
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про визначення орендодавцем комунального майна, 
(іЦо переб~ває у спільній сумісній власності територіальної) 
громади МІста Бровари Київської області та територіальних 

громад сіл та селищ Броварського району; 

Керуючись Законом України "Про оренду державного та 
комунального майна" та пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 
caмoBpJlдyВaнНJI в У країні, враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити орендодавцем рухомого і нерухомого майна (нежитлових 
приміщень), яке знаходиться на балансі цеН'Іральної районної лікарні, є 
спільною сумісною власністю територіальної громади міста Бровари 
Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 
району - Броварську центральну районну лікарню. 

2. Поклас.ти на орендодавця виконанНJI наступних функцій: 
_ виступати позивачем, відповідачем, третьою стороною в в органах 

господарського суду з питань орендних відносин; 
_ готувати паспорт та технічну характеристику нерухомого майна; 
_ готувати проект договору оренди; 
_ проводити розрахунок орендної плати; 
_ готувати проект договору оренди про .відшкодувaRНJI витрат 

балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та 
HaдaRНJI комунальних послуг орендарю; 

_ контролювати виконання договорів оренди та своєчасно вживати 
відповідні заходи У випадках порушеННJI умов договору. 

3. Зобов' язати Орендодавця: 
3.1. Виконувати вищевказані функції на підставі ПоложеННJI про 

порядок передачі в opeH~ ко~ального M~a, щО переб~ає у .~пільн~ 
сумісній власності терИТОРlальНОI громади МІста Бровари КИ1ВСЬКОІ облаСТІ 
та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, Методики · 
розрахунку і пор~ викор~~НJ1 плати з~ оренду K~МYН~HOГO майна,. що 
перебуває у спїЛЬН1й СУМІ~НІИ власност! теРИТОРlальНОI громади МІста 
Бровари Київської оБЛ~СТl . та теРИТОРІальних громад сш та селищ 
Броварського раііону та BIДnO~~ДНO до чинного закои~давс~а. . . 

3.2. розрахунок ореНДНОI плати проводити на шдставl: 
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- конкурсних пропозицій - у випадку проведенНJI конкурсу; 
- висновку про ринкову вартість м8йна, затвердженого начальником 

УправлінНJI комунальної власності Броварської міської ради та начальником 
відділу комунального майна виконавчого апарату Броварської районної ради 
- у випадку HaдaнНJI в оренду майна поза конкурсом; 

3.3. Проект договору оренди з усіма додатками та розрахунок орендної 
плати погоджувати з Управління комунальної власності Броварської міськоі 
ради та відділом комунального майна виконавчого апарату Броварської 
районної ради. 

3.4. Наказом керівника призначити особу, яка несе відповідальність за 
yкnaдaнНJI договорів оренди та здійснює контроль за виконанНJIМ умов. 

3.5. Надавати щомісячно звіти до УпрaвnіННJI комунальної власності 
Броварської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начanьник Управління 
комунanьноі власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

~~ КО.ВОЗнюк 

,e;~~~t.......\i:--- В.В.Руденко 

начальник зaraльного 

відділу - .. ~ ~ Н.І.ГнатюК 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації _ Ю.А.СерДJOІС 
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