 

Олімпійська,lа( п.l); lб( п.l,2); 
- Киівська,312( п.2,3,4) 

Кірова,36а п.l,2,3,4; 36 п.( 1,2,3,4) 
- Горького,5( п.4) 

ЧерНJJXiвського,21 аС п.6) 
- Грушевського,3( п.6,9) 

2. Ремонт машивних відділень ліфтів ва суму 24,2 тис. грн. за 

адресами: 

- Незалежності, 1 о, 
- ГагарінІ, 19; 27 



3. Ремонт м'якої покрівлі 4802,8 м2 та козирків балконів виконано на 
суму 180, ~ тис. грН. за адресами: вул. Білодубравна,4, вул. Незалежності,4а, 
вул. ГагаРІНа, 1 кв.33, 35,. 36, Короленко, 52 кв. 115, ремонт ліфтових шахт 
111м2 по вул: НезалеЖНОСТІ, 6а (З шахти), Незалежності, 41, Енгельса, 10, кв. 58, 
НезалеЖНОСТІ, 3, кв. І 27,128,Незалежності, 61, кв. 69, Короленко, 68б, 
Короленко, 561, кв.10З, Незалежності, 10б, Возз'єднaннJI, 51, Возз'єднaннJl, 7а, 
Черняховського, 23б, 

4. Ремонт шиферної покрівлі 271,5 м2 виконано на суму 8,7 тис. грн. за 
адресами: вул. КИРПОНОСІ, 17 кв. 9, 12, Кірова, 51, Олімпійська, lа, Гагаріна,8 
ICВ.l7, 20, Олімпійська, З, В.Інтерн.,9, кв. 2,4, В.Інтерн., 7а кв.5,6, В.Інтерн., 13 
кв.2,І3, Кирпоноса,13а кв.І3. 

5. Роботи по благоустрою прибудинкової території (ямковий ремонт, 
асфвnьтуванНJI внутрішньодворових проїздів, встановленНJI парканів, лавочок, 
завезенНJI грунту та піску і ін.) виконано 699,9 м2 на суму 47,4 тис. грн. за 
наступними адресами: вул. Гонти, Незалежності, 41, 2, Кірова, 34, Возз'єднaннJl, 
51, Короленко, 54-56, Незалежності, 8б, 10б, 12, Гагаріна,8,Грушевського,17, 

6. Роботи по склінню вікон 172 м2 в під'їздах житлових будинків виконано 
на суму 6,2 тис. грн. за адресами: вул. М.Лагунової, 1,9,13,101, КіРОВІ, 
36,1,30,4,6,Незалежності, 12,2, Гагаріна, 19,2,7, Мічуріна,2, ВОЗЗ'ЄДНaнНJl,15б, 
Грушевського, 17б, Шевченко, 2,4, Короленко,67, Київська,З 101, 310, 
302,304,3021, ОлімпійськІ, lа 

7. УтеnnеННJI стін на суму 1,7 тис. грн. за адресами вул. ЧерШІХівського, 
23б кв. 44,48 

8. УтеnnеННJI технічних поверхів 295 м2 на суму 4,5 тис. грн. за адресами 
м,лагуиової, 10а кв. 105, 106, Короленко, 68а кв. 107, КирПОНОСІ, 5 кв.71, 72, 
М.Лагуиовоі, 1 Оа кв. 142 . 

9. Роботи по герметизації швів 3128,3 М.п. та гідроізотщіі стін 
1055,1 м2 виконано на суму 181,7 тис. грн. 

10. Інші роботи по ремонту на суму 24,5 тис. грн. (установлеННJI та 
ремонт дверних та віконних блоків, фарбуван~ газопроводі~, ремонт парапету, 
ремонт ганку, ремонт примі~еННJI,. ремонт B~ козирК1В~ ремонт дитячих 
майданчиків, забивaННJI ПРОРІЗІВ в ПІДВВJIЬНИХ ПРИМlщеВНJIX та ІН.) 

11. Поточний ремонт електрообл8ДНaнНJI щитових в ж/б по вул. 
Незвnе'Vl'UОСТІ' 3 шд' .2 5 Незалежності, 4а на суму 42,2 тис. гри. 

#Аа " , , ., 39 4 12. ВстановлеННJI антивандальних СВlТИnЬНИКIВ на суму , тис. грн. 

як бачимо, HapaxyвaнНJI орендної плати не пере~иває планових витрат, 
передбачених тарифом на суму 56,0 тис. грн., а фактичнІ витрати перевищують 
суму нарахувань на 187,4 тис. грн .. 

Генервnьний директор 
кп «Служба замовника» П.І.Коврига 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. БроваРII, ВУЛ. Кутузова, 2 тел. 5-02-26, факс 5-02-26 

ШаllОВНllЙ Вікторе ОлексаIIДРОВИЧУ! 

Рішенням Броварської міської ради за N!!40З-24-0S від 26 .JIИПВJI 2007р. 

внесено зміни до плану роботи ради на n півріччя 2007 року. До плану роботи 

ради ВКJIIOчено питання «Про звіт кп «Служба замовНИХ8» про використання 

коштів, отриманих від оренди приміщень комунальної впасності, яке буде 

розглядатися у вересні 2007 року. 

З метОІО виконання зазначеного рішення прошу винести на розгJIJIД 

чергової сесії Броварської міської ради звіт комунального підприємства 

«Служба замовника» «Про використання коштів, отриманих від оренди 

приміщень комунальної власності» 

З поваГОIО, 

ГенераЛЬНІІЙ директор 

кп "Служба заМОВИllка" П.І. Коврига 

-
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