
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження типового договору про передачу майна територіальної 
громади міста Бровари в оренду 

З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади м.Бровари та відповідно до статей 142, 14З 

Конституції України, статей 759 - 786, 79З -797 Цивільного кодексу України, статей 
28З - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту ЗІ частини першої cтaтri 26 та 
частини п'ятої cTaтri 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 

Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити типовий договір про передачу майна територіальної громади м. Бровари 
в оренду згідно з додатком. 

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

З.Орендодавцям комунального майна територіальної громади м.Бровари при 

укладанні договорів оренди керуватися даним рішенням. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради від 

26.02.2009.N2 1048-56-05 «Про затвердження типового договору оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого або іншого) майна територіальної громади м.Бровари (в 

новій редакціі)>> крім п. 4. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань 
комунальної власності та приватизації, заступника міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м.Бровари 

від ____ _ 
.N2 ____ _ 



Додаток 
до ріш<:ння Броварської міської ради ________ ~x! __________ _ 

Погоджено 

«_» __ 2О--Р .. --,,==-____ _ 
(rnДr1>IC) 

N! ____________________ __ 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
про передачу майна територіальної громади міста Бровари в оренду 

місто Бровари _____ 20 __ року 

(повне найменування орендодавця) 

щентифlliшЩhшйкодєДРпоу: _______________________________ ~ 
місцезнахо,щкення якого: 

(аореса) 

надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі 

(назва документа, що визначає статус) 
з однієї сторони, 
та 

(повне найменування орендаря) 
ідентиф~шilihrnйкодєДРпоу: __________________________ ~ 
місцезнахо,щкення якого : 

(аореса) 

надалі - ОРЕНДАР, в особі 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

який діє на підставі 

(назвадокумента, що визначає статус) 

з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про 
нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі рішення виконавчого комітету Броварської міської 
ради від N! передає, а ОРЕНДАР приймає в 
оренду 

(цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ; нерухоме майно 

(будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) 



що належить до комунальної власності територіальної громади міста Бровари, далі -
об'єкт оренди, який знаходиться за адресою: 

__ ~ ____ ~ __________________________ ~ ___ ,буд. ____ ,корп.~ 
(вулиця, бульвар, проспект, провулок, площа) 

загальною площею ________ -,- кв. м, В т. ч. на _ поверсі ____ кв. м, унапівпідвалі 
____ кв. м, підвалі ___ кв. м, інше ___ кв. м, 

для. ____________________________________ ~--------------~--
(цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим 

призначенням вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо) 

1.2. Вартість 06єкra оренди згідно із актом оцінки майна / залишковою балансовою вартіС1Ю 
(визначена згідно довідки балансоyrpимувача)/ висновком про вартість майна станом на "_" 
_________ 20 __ року становить 

______________________________ грн. ____ коп. 

(сумапроШlСОМ) 

1.3. Об'єкт оренди передaєrьcя ОРЕНДАРЮ з уcmrкyвaнням (за його наявніС1Ю) згідно з 
переліком, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

1.4. ОШlс технічного стану 06єкта оренди на даі)' передачі йОГО ОРЕНДАРЕВІ, йОГО склад 
зазначаються в aкri приймання-передачі 06єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього 
Договору. 

1.5. Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Бровари і 
знаходиться на балансі 

(повне найменування орендодавця) 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ 

2.1. ОРЕНДАР вступає у строкове платне користування об'єктом оренди у 
термін, зазначений в Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору 
(у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати 

державної реєстрації та нотаріального посвідчення Договору) та акта приймання-передачі 
об'єкта оренди. 

2.2. Передача об'єкта оренди в орендне користування не тягне за собою 

виникнення в ОРЕНДАРЯ права власності на цей об'єкт. Власником об'єкта оренди 

залишається територіальна громада м.Бровари, а ОРЕНДАР користується ним протягом 

строку оренди. 

2.3. у разі припинення дії цього Договору об'єкт оренди повертається 

ОРЕНДОДАВЦЮ згідно акту приймання-передачі. Об'єкт оренди вважається поверненим 

з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. З цього моменту Договір 
оренди припиняється. 

