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БРОВАРСЬКА МІСЬКА р . 

АДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про затвердження типо 
нежитлових приміщень ~,:o договору оренди 
плати за КОристування ма" методики po~paxYHКY l 

ином теРИТОРІальної 
громади м.Бровари 

З метою підвищення ефективності вико истан .. 
комунальної власності територіальної р ня манна, що належить до 
ст.2б, п.S СТ.БО Закону України "Про ~омади м.Бровари та відповідно дО П.31 

МІсцеве самоврядування в У ... " 3 
CT.S Закону У країни "Про о краІНІ ,ст. та 

ренду державного та комунального .." 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунально· І· в маи~а , '" Б. лаСНОСТІ та 
приватизацll, роварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ~атве~~ити методику розрахунку плати за користування майном 
теРИТОРlалЬНО1 громади м.Бровари в новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Типовий договір оренди нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари згідно з додатком 2. 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту офіційного ОПРUJПOднення. 
4. Орендодавцям нежитлових приміщень внести зміни до договорів 

оренди, Jlкі укладені до вступу в дію даного рішення, в частині розрахунку 
орендної плати з першого числа місяця, слідуючого за місяцем прийняття 
даного рішення. 

S. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської міськоі 
ради від 04.07.02 N!! 67-04-24 "Про затверджеННJI типового договору оренди 
нежитлових приміщень та Тимчасової методики розрах~. плати за 
користування майно~ територіальної громади м.Бровари" з УСІМа змінами та 
доповненн~. ~ 

6. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на. першого 

заступника міського r :"'1 О.А. 
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CIr (І В.О.Антоненко 
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Методика 

Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 
від ".2.. ()~ &'s
Н!! ~.95"-З~-/.'.р 

Розрах . унку, І порядок використанНJI плати за оренду 
Комунального майна територіальної громади 

м.Бровари 

1. Загальні положенни : 
1. ~етодику РО~РОблено з метою створення єдиного організаційно

еКОНОМІЧНОГО мехаНІЗМУ справлеНJI плати за оренду цілісних майнових 

комплексів комунальних підприємств, іх структурних підрозділів (філії, цеху, 
дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних 
підприємств, організацій, установ, нерухомого майна (будівель, споруд, 
приміщень). 

1.1. Методика визначає механізм нарахування орендної плати, інших 
платежів, пов' язаних з орендою майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м.Бровари. 
1.2. Орендна плата є'платежами У формах, визначених законодавством 

України, ЯКУ вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї 
господарської чи іншої діяльності. 

2. Об'єкти права власності територіальної громади м.Бровари, на 
вкі поширюєтьсв дів цієї Методики: . ... . 

2.1. Все нерухоме і рухоме майно, що належить. теРИТОРlалЬНIИ громадІ 
М Б жно вІД· пІД· став і часу набуття, МІсця знаходженНJI, мети . рова ри, незале . 
використання, користувача, підстав, часу чи порядку передаЧІ. 

3 б' -их поширюється дія цієї МеТОДИК-І : . су єкти, на ва ... .. 
, . . ожуть отримати маино теРИТОРlалЬНОI громади 

З .1. До суб ЄКТІВ, ЯКІ м фізичні або юридичні особи, діяльність 
м.Бровари у користування належать Укра"t.ии 

. .. до законодавства U&. 

яких легалІзована ВІДПОВІДНО 
.. лати за оренду майна' цілісних маіінових 

4~ Розрахунок ореНДНОI. п иємств їх структурних підрозділів . 
Комплексів комунал~н~~ ПІДПР стано~люється договором оренди між 

4.1. Розмір ореНДНОI плати в 
орендодавцем та орендарем. бюджетними 'організаціями, орендна плата 

4.2. Якщо майно оре~ЄТЬСЯ ою майна, внос~ться за рахунок' коштів, 
. . 'язаНІ з оренд . 

