
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

r: Про передачу в орендне користуваlIlІЯ 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, керYlОЧИСЬ 

( Законом України "Про оренду державного та комунального майна", п.5 статті 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням 

/J '11. t Броварської міської ради від 26.11.2009 року Н2 1289-75-05 "Про 
j І ~,(;ШЧ : затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального . 

майна, що перебуває у територіальної громади міста Бровари Київської 
0/ області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району", 

врахОВУlOчи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних 

. громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 10.02.2010 Н!! 01), 
І враховуюч~ .. ре~омендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизаЦll, МІська рада 

вир І ІП И JI А: 

1. Доручити, в термін по 30.04.2010 року, орендодавцю майна, що 
перебуває у територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району привести договірні 
відносини у відповідність до типового договору та методики розрахунку 

орендної плати, затверджених рішеннями Броварської районної ради та 
Броварської міської ради. 

2. Доручити комісії з оренди комуналыІгоo майна, що перебуває у 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району та орендодавцlO розпочати 
процедуру конкурсу об'єктів спільної суміС1ІОЇ власнос~і, згід~о з дoдaTKO~ 1. 

3. Орендодавцю майна, що перебува.є у теРИТОРlалЬНОI !1'омади МІста 
Бровари Київської області та . теРИТОРІальних громад сш та се~ищ 
Броварського району, надати дозвш заявникам в~значити ринкову ваРТІСТЬ 

об' єктів оренди, зазначених в додатку 1 до цього РІшення. 



4. Передати в ореНДJlе користування об'сктів спільної сумісної 
власності м.Бровари та Броварського району, згідно з додатком 2. 

5. Надати дозвіл орсндодавцJO, в установленому порядку: 
5.1. укласти договори оренди з персможWlМИ КОНКУРСУ, визначеними 

lСОНIСУРСНОJO комісіЄІО; 
5.2. укласти договори орснди майна, з фізичними особами -

підприємцями, визначеними в додатку 2 до цього рішення. 
6. у разі не укладання договору оренди у с·грок 41 календарного дня з 

ДНЯ ПРИЙНЯ1їя рішень КомісісJO про визначення переможця конкурсу (у разі 
передачі в оренду на І\ОНКУРСНИХ 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 орендодаВЦІО на укладання договору оренди з 

ВиконуJOЧИЙ обов 'язки 
міського голови .- секретар р 

м.Бровари 

від ___ ----
H~ ______ ------

покласти на заступника 

І.В.Сапожко 



ПОДАІІІІЯ: 

Ilа'laJlы�икK УправліНН~ 
комуналы1її влаСНОСТІ -

ІІОГОДЖЕНО: 

заступниК міСl,КОГО голови 

начальник IОРИДИЧНОГО 

відділу 

ВИКОIiУlоча обов'язки начальника 
загального відділу 
- головний спеціаліст 

оо 

І 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 

f 
О,\.... 

І ."::='~ ~ І 

~ Л.М.ВІІІІІІ 

, ~ 

с 

Л. ~(~,,~ J Л.М.llbшo 
{' 

ІО.Л.Се 
---+--І:--Ч'7~-



-~- додаток 1 

до рішення Броварської міської ради 
від ~ . __ ~~ ____ H~ ______ _ 

Перелік об'єктів що перебуваlОТЬ у спіJlьній сумісній власності територіальної громади міста Бровари КІІЇВСЬКОЇ області 
та теРllторіаJlЬНИХ громад сіл та СeJIllЩ Броварського району, які пїдлягаlОТЬ передачі в ореІlдне КОРllстування на 

конкурснихзаС8дах 

Х!! Характеристика 
Адреса 

Площа, Термін 
Додаткові обов'язкові 

зlп об' єкта оренди 
об'єкта Цільове використання 
оренди 

кв.м. 
умови до договору 

оренди 
ореНДJ' 

І 2 3 4 s 6 7 

І. Орендодавець - Броварська центраJlЬJІ8 районна лікарня 

об'єкт Х!! 1: 

1.1. окремо розташована вул. Кірова, 
Розміщення об'єктів торгівлі товарами 

з обов'язковим 

одноповерхова будівля 47 
15,00 непродовольчої групи 

2 роки виконанням 

Дитячої лікарні 
(торгівля дитячим одягом) 

11 місяців КОНКУРСНJlХ 

ПРОПОЗllцііі 

об'єкт Х!! 2: 
частина нежитлового 

Розміщення об'єктів торгівлі товарами 1 
1.2. 

