
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про включення об’єкту оренди 

комунальної власності до Переліку 

другого типу та затвердження орендної плати  

З метою забезпечення ефективного використання комунального майна, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» та Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого цією постановою 

Кабінету Міністрів України, враховуючи п. 2 «Меморандуму про співпрацю 

між Головним упралінням національної поліції в Київській області та 

Великодимерською селищною територіальною громадою», за результатами 

розгляду листа Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській 

області №17378/109/1300/04-21, керуючись абзацом 1 пункту 30 частини 1 

статті 26, частиною 1 статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування та благоустрою, Великодимерська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Включити майно комунальної власності до Переліку другого 

типу об’єктів оренди комунальної власності Великодимерської 

територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону, а саме транспортні засоби – автомобілі марки «Рено Дастер» - 2 шт, 

реєстраційний номер АІ 2977КН (дата реєстрації 10.07.2021), вартістю 

484280,35 грн. та реєстраційний номер АІ 6615МС (дата реєстрації 

09.07.2021), вартістю 484280,35 грн. 

2. Передати в оренду майно комунальної власності - транспортні 

засоби – автомобілі марки «Рено Дастер» - 2 шт., терміном на 5 років та 

встановити для Броварського районного управління Головного управління 

національної поліції в Київській області орендну плату за об’єкти оренди 

комунальної власності Великодимерської територіальної громади в розмірі 

одна гривня нуль копійок в рік. 

3. Виконавчому комітету Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області оприлюднити інформацію про об’єкт 

оренди, відповідно до вимог чинного законодавства.  



4. Опублікувати в електронній торговій системі договір оренди 

комунального майна, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою. 

 

 

Селищний голова            Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 
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