та ІНШІ видатки, ПОВ .. ня . . . амн на ІХ утриман . . .. 
передбачених кошторис . МетодиКОЮ розраховується у такlИ 

~.з. Op~Hд~a плата за ::: річної оренднС?~ .. пла:и, на OCHo~i якого 
ПОСЛІДОВНОСТІ : визнача~тьСЯ р .. плати за базовии МІСЯЦЬ оренди, яка 

. оренДНОI 
встановлюється роЗМІР 
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ФіксУЄТЬСЯ У договорі оренди. З .. . урахуванням . 
базоВИИ МІСЯЦЬ оренди розраховуєтьс . РОЗМІРУ орендної плати за 
наступні місяці оренди. І я РОЗМІР орендної плати за перший та за 

4.4. Розмір річної орендно" 
І плати з ". 

комунальних підприємств визначаєтьс Ф а ЦІЛІСНІ майнові комплекси 

Оол = Вз х Сор.ц, 
я за Ормулою: 

де Опл - розмір річної орендної плати . 
ВЗ - залишкова (за балансом (фо ~aГPH~, . 

основних засобів на час оцінки об'є р NL 1» ваРТІСТЬ орендованих 
кта оренди, грн.; 

Сор.ц - орендна ставка за в .. . ИКористання маинових комплексів 
комунальних ПІДПРИЄМСТВ, у відсотках до вар . 
визначена згідно з додатком 1. ТОСТІ орендованого майна, 

4.5. у разі визначенНJI орендаря на конкурсних засад 
б б . ах, умовами конкурсу 

може ути пе~ед ачено БІЛЬШИЙ розмір орендної плати. 
4.6. ~е~МІНИ в~есен~я орендної плати визначаються у договорі. За 

оренду ЦІЛІСНИХ ~аинових комплексів, їх структурних підрозділів сплата 
орендних п~.атеЖІВ проводиться щоквартально в 5-денний термін від дати 

встановлеНОI для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансу), а за 

IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання 
квартальних бухгалтерських звітів (балансу). 

4.7.Суми орендної плати зайво перераховані до бюджету або 
орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів, або 
повертаються платнику в 5-денний термін від дня одержання письмової 
ЗВJlВИ. 

4.8. Податок на додану вартість сплачується орендарями окремо від 
орендної плати у розмірах та ПОрЯДКУ, встановлених чинним законодавством. 

4.9. у разі несвоєчасної сплати орендної. плати нараховується ~.еня у 
розмірі подвійної ставки рефінансування НацІОНального банку УкраІНИ за 
Кожен прострочений день. . .. , 

4.10. Розмір орендної плати може переглядатися H~. вимогу ОДНІЄI ~з 
сторін у разі зміни чинного законодавства щодо методики 11 розрахунку, ЗМІН 

, ., фІ 'в та в інших випадках, передбачених чинним 
централІзованих ЦІН І тари 

законодавством України, , , 
.. ати за оренду окремого ІНДИВІДуально s. Розрахунок ореНДНОI пл ..) 

в .. ( 'м нерухоМОГО маина. 
Изиаченого манна КР·" і оренди окремого індивідуально 

5.1, Розмір р.ічної o~eHДIIOI пл:г~ Р:йна) вс~ановлюється за згодою 
Визначеного майна (КРІМ .нерухо і сотків вартості орендованого майна, 
сторін, але не менше НІЖ 5 в дертну оцінку майна, що передається в 
Орендодавець може здійсьвювати ексП 
оренду. ·І'ндивідуально визначеного майна не 

по'"' окремогО .. 5,2. До сплати за орещ.v о еНДОВавого манна та плата за послуги, 
ВЮПочаються витрати на yrpимання р бов 'язується надавати орендарю 

• ВИХ угод зо .. 
JlКI, відповідно до y~aдe сі якого перебуває це ~аино. . 
КОМУНальне підприєМСТВО' на бал~ СТЬ сплачується opeндap~, окремо. ВІД 

5 3 N К Н· а додану варТІ . ядтrv встановленому чинним " ода то . ах та пор 6"J' 

орендної . плати У розМІР 
законодавством. 
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6. Розрахунок орендної ПлаТ11 
6.1. Орендна плата за цією з~ренду нерухомого маЙІІа. 