2.4. Обов'язок із складання акта приймання-передачі покладається на 

ОРЕНДОДАВЦЯ. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА 

3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, 
розрахунок якої ЗДlИснюється . на підставі Методики розрахунку орендної плати за 
коnиcтvванря майном теьитоьіальної громади м. Бровари. затвердженої рішенням 



Броварської міської ради 

результатами конкурсу 

від " 
становить 

20 року N ____ " або за 
без ПДВ за базовий місяць розрахунку 

_______________ -:-_____ -,грн. ____ коп., 
(сума прописом) 

Орендна плата за перший місяць оренди (без ПДВ) 
визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції 
за. _____________________________ _ 

3.2. У разі кориcryвaння об'єктом оренди протягом неповного календарного місяця (в 
тому числі першого тalабо останнього місяців орецди) добова орендна пщrга за дні кориcryвaння 

визначаєгься згідно з чинною Мeroдикою розрахунку орендної плати на основі орендної плаги за 

відповідні місяці пропорційно дням викориcraння. 

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі 
зміни Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування 

майном територіальної громади м. Бровари, відповідних цін і тарифів та в інших 

випадках, передбачених законодавством України. Такі зміни оформляються додатковою 

угодою, яка є невід'ємною частиною Договору. 

3.4. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у 
розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується 
ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою. 

3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ 

починаючи з дати підписання акта приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної 

плати є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі при поверненні об'єкта 

оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ. 

3.6. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків 

господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не пізніше 15-го числа наступного 

місяця. 

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, підлягає 
індексації і стягується ОРЕНДОДАВЦЕМ з врахуванням пені у розмірі подвійної 
обліко.вої ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день 
прострочення, включаючи день оплати. 

3.8. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею 
становить загалом не менше ніж три місяці, ОРЕНДАР також сплачує штрафні 
санкції у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день несплати. 

3.9. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє ОРЕНДАРЯ від 
обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному 
обсязі, враховуючи Штрафні санкції. 

3.10. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової 
території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного 
обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, 
вивіз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ 
окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з ОРЕНДОДАВЦЕМ або 
організаціями, що надають такі послуги. 



3.11. Зайва сума орендної плати, що надійшла ОРЕНДОДАВЦЮ, підлягає заліку 
в рахунок подальших платежів. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у 

відповідності до Методики розрахунку орендної плати. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 

4.1. Передати ОРЕНДАРЮ об'єкт оренди згідно з цим Договором за актом 

приймання-передачі. 

4.2 Не вчиняти дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися об'єктом 
оренди на умовах цього Договору. 

ОРЕНДАР зобов'язаний: 

4.3. Виконувати конкурсі пропозиції (в разі передачі об'єкта оренди на 
конкурсних засадах). 

4.4. Використовувати об'єкт оренди відповідно до його призначення, 

обумовленого п. 1.1. цього Договору, та умов цього Договору. 

4.5. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату незалежно від 

наслідків господарської діяльності. 

4.6. До 1 О-го числа наступного місяця отримати у ОРЕНДОДАВЦЯ рахунок на 
сплату орендної плати. 

4.7. Забезпечити належне збереження, експлуатацію санітарне утримання 

об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню. 

Підтримуваги об'єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 

оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу. 

4.8. Відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти 
комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати 

додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог 
приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному 

стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, 
не допускати їх використання не за призначенням. Нести мarepіальну відповідальність перед 
ОРЕНДОДАВЦЕМ за збитки, спричинені пожежею та незабезпеченням пожежної безпеки 
орендованого майна. 

4.9. Забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників 
ОРЕНДОДАВЦЯ та/або Управління комунальної власності Броварської міської ради та 
надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для 
перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ та/або Управлінням комунальної власності 
Броварської міської ради умов цього Договору. 

4.10. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звірку взаєморозрахунків по 

орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки. 

4.11. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР не менш ніж за 
один місяць письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ. 



4.12. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору договір 
про відшкодування витраг балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та 
надання комунальних послуг орендарю. 

Якщо ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе додаткові витрати на оплату комунальних послуг 

або на утримання орендованого приміщення, пов'язані з особливостями підприємства 
ОРЕНДАРЯ, останній ці витрати повністю оплачує. 

У місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати 
ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом. 

4.13. Протягом місяця, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт 
оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь строк дії Договору оренди на суму не менше, 

ніж експертна вартість об'єкта оренди. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ 
копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату 
страхових платежів. 

4.14. В разі прийняття рішення щодо ОРЕНДАРЯ про його припинення чи 

ліквідацію, або порушення відносно нього справи про банкрутство повідомити про це 
ОРЕНДОДАВЦЯ в 1 О-денний термін з дати прийняття відповідного рішення. 

4.15. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР 
письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ в 1 О-денний термін. 

4.16.Нести відповідальність за дотримання правил експлуагації інженерних мереж, 

пожежної безпеки і санітарії, вимог з охорони праці на об'єкті оренди згідно із законодавством та 

забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, 

електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У 
випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це 

ОРЕНДОДАВЦЯ протягом 5 робочих днів. 

4.17. Відшкодувати протягом місяця витрати понесені ОРЕНДОДАВЦЕМ чи 

іншим учасником конкурсу на виготовлення незалежної експертної оцінки об'єкта 

оренди. 

4.18.здіЙснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору 

(якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 

4.19. Після припинення дії Договору оренди протягом 30 календарних днів 
передати майно по акту приймання-передачі ОЕНДОДАВЦЮ, який підписується 
відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ та ОРЕНДАРЕМ. У разі невиконання цього пункту 

ОРЕНДАР сплачує штраф у подвійному розмірі орендної плати. 

5. ПРАВА СТОРІН 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та/або Управління комунальної власності Броварської 
міської ради має право проводити необхідний огляд та перевірку виконання ОРЕНДАРЕМ 
умов договору. В процесі перевірки виконання умов договору ,оренди може бути здійснена 

фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди. 

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня 

закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право відМОВИТИСЯ від договору та 

вжити необхідних заходів для примусового виселення ОРЕНДАРЯ. 

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно

кошторисчої документації та проведення необхідного ремонту з 



дозволу виконавчого KOMiтery Броварської міської ради. 

5.4. ОРЕНДАР має право за згодою виконавчого KOMiтery Броварської міської ради 

здавши частину об' єкт оренди в суборецп:у. 

5.5. В разі поriршеШІЯ craнy об'єкт оренди внаслідок невиконання, або неналежного 
виконaШJЯ ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ може висryшпи з ініціюивою 

щодо внесення змін до цього Договору, або його розірВaШJЯ. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ 
внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його 

межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено. 

6.2. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДАРЮ збитки, спричинені неналежним 
ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди. 

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він 
відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для 

відновлення маЙна. 

Відшкодування таких збитків здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені 

ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих 

збитків. 

6.3. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ. 
З причин незалежних від ОРЕНДОДАВЦЯ ризик випадкової загибелі несе 

ОРЕНДАР. 

6.4. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження 
ОРЕНДОДАВЦЯ, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди, ОРЕНДАР 

несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх 

розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування до 
підписання акту приймання-передачі об'єкта оренди. Орендар, який затримав повернення 

об'єкта оренди, несе відповідальність за ризик його випадкового знищення або 
випадкового пошкодження. 

6.5. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та 
охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальності не несе. 

6.6. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього Договору та з 
інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути 
розірваний достроково на вимоry однієї із Сторін за рішенням суду. 

6.7. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому 

законодавством України порядку. 

6.8. В разі наявності у будівлі або споруді кількох ОРЕНДАРІВ, такі ОРЕНДАРІ 
несуть солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх 

фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової 

території. 



6.9. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованість з орендної 
плати та інші збитки, заподіяні ним невиконанням своїх зобов'язань за цим Договором, 

шляхом звернення стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному 

законодавством України. 

6.10. У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати у 
порядку, визначеному законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у 

повному обсязі витрати, пов'язані з таким стягненням. 

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ 

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму 
розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ. Амортизаційні нарахування використовуються на 

відновлення об'єкта оренди. Право власності на майно, придбане або набуте у інший 
спосіб за рахунок амортизаційних відрахувань, належить територіальній громаді міста 

Бровари. 

