
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  надання  дозволу  Киево-Святошинському  виробничому  управлінню  
житлово-комунального  господарства  на  передачу  в  оренду  единого  майнового  

комплексу, що  знаходиться  за  адресою: м. Боярка, вул. Матросова, 11 

Відповідно  до  статей  43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», Закону  України  «Про  оренду  державного  та  комунального  майна» , Порядку  
управління  об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 року  №485-42-VI (зі  змінами), 
розглянувши  заяву  Громадської  організації  «ОБ'СДНАННЯ  УЧАСНИКІВ  БОЙОВИХ  
ДІЙ, ІНВАЛІДІВ, СІМЕЙ  ЗАГИБЛИХ, ВЕТЕРАНІВ  ВІЙНИ  «ПОКРОВ» від  
17.08.2020 року  №1-2/2, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  з  
питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно  енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада: 

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Виктпочити  об'ект  нерухомості  - комплекс  будівель  та  споруд  по  вул. 
Матросова, 11 у  м. Боярка  з  Переліку  об'ектів  спільного  майна  територіальних  
громад, сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району, що  підлягае  приватизації . 

2. В  додатку  3 до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  30.04.2020 року  №  697-45-VII «Про  відчуження  об'ектів  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  
області» пункт  1 видалити. 

3. Вктпочити  потенційний  об'ект  оренди  - единий  майновий  комплекс, який  
складаеться  з  нежилих  приміщень : адмін. будівля  (літ. "А"), гараж  (літ. "Б"), кіоск  
(літ. "В  "), дизельна  (літ. "Г"), навіс  (літ. "Д"), мийка  (літ. "Е"), насосна  (літ. "И"), 
насосна  (літ. "К"), прохідна  (літ. "Л"), навіс  (літ. "М"), навіс  (літ. "Н"), склад  (літ. "О"), 
гараж  (літ. "П"), альтанка  (літ. "Р"), прохідна  (літ. "С"), вбиральня  (літ. "У"), 
водонапірна  башня  (№1), свердловина  (N2), огорожа  (№3 - №14, №18), замощення  
(№15 - №17), навіс  (літ."Ф"), навіс  (літ. "Х"), що  знаходиться  за  адресою: м. Боярка, 
вул. Матросова, 11 до  Переліку  другого  типу. 

4. Надати  дозвіл  Киево-Святошинському  виробничому  управліншо  
житлово-комунального  господарства  на  передачу  в  оренду  Громадської  організації  
«ОБ'СДНАННЯ  УЧАСНИКІВ  БОЙОВИХ  ДІЙ, ІНВАЛІДІВ, СІМЕЙ  ЗАГИБЛИХ, 
ВЕТЕРАНІВ  ВІЙНИ  «ПОКРОВ» единого  майнового  комплексу, зазначеного  в  пункті  



1 цього  рішення, з  метою  реалізації  напрямів  і  завдань  громадської  організації  
терміном  на  15 років. 

5. Киево-Святошинському  виробничому  управліншо  житлово- 
комунального  господарства  визначити  вартість  орендної  плати  згідно  статті  17 Закону  
України  «Про  оренду  державного  та  комунального  майна» з  урахуванням  знижки  у  
розмірі  50%. 

б. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно  енергетичного  комплексу  
та  енергозберігаючих  технологій . 

В.о. голови  ради 	 О.М.Однороманенко  

м. Київ  
03 вересня  2020 року  
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