послідовності: визначається розмір р' е:.ОДИkОЮ .?озраховується у такій 
.... ІЧНОІ ореНДНО1 пл Н 

РіЧНОІ ореНДНОI плати встановлюєт . ати. а основі розміру 
.. . ься РОЗМІР орен .. 

r.fіСJlЦЬ оренди, якии ФІКСУЄТЬСЯ У Д . ДНО1 плати за базовий 
орендної плати за базовий місяць оОГОВОРI оренди. З урахуванням розміру 
плати за перший та наступні місяці орр;нди розраховується розмір орендної 

6 2 У . нди. 
.' раЗІ, коли термін оренди мен" . 

один місяць, то на основі розміру місячн~:~ :~ бlл~mий за одну добу або 
добова, а в разі необхідності _ на основі о:мі ДНОІ ~лат~ розрахо~ується 
розраховується погодинна орендна плата. р ру дО ОВОІ ореНДН01 плати 

6.3. Розмір річної плати за оренду нерухомого .. (б . . ) маина УДІВель споруд 
ПРИМІщень встановлюється У відсотках від експерти··· ' . ' 
майна за формулою : 01 ОЦІНКИ ваРТОСТІ цього 

Опл = Вп х Сор, 
де Опл - ~озмір річної орендної плати, грн.; 

. Вп - ваРТІСТЬ орендованого майна, визначена експертним шляхом, 
ГРН., 

Сор - орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна 
згідно з додатком 2. , 

Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня ії 
проведення. 

Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка 
вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосредовано з 
урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі: 

Вп = (Вб.с. : Пб.с.) х Нп, 
де Вп - вартість приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) і 

передається в оренду, грн.; . 
Вб.с. - вартість будівлі (споруди) в ЦІЛОМУ, визначена експертним 

nШЯXом, грн; 
Пб.с - площа приміщень будівл~ (споруди); 
Нп - площа орендованого ПРИМІщення. . 
6 4 Р ., '1· ор' ендної платИ розраховується за формулою. .. ОЗМlР МІСЯЧНО 

Опл.міс. = Опл. : 12 х Іп.р., 
. . .. орендної плати, грн.; 

де Опл:- розм!р РlЧН~1 ти проведення експертної оцінки до дати 
Іп.р. - Індекс ІНфЛЯЦll з да 

УКЛадевня договору. '.. кожн~й наступнИЙ місяць визначається 
6.5. Розмір opeHД~OI пл~ти :: ної плати попереднього місяця на індекс 

~OM коригування Мl~ЯЧНОl ор Д 
ІНфляції за наступнИЙ МІСЯЦЬ' .. ПЛаТИ за оренду нерухомого майна 

. . .. ореНДНОl 
6.6. РОЗМІР Pl:ВO~ Які утримУЮться за p.axY~OK держав~ого 

бютжетними оргаНІЗаціЯМИ, нимИ телерадіоорганlЗац1ЯМИ, редакц1JlМИ 
БЮтжету, державнимИ та комува;: них видань та періодичних ~идань, 
державних і комунальних пер ДИЧ державними наУКОВО-ДОСЛІДНИМИ 

громадян, заснованих об'єднанНЯМИ 



установами, навчальними закладам . 
копектИВами, підприємствами зв'язку И, тр~довими 1 журналістськими 
інвалідами з метою використанНJI ~ щО ІХ розповсюджують, а також 

ПІД гаражі ДЛЯ с . 
пересування становить 1 ГРИвню. пеЦI8JIЬНИх засобів 

Орендна плата у розмірі встанов . 
цього пункту, не застосовує;ься у р л~ному ЗГІДНО З абзацом першим 
розміщення засобів масової іНФормації~1 оренди нерухомого майна ДЛЯ 

- рекламного та ерот~ч~о~о характеру; 
- заснованих в УкраІНІ МІжнародними " 

Ф" оргаНІзаЦІЯМИ або за участю 
юридичних чи ІЗИЧНИХ ?~Іб інших держав, осіб без громадянства' 

-в яких понад 50 ВІдсотків загального об ' . б" сягу випуску становлять 
матеРІали зару ІЖНИХ засоБІВ масової інформації; 

- з~снован~х за участю юридичних або фізичних осіб, до 
сфеРИДІЯ~ЬНОСТІ яких належить виробництво та постачання паперу, 
ПОЛІграфІЧНОГО обладнання, технічних засобів мовлення. 

