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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

І Про передачу в орендне користування комунальногOl 
майна, що перебувас у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київс~кої 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 26.11.2009 року N!! 1289-75-05 
"Положення про порядок передачі в оренду комунального майн~ що перебуває 
у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району", 
врахОВYlочи рішення 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 (протокол 
від 02.08.2010 N!! 04), враховуючи рекомендації постійної комісії 3 питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИJІА: 

. 1. 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 й 
орендодавцІО розпочати процедуру конкурсу об'єктів спільної сумісної 
власності, згідно з додатком 1. 

2. Орендодавц!о майна, що перебуває у власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області. та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району, надати ДОЗВІЛ заявникам в~значити ринкову 

вартість об'єктів оренди, зазначених в додатку 1 до цього РІшення. 
з. Продовжити термін діі договорів оренди комунального майна 

спільної сумісної власності, згідно з додатком 2. 
4. Відмовити У визначенні об'єктом оренди нежитлове приміщення, 



2 
ПJlощеlО 11,0 КВ.М., яке знаходиться по вул. Кірова, 47 та перебувас на 
бала1lсі Броварської Центральної районної лікарні, в зв' язку з необхіднісТlО 
використа1lНЯ для потреби Центральної дитячої районної лікарні. . 

s. Надати дозвіл ореllдодаВЦIО, в установленому порядку, укласти 
договори оренди з переможцями конкурсу, визначеними КОНКУРСНОIO комісіClО; 

6. у разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з 
дня прийняття рішень І<омісіСІО про визначення переможця конкурсу (у разі 
передачі в оренду на конкурсних засадах) або рі шень Броварської районної 
ради та Броварської міської ради (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з 
вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішення втрачас чинність, 
в частині надання дозволу орендодавцlO на укладання договору оренди з 

переможцем конкурсу чи заяВНИКОМ відповідно. 
7. Контроль за виконанням цього рішеНIІЯ покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

І.В.Сапожко 

м.Бровари 

Biд~~ 
Не ~~Y-()5 



ПОДАIІІIЯ : 

ВИКОНУlоча обов' RЗ~И 
JfаЧOnЬJfика у правnш~Jt 
KoMyIiвJIы�оіi влаСНОСТІ -
заступник наЧВJIьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник lОРИДИЧНОГО відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
зaranьного відділу 

- головний спеціаліст 

Заступник голови постійної комісії 
3 питань комунальної 

власностї та приватизації 

Т.І. дашок 

м! В.О.АНдрЕЕ8 
/ 
І ~ 

c-cd І.Г.Лавер 

-

" 

І 

10 .А. СерДЮК 
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до рішення БЕоварської міської R!ДИ 
від P.!i'..QP.. "'~ Х!! ?5.P/:)"',rv~~ 

Перелік об'єктів, що перебуваJОТЬ у спїЛЬJlій сумісній власності територіальної громадІІ міста БроваРl1 Київської області 
та теРllторіальних.громад сіл та селllЩ Броварського району, які підлягають передачі в ореllДllе коростуваннв на 

- --- "' ... ' - ~ 

Н!! Характеристика 
Адреса 

Площа, Термін 
Додаткові 

об'єкта Цільове використання обов'язкові умови 
з/п об' єкта оренди 

оренди 
кв.м. оренди 

до договору оренди 

1 2 3 4 5 6 7 
І. Орендодавець - Броварська центраJlьна районна ліК8РНD 

частина нежитлового Розміщення об'єктів з провадження з обов' ЯЗКОВІІМ . 
підприємницької діяльності у сфері надання виконанням 1.1. ПРИМІщення, 

Промвузол 2,0 1 рік 
Міськрайонна послуг (крім послуг автосервісу та конкурсних 

поліклініка перукарень) - розміщення кавових автоматів '0. 

ПРОПОЗИЦ1и 

частина нежитлового 
з обов'язковим приміщеННJl головного вул. Розміщення об'єктів з торгівлі книжками, 
виконанням 1.2. корпусу, Шевченка, 7,0 газетами та шкільним приладдям - продаж 1 рік 

~ентральнарайонна 14 поліграфічної продукції та канцтоварів конкурсних 
.0. 

лікарня пропозиЦ1И 

нежитлове приміщення, Розміщення об'єктів з провадження з обов' ЯЗКОВІІМ 

1.3. Центральна дитяча 
вул. 