приміщення окремо вул. Кірова, 
продовольчоїгрупи 

з обов' ЯЗКОВІІМ 

розташованої 47 
6,00 (реалізація продуктів для спеціального 

2 роки виконанням 

одноповерхової будівлі 
дієтичного споживання - кисневих 

11 місяців конкурсних 

Дитячої лікарні 
коктейлів: "Кисневий мікс") 

ПРОПОЗl-щііі 

об'єктN!3: 

1.3. 
частина 1 поверху вул. Кірова, 

Розміщення об'єктів торгівлі товарами 
з обов'язковим 

нежитлового приміщення 47 
2,00 продовольчоїгрупи 1 рік 

виконанням 

,z:(итячої лікарні 
(розміщення кавових автоматів) 

КОНКУРСНИХ 

пропозицій 

об'єктN!4: 
частина нежитловоro 

Розміщення об' єктів з провадження з обов'язковим 

1.4. приміщення головного 
вул. 

10,20 
підприємницької діяльності в галузі 2 роки 

Шевченка, 14 
виконанням 

(хірургічного) корпусу 
охорони здоров'я 11 місяців 

~_. Броварської ЦР Л~ l поверх (салон засобів ортопедії) 
конкурсних 

пропозицій 
- -



.4 

об'єкт .Ni! 5: 
частина нежитлового 

.J .. J 

1.5.1 приміщення І І 
Розміщення об'єктів охорони здоров'я-

Ш вул. 14 18,00 аптек різних форм власності 
евченка ... 

терапевтичного корпусу 

БnоваDСЬКОЇ 1.IP Л, 1 повеDХ 
, (Аптечнии пункт) 

1.6. 

об'єкт Хи 6: 
частина 1 поверху 

нежитлового приміщення 
головного (хірургічного) 
корпусу Броварської ЦРЛ 

об' єкт Ки 7: 

вул. 

Шевченка, 141 2,00 

1 7 І частина 1 поверху І П 
•• 1 • омв ол нежитлового ПРИМ1щення р уз 

Поліклініки 

Виконуючий обов 'язки міського голови - секр 

Розміщення об' єктів 3 провадження 

пjдприємницької діяльності у сфері 
надання послуг (крім послуг автосервісу 

та перукарень) 

(розміщення терміналу для мобільного 

І.В.Сапожко 

2 роки 
11 місяців 

1 рік 

І рік 

з обов'язковим 

виконаННАМ 

конкурсних 

пропозицій 

з обов 'АЗКОВJJМ 

виконанням 

конкурсних 

пропозиuій 

з обов' ЯЗКОВJJМ 
виконанням 

конкурсних 

ПРОПОЗlluііі 



ПОДАІІІІЯ: 

Ilа'lnлы�кK УпраUJlіШIJl 

КОМУНальноЇ власностї -

заСТУП1lИК міСЬКОI'О ГОЛОIJІІ 

ВIІКОНУlоча обов' RЗКІІ 
кеРУ10ЧОГО справами ВИКОНКОМУ 

і"С '-' j 
.. " 

" ; К'О'ВОЗlllOc 

~ Л.М.ВИJJО 
І 
І • І , 

. І 

. І 

І 

:1 
" :, . 

І 

І' ,І , . 
І , 



Аu.ц~lU1\.-~-~ - - -.. ..s? 

до рішенЮІ Броварської міської ради 
від Н! ______ _ 

Перелік фjзичиих осіб -підприємців, ЯКJІМ передається в орендне КОРІІСТУВDІІНЯ майно СПШЬІІОЇ сумісної влаСllості 

територіальної громаДІІ міста Бровари Київської області та теРllторіа.львих громад сіл та селищ Броварського району 

К! 

з/п 
Фі~ична ОСОба-\ Характеристика об' єкта 
ПІдприємець оренди 

1 2 3 

І. \Ооендодавець - Б СЬІС8 цент 

11 \ ФОП 
. . Майорко м.с. 

12 І ФОП 
. . Зінченко Л.М 

частина нежитлового . 
ПРИМІщення головного 

(хірургічного) корпусу, 

1 повеох 
частина нежитлового . 
ПРИМІщення головного 

(хірургічного) KOPnYCY, 
1 повеох 

Адреса пл Т' Додаткові 
об'єкта оща, Цільове використання еРМІН обов'язкові умови 

кв.м. оренди 
ОDенди оренди 

4 S 6 7 8 

айонна nіJCаDНЯ 

вул . 
Шевченка, 

14 
3,00 

Розміщення об'єктів торгівлі 
товарами продовольчої групи: 

біодобавками (погодинно) 

Розміщення об'єктів торгівлі 

товаDами непродовольчої 

: е.dfірними маслами 

І рік 

1 рік 

дозволити 

визначити ринкову 

вартість об' єкта 

ооеНДIІ 

ДОЗ ВОЛ ІІТИ І 
визнаЧІІТИ РИНКОВУ І 

вартість об' єкта 
ооеНДlI 

Виконуючий обов'язки міського голови - секр І.В.Сапожко 



-

nOДAIIIIJI : 

ltа'IOJ1ЬШіК УправліllllЯ 
КОМУ1lOJ1Ь1l0і влаСlІості -

поГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

І 

f~L~1 І . 
j 

к.o.BO]~ 

~ Л.М.вlIIIOJjIQI 
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