6.7. Ope~ДHa плата сплачується орендарем щомісячно ДО 1 О-го числа 
наступного МІСЯЦJI. 

ПЛатіжні документи на перерахування орендодавцеві орендних 
платежів подаються платниками установам банку до настання терміну 
платежу. 

Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок 
наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня 
одержання ЙОГО письмової заяви. 

Податок на додану вцртість сплачується орендарJIМИ окремо від орендної 
плати у розмірах та порядку, встановленому ЧИННИМ законодавством. 

6.9. Ставки орендної плати є цінами (тарифами), зміна яких є підставою 
для внесення відповідних змін до договорів оренди. 

6.10. Розмір орендної плати коригується на коефіцієнти, що враховують 
місце розміщення орендованої площі у об' єкта майна: 

Х1 = 0,8 _ у підвалах, у мансардах, розташованих вище четвертого 
поверху у будинках без ліфтів; . 

к2 = О 9 _ у напівпідвалах та будинкових арках ~проходах, П1ДВОРОТНЯХ), 
, (ду піДВОРОТНІ) виконано за кошти 

якщо переобладнання арки прохо , 
орендаря' ... . , хуванням ЇЇ індексаЦll є ІСТОТНОЮ умовою 

6.11. Орендна плата. з ура енням сторін договору у порядку, 
Договору і може бути ЗМІнена за .=одж 
визначеному законодавством Укрш, уборенду здійснюється орендарями. 

6 12 На о'реидиої плати за с . 
. . рахування (у 'язку зі зміною профшю використання 

у разі, якщо плата за суборендУ) зв ВИЩУЄ розмір орендної плати, різниця 
приміщення на умовах суборенди ,пере . 
між ними перераховується орендодавцю,омого майна, що здане одночасно 

6.13. Витрати на утримання~:М і прибудинкової території, 
кіЛьком підприємСТВам, органІЗ. &Явності кількості, потужності, часу 

алеЖИО ВІД Н' . ... 
РОзподіляються між ниМИ з і водопостачання, каналlзаЦll за 

· истем теПЛО- . .. . 
РОботи електропрИЛадІВ, с "й частині - ПРОПОРЦІИНО РОЗМІРУ 

непОДІЛЬНІ . -
Спеціальними рахунками, а В. . «ми загальної ППОЩІ; 
3 .. оо. оргаНIЗаЦl.ra 
аМманОI ПІДПРИЄМСТВами, 



6.14. У разі ВИКОрис:гання орендарем п имі .. 
призначенням, розрахунок орендної платиР прощення за РІЗН~М Ц1Л~ОВИМ 

... водиться на ПІдстаВІ акту розмежування орендоваНОI ПЛОЩІ, складеного комісією с. . 
орендодавця і орендаря. у кладІ предстаВНИКІВ 

6.15. у разІ несвоєчасної Сплати орендної плати нараховується пеня, яку 
opeH~ap сп.лачує орендодавцю окремо від орендної плати і інших видатків. 
РоЗМІР пеНІ визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру 
встановленого законодавством. ' 

6: 16. ~еня зараховується на рахунок орендодавця і використовується 
НИМ ВІДПОВІДНО до порядку використання орендної плати. 