21,0 підприємницької діяльності в галузі 
1 рік виконанням 

районна лікарня 
Кірова, 47 охорони здоров'я - медична практика конкурсних 

(діагностика) пропозицій 
частина нежитлового Розміщення об' єктів громадського з обов' ЯЗКОВІІМ 

1.4. приміщення, 
Промвузол 15,0 харчування [їдалень, буфетів, кафе, 

1 рік виконанням 
Міськрайонна закусочних без реалізації горілчаних конкурсних 
поліклініка виробів) - буфет пропозицій 

частина нежитлового з обов'язковим 
1.5. приміщення, Промвузол 6,0 Розміщення об'єктів з торгівлі товарами 

1 рік виконанням 

Поліклініка непродовольчої групи - торгівля окулярами КОНКУРСНІІХ 

пропозицій 



2 3 

частина нежитловоro 

l.б.1 приміщеННJI, Промвузол 
Поліклініка 

Виконуючий обов'язки 

4 

7,00 

__ о ____ о о •• -z- 0·-' • о _~o. 

s 

РозміщенНJI об'єктів з торгівлі книжками, 
газетами та шкільним приладдям - продаж 

поліrpафічної ПРRдуІЩU та IWЩтоварів 

І.В.Сапожко 

6 

1 рік 

1 

з обов"АЗКОВИМ 
виконаиlU1м 

конкурсних 

ПDОПОЗИцій 



ПОДАННЯ: 

ВИКОIІУIО'lа оБОВ'ЯЗКlt 
lІачanы�каa Управління 
комуIІDJlыІїї власності -
заступнJtК наЧВnЬНlfка 

ПОГОДЖЕНО: 

3аСТУПlІИК міського голови 

~~ Т.І. ДаllЮК 



Перелік орендарів, JlКНМ продовжено терміІІ діі договорів opellДll маЙІІа спіJlьноі сумісної власноСТЇ терпторіanЬ110Ї 
громадІІ міста Бровари Київської оБJlасті та територіальних громад сіJl та селищ Броварського раЙО11)' 

мреса 
----~ ----- ~ --

УточненНJI/ 

Х!!І Орендар І Характеристика об'єкта І об'єкта Площа, 
L{~вевикори~ 

Договір Продов- Додаткові 
зlп оренди оренди: кв.м. оренди жено обов' Jlзкові 

м.Бj)ова~и умови 

1 І 2 1 3 І 4 5 6 7 В 9 

1. IOpeB~OIiaBeдь - Броварська цевтральва районна лікарня 
6/н 

ФОП \ МАФ - нежитлове вул. 
Розміщення об' єктів 

з 

1.1. \ Савгира в.о: приміщення ~ентральна Шевченка, 6,00 09.04.2009 
районна ЛІкарня) 14 роздрібної торгівлі 

по 

як 

на J рік І виключення 

09.04.2010 

нежитлове приміщення 
Розміщення об'єктів бlн 

вул. громадського харчування з 

Шевченка, 26,4 (їдалень, буфетів, кафе, 19.06.2009 як 1.2.\ ФОП І головного корпусу, 
Єщенко в.о. (Центральна районна 

лікарня) 
14 закусочних без реалізації по 

на І рік І виключеННJI 

горілчаних виробів) - буфет 19.06.2010 
частина нежитлового 

приміщення головного 2 ОО Розміщення об'єктів з 
корпусу,(Центральиа ' провадження 

ФОП айоииа ліка ня} вул. 
lЗ.lк р В частина нежитловоro 

ропотко . . . 
ПРИМІщення 

терапевтичного корпусу, 

(Центральна районна 
лікарня) 

~".t Ь ~ '--/ ... ~-~ Вихонуючиііобов'кзки міськогоголови-секретарр ~ .~ І.В.СапОЖКD 

бlн 

з І як 
15.06.2009 І на І рік виключеННJI 

по 

15.06.2010 



ПОДАННЯ: 

ВШ(ОJlУJОЧD обов' ЯЗКJі 
IJDчanы�кв Управління 
КОМУІІOnЬІІоі влаСJlості -
застушшк JJачanЬШіК8 

1І0І"ОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

/~C~ / ·1"1 
_ ~~ .. }(nIflОК 
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