
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 квітня 2021 року   № 142 

смт Велика Димерка 

 
Про передачу в оренду нерухомого майна  

 

 

 З метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 

власності Великодимерської територіальної громади та враховуючи, що за 

результатами вивчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, відповідно 

до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 

Цивільного кодексу України, Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 червня 2020 р. № 483, керуючись статтею 29, частиною шостою статті 

59, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Передати в оренду нерухоме майно комунальної власності 

Великодимерської територіальної громади (частини нежитлових приміщень) 

терміном на 5 років Комунальному некомерційному підприємству Броварської 

районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги», згідно додатку, за умови надання всіх необхідних документів та 

досягнення згоди по всім пунктам договорів про оренду нерухомого майна 

комунальної власності. 

2. Відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та розвитку інфраструктури підготувати договори 

оренди нерухомого майна комунальної власності Великодимерської  

територіальної громади на об'єкти зазначені в додатку цього рішення. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М. І. 

 

 
 

В.о. селищного голови Микола ГУБСЬКИЙ 



Заступник селищного голови М. Губський  

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету Ю. Москаленко 

 

 

Заступник начальника відділу 

правового забезпечення В. Мартиненко 

 

 

Спеціаліст 1 категорії відділу документообігу, 

звернень громадян, внутрішньої політики 

та зв’язків із ЗМІ Д. Бевз 

 

 
Начальник відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та розвитку 

інфраструктури Г. Плотнікова 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету 

«Про передачу в оренду нерухомого майна, що знаходиться в комунальній 

власності Великодимерської об'єднаної територіальної громади» 

 

Проект рішення розроблений з метою ефективного використання нежитлових 

приміщень комунальної власності Великодимерської об'єднаної територіальної 

громади та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди 

подано одну заяву, відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, 

Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 03 

жовтня 2019 року № 157-IX , Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 червня 2020 р. № 483, керуючись статтею 29, частиною 6 статті 59, 

статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» . 
 

Начальник відділу 
капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та 

розвитку інфраструктури Г.В. Плотнікова 