7. ПОРЯДОК використання орендної плати. 
7.1. Орендна плата за цілісні майнові комплекси комунальних 

підприємств спрямовується до міського бюджету; 

7.2. у разі коли ор,ендодавцем майна є комунальне підприємство, 
організація, орендна плата спрямовується: 

- за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, 
організації - 70 відсотків орендної плати підприємству, організаціі; ЗО 
відсотків - до міського бюджету; 

- за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організаціі (в 
тому числі нерухоме майно) - підприємству, організаціі; 

7.3. Комунальні підприємства та організації використову~ть орендну 
плату, що залишається в їх розпорядженні, на покриття видаТКІВ, повязаних 

зі статутною діяльністю. 

CeкpeTapltJ~~1 



НІ 
піп 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Додаток 1 
до методики розрахунку . 

1 порядку 
використання плати за оренду 
Комунального майна територіальної 
ГРомади м.Бровари 

Орендні ставки 
за вико~истання цілісних майнових комплексів 

комунальних пщприємств територ· .. 
lаЛЬНОI громади м.БроваРII 

Цілісні майнові комплекси комунальних 
підприємств: 

торгівлі, з організації концертно-видовищної 
діяльності, випуску та поведення лоте ей 

харчової промисловості, ресторанів, з організації 
виставкової діяльності 
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної 
промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної 
промисловості, громадського харчування (крім 
ресторанів) 
нафтодобувної промисловості, лісового господарства, 

кольорової мет гії 
морського і автомо ільного транспорту, будівельних 
матеріалів,побутового обслугов~ання, машино
будування та металообробКИ, OCBIT~, ~ауки та .. 
охорони здоров'я, легкоі (крім швеИНОl), палИВНО1 
п омисловості 
інші об'єкти 

Орендна ставка, 
відсотків до 

залишковоі 

вартості основних 

засобів 

10 

8 

6 

5 

4 

3 



Додаток 2 
до методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 
КОМунального майна територіальної 
ГРОмади м.Бровари 

Орендні ставки 
за використання lІерухо .. 

мого маина теРllторіальної 
ГРомади м.Бровари 

Використання орендарем нерухомого майна . за 
ЦІЛЬОВИМ призначенням 

I.Розміщення нічних клубів, казино, дискотек та інших 
закладів грального та шоу-бізнесу 

2.Розміщення рекламних контор 

3.Розміщення комерційних банків та їх відділень, ломбардів, 
пунктів обміну валют 

4.Розміщення бірж, брокерських та маклерських контор, 
рієлтерських та страхових компаній, регістраторів 

S.Розміщення туристичних агенцій та бюро подорожей 

6.Розміщення офісів нерезидентів України 

7.Надання юридичних консУ.льтаціЙ, нотаріальних послуг, 
розміщення адвокатських контор 

8.Розміщення офісів підприємств, організацій T~ установ 
всіх форм власності (колективної та приваТНОІ) 

9.Розміщення установ Ощадбанку, що приймають платежі 
від населення 

_ Громадськехарчу~авв~ . 
10 Р . . Ф б . піцерій (з реалІзаЦІЄЮ . ОЗМІщення ресторанІВ, ка е, арІВ, .' 
І-- горілчаних виробів) 

11.РОЗМіщення підприємств 
громадського харчуваНIIJI 

(ідалень, буфетів, каф~, закусоЧНИХ без реалізації 

_ горілчаних виробів) 
1 . . омадського харчування 
2.РОЗМіщення дитячих закладІВ гр барів) 
{д НВО сокових -.........: итячих кафе, кафе-моРОЗ , 

Орендні ставки, 
відсотків до 

вартості нерухомого 
майна, Вllзначеної 
експеРТНllМ шляхом 

20 

15 

ІЗ 

в залежності від 
виду діяльності 

орендаря (не нижче 

10%1 

2 

15 

7 

4 
. 

• - ! 