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди 
ОРЕНДОДАВЦЮ по акту приймання-передачі за свій рахунок проводити необхідний 

поточний ремонт об'єкта оренди (фасаду будинку, покрівлі, орендованих приміщень, 
місць спільного користування, системи опалення, водопостачання та водовідведення). 

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ та рішення 
виконавчого KOMiтery Броварської міської ради проводити переобладнання, перепланування, 
капітальний ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. 

7.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно
кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними 
нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, 

отриманого в установленому порядку. 

7.5. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР 
зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у 

стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
усіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди 

без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди. 

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату 
повернення. 

7.6. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без письмової 
згоди ОРЕНДОДАВЦЯ та виконавчого KOMiтery Броварської міської ради, які не можна 

відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає. 

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, 

здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бу;rи відокремлені від об'єкта 
оренди без заподіяння йому шкоди. 

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з 

вимогами п. 7.2 цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без 
заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності територіальної громади 

міста Бровари за винятком приватизації, продажу або іншого відчуження об'єкта оренди 

ОРЕНДАРЮ. 



8. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

8.1. ОРЕНДАР не має ПРflВа передавати свої зобов'язання за Договором та 

передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без дозволу 
виконавчого KOMiтery Броварської міської ради. 

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про 

спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою 
юридичною чи фізичною особою, без дозволу виконавчого KOMiтery Броварської міської ради. 

Порушення цієї умови Договору є підставою для дострокового розірвання цього 

Договору в установленому порядку. 

8.2. Рішення про передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду приймається 
виконавчим комітетом Броварської міської ради. 

8.3. Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим 
призначенням, обумовленим п. 1.1 цього Договору. 

8.4. Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, ремонті і технічному обслуговуванні 
будівлі, у т. ч.: ремонті покрівлі, фасаду будинку, інженерного обладнання 

внутрішньобудинкових систем і зовнішніх інженерних мереж; вивіз сміття; благоустрої та 
санітарному утриманні прибудинкової території визначається окремим договором, який 
укладається з ОРЕНДОДАВЦЕМ або іншою експлуатуючою організацією. 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

9. І. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє з І!_І! 
______ 20_рокупо "_" 20_року. 

у разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, 

цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації. 

9.2. У сі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і 
вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами. 

9.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадку, 

передбаченого пунктом 5.2 цього Договору. 

9.4. Договір припиняється в разі: 
- припинення у разі ліквідації ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ; 
- закінчення строку, на який його було укладено; 
- приватизації об'єкта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ); 
- банкрутства ОРЕНДАРЯ; 
- загибелі об'єкта оренди; 
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 
- в інших випадках, передбачених законом. 

9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. 

9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, 
у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених 

законодавчими актами України. 



9.7. Цей Договір складений в трьох примірниках: по одному примірнику дЛЯ 
ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та Управління комунальної власності Броварської міської 

ради. Кожний з примірників має однакову юридичну силу. 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

"Орендодавець": 

місце знаходження: 

ідентиф.коД ЄДРПОУ 

p/pN!! 
_=-=-:::--_______ Контактні телефони 

________ МфО ______ Банк 

"Орендар": 

місце знаходження: 

ідентиф.коД ЄДРПОУ Контактні телефони 
-М--ф-О,-------- Банк p/pN!! -------

Додатки: 
Додarки до цього Договору додаються і є його невід'ємною складовою чacrиною. 

Додaroк 1: витяг з рішеlШЯ виконкому Броварської міської ради; 
Додaroк 2: акт приймання-передачі ореІЩованого майна; 
Додaroк З: копія конкурсних пропозицій (при передачі об' єкта оренди на конкурсних засадах); 

Додaroк 4: акт оцінки вартосІі майна, що передається в ореццу; 
Додaroк 5: акт розмежування площі (в випадку використання об'єкта оренди з різним цільовим 
призначенням); 

Додaroк 6:-розрахунок орендної плаги; 
Додaroк 7: договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання ореІЩованого 
нерухомого майна та надання комунальних послуг ореІЩарю. 

"ОРЕНДОДАВЕЦЬ" "ОРЕНДАР" 

мл МЛ 

Міський голова І.В. Сапожко 