•• : --;О:, ~ 



Об'ЄКТII торгівлі ,......- . . 
Із.здійснення ТОРГІВЛІ Іовелірними виробами 

~ . . . 
14.Здійснення ТОРБГІВЛІ ВІД~Оlта аудіо Продукцією, компакт
дисками, засо ами моБІЛЬНОГО зв'язку 
~ . ." . . 
IS.ЗДlиснення ТОРГІВЛІ товарами підакцизної групи 
t- ... . . 
16.ЗДlиснення ТОРГІВЛІ товарами непродовольчої групи -17.3діЙснення торгівлі товарами продовольчої групи 
18.3діЙснення торгівлі квітами 

19.Розміщення ма:азИНів "Оптика" по виготовленню та 
продажу ОКУЛЯрІВ 

20.3діЙснення торгівлі книжками, газетами та шкільним 
приладдям 

21.3діЙснення торгівлі по реалізації товарів: 
а) непродовольчої групи дитячого асортименту; 

б) продовольчої групи дитячого асортименту 

22.Розміщення фірмових магазинів (відділів) вітчизняних 
виробників (крім тих, що виробляють товари 
підакцизної групи) 

23.ЗдіЙснення торгівлі підприємствами, які за дорученням 
• • u • 

МІСЬКОЇ ради забезпечують харчуванням ДІтеи в ШКІЛЬНИ)! 

та дошкільних закладах 

24.Розміщення спеціалізованих магазинів та відділів по 
реалізації хліба та хлібобулочних виробів, молока та 

20 

15 

15 

15 

10 

8 

4 

з 

молокопродуктів , 1 

25.Розміщення МОЛОЧНИХ І(УХОНЬ 
100. 

26.Розміщення спеціалізованих магазинів по реалізації 
КНИ)1(ОI( вітчизняного виробництва 

'-

27.ЗдіЙснення торгівлі . продовольчими това~амив:; 
· · ... оМlДян (учаСНИКІВ , 

ПІЛЬГОВИХ l(атеГОРІИ ГР... ЧАЕС хворих на 
учасників ліквідації aB~pll на. й в ~астині площ 
цукровий діабет) багаТОДІТНИХ СІме , 
зайнятих під такі відділи 

'- . 
28.Розміщення Сlсладів ДЛЯ торгівлі та ДоПОМІЖНИХ 

приміщень: 5 
- D Оlсремо стоячих буді~ПJlХ; . 

-~П~~ів~и~щ~е~П~О~D~~~Р~n_Х_' ___ ------~------~ 
- у підвалах, нап~впіДDапах 



ПОСЛУГ.І ІІа ~ • селеlllllО 
29. РоЗМІщення авторемонтних Май 

станцій стерень.автозаправних 
~. . 
зо. Розr:slщен~ ПУНКТІВ прокату : 

_ аУДІО та ВІдеокасетами; 
_ побутовою технікою 

31. Розміщення ювелірних майстерень 
32.Розміщення салонів-перукарень 

кабінетів, саун • Косметологічних 

- . ЗЗ.Провадження підприємницької ДІяльності у сфері 
надання комунальних. побутових послуг ( . 
автосервісу) КРІМ послуг 

Об'єкти охорони здоров' R 

З4. Надання стоматологічних послуг 

ЗS. Провадження підприємницької діяльності в галузі 
охорони здоровья 

З6. Розміщення стоматологічних клінік. кабінетів. які 
обслуговують пільгові категорії населення 

37. Розміщення аптек різних форм власності. які реалізу-
ють готові ліки, самостійно ВИГОТОВJUJЮть ліки 

38. Розміщення дитячих стоматологічних клінік незалежно 
від форм власності 

• Заклади освіти, культури, освіти, ФIЗКУЛЬТУРІI та спорту 
та інші УСТ8110ВИ ryMalliTapHoi сфеР_11 

40.Розміщення виставок (крім книжкових та 
образотворчих), засобів масової інформації 

41. Розміщення комерційних закладів освіти, культури, 
~ KiHoтe~тpiB 
_42. Розміщення платних наВчальних курсів 
43. Розміщення спортивних, тренажерних та оздоровчих 

іо-. Це,!трів 

44 Р Унктів реалізації . озміщення видавництв та п. . .. 
періодичних видань, теле - та радІО КОМПІНІИ, 

~ іНформаційних агенств . 
4S.РОЗМіщення дитячих розважальних закладІВ, 

__ комп'IОтерних Клубів 

15 

8 

3 

12 

8 

3 

1 

8 

5 

4 

~ Розміщення книжкових та образотвоРЧИХ виставок 
~ Розміщення інтернет-кафе 

3 

~ Розміщення політичнИХ партій 



49. розміщення телестудій, що знаходяться у Б 
~. .. м. ровари 
50. РоЗМІщення БІБЛІотек, бібліотечних к . . . .. олеКТОРІВ, аРХІВІВ 

музеlВ ' 
~. . 
51. РОЗМІщення закладІВ науки, крім бюджетних 
~ . 
52. РОЗМІЩ~~НЯ гр~мадс~ких організацій, що не займаються 

комеРЦIИНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ - . 
53. РОЗМІЩ~ННЯ ГPOMattcLK~x неприбуткових організацій 

ветераНІВ, пеНСІонеРІВ, інвалідів війни та 

прирівняних .до H~X. категорій, інвалідів, які 
постраждали ВІД наСЛІДКІВ ЧАЕС 

54.Розміщення неприбуТкових громадських та 
бла~одійних організацій, фондів, творчих спілок, 
нацІОНальних культурних товариств 

55.Розміщення релігійних організацій 

56.Розміщення дитячих дошкільних закладів, закладів 
освіти, закладів фізкультури, спорту та культури ДJIJI 
школярів і студентів, якщо одержувані ними 
прибутки спрямовуються на Їх розвиток 

57.0рганізація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час 

58.Розміщення майстерні, студії художників, народних 
майстрів, архітекторів, скульпторів, дизайнерів, 
письменників, театральних діячів, кінематографістів, .. . . 
журналістів, ФОТОХУДОЖНИКІВ, музичних ДІЯЧІВ та 

. інших членів творчих спілок 

Об'єкти виробничої сфери 

59.ЗдіЙснення обробки фотоматеріалів 

60.Провадження виробництва (промисло~іСТЬ) та 
будівельно-ремонтних робіт (під виробнич!.. потреби), 

.. дукцll - виробництво сільськогосподаРСЬКОI про 

61.Розміщення підприємств по виробництву харчових 
і-- продуктів 
62 р . . ємств З часткОВИМ . ОЗМІщення комунальних П1Дпри 
~ бюджетним Фінансув~ 

поштОВОГО зв'язку 
~3.РОЗМіщення підпр~ємСТВ 
"у r-- !<рпошта 11 . 

анізацій, закладІВ та 
64.РОЗМіщення бюджетних орг та державного 

місцевого 
установ, що фінансуютЬСЯ з 

___ БЮджетів. о 
6 асобів пересування, ІЦ 
S.Гаражі для спеціалізованИХ з 
ВИkористовуютьсяінвалідами 

2 

2 

з 

1 

IS 

S 

4 

З 

1 грн в рік 

1 грн в рік 



66.lиU1е використання нерухомого майна 
~ 

Секрета 

-'0; 

10 



Додаток 2 
до . . РІШ:ННJI Броварської 
МІСЬКОІ ради 

від tJ.tf. /J.9. РоГ 
Н!! ~.PS" - З-? -М 

оренди нежитлових прд О. Г о в І Р . ИМlщень, що знах 
влаСНОСТІ територіально.. ОДJIТЬСJl в комунальній 

І громади м.Бровари 

(ЧІІСЛО, MiCHUIt, рік) 

І (повна назва Орендодавця) 

_------------------ (надалі - "Орендодавець") в особі 

(посада, пріЗDllще, ім'н та по-баТlокові) 

що діє на підставі 
~----((~наз~а;а~д;о~~ме~I~~,N!М!~р~іw~е;.нн;Н~Dи~к;оН~а;.DЧ~о~го~к=ом~іТ=~~)-------

виконавчого комітету Броварської міської та 
. 

РІшення ради 

(ПОСада, пріЗВllще, ім'. та по-батькові) 

в строкове платне 

за адреСОІО 

-----------------~---------------------------------загальною площею м2 , в Т, ч, на поверсі м
2 

нап' • 2 --------, IВПlДВал м' підвал м • інше ,; що знаходиться на балансі • - • 
варт' • І ІСТь якого визначена згідно з актом оцінки ВІД _------- Н!! ----
І СТановить за експертною оцінкою (залишковою вартістю) _-------rPН, 

Нежитлове приміщення передаєтьСЯ в орендУ з метою ---------

~------------~----~------------------
1.2. Заз 1 І' цьогО договору нежитnове приміщення передається 

О начене у п, • · . ' .. реНдаРІО з (за и"ого НaJlВН1СТІО) ЗГІДНО з актом приимання-передачі устаткуваннІІМ • • Що Додаєт ру І' Є и"оro неВlд'ЄМНО10 чаСТИНОІ0. 
ься ДО ЦЬОГО ДОГОВО 



2. УМОВІІ передачі т 
неЖllТЛО:О nOBeplle~HR ореНДованого 

U\.J_ 

2.1. Орендар вступає У стр го ПР'IМlщеННR 
. окове платне 

ррlfміщенням У теРМІН, указаний у догово і корис~вання орендованим 
сторонами цього Договору та акта прий р, але. не раНІше дати підписання 

2 2. Передача приміщення в о мання-передачі приміщення. 
. ренду не тягн б 

орендаря права власності на це приміще В е за со. ою виникнення в 
територіальна громада м.Бровари а Оре~НЯ' ласником ПРИМІщення залишається 

ди ' дар користується ним протягом строку 
орен . 

2.3. У разі припинення цього Договору П . 
орендодавцю. РИМІщення повертається Орендарем 

Орендар повертає приміщення Орендодавцю . . . аналОГІЧНО порядку 
встановле~ому при передаЧІ ПРИМІщення Орендарю ЦИМ Договором. ' 

ПРИМІщення вважається поверненим Орендодавцю . .. з моменту ПІДПИСання 
сторонами акту приимання-передачі. 

2.4. Обов' яз~к по С~ад~~ню акту. приймання-передачі покладається на сторону, 
Іка передає ПРИМІщення ІНШІИ СТОРОНІ Договору. 

3. Орендна плата 
3.1. Орендна плата визначається на підставі методики розрахунку плати за 

користування майном територіальної громади м.Бровари, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від Н!! і 
становить без пдв за базовий місяць розрахунку грн. 

(міснць, рік) 

Орендна плата за перший місяць оренди 
визначається IIImIХОМ коригування орендної плати за базовий місяць на індекс 
іНфЛJIції за місяць. 

Нарахування пдв на суму орендної плати здійсlПOЄТЬСЯ у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

3.2.0рендна плата за кожний н~~~ий Mi~JlЦЬ ~изнача.~ься шляхо~ 
кориryвання орендної плати за попереДН1И МІСЯЦЬ на Індекс ІНфЛЯЦІІ за наступнии 
місщь. 

3.3. Орендна плата перераховується Орендодавцю на розрах~ковий рахунок 
ЩомісJIЧНО не пізніше числа на~тупного МІСЯ~. 

Сторони зобов'язуються щоквартально проводити ЗВІРКУ роз?~в. . . 
3 4 Р' .. переглядається ва вимогу ОДНІЄІ 13 СТОрІН У разІ 

. " ОЗМlР ореНДНОI плати. . авих цін і тарифів та в інших 
ЗМІНИ методики ЇЇ розрахунку, зМІВ цевтр8JIІЗОВ 
випад б нНИМ законодавствоМ. 

ках, перед ачених чи ана несвоєчасно, або не в повному обсязі, 
. 3.5. Орендна платІ, переЬ"ов давцем відповідно до чинного законодавства 
~~:aє індексації і стягуєть~я peHД~. подвійної облікової ставки НБУ на дату 
ІСраlНИ з урахуванням пеНІ у рОЗМІРІ. урахуванням індексації за кожний день 

нарахування пені від суми заБОРГОВанос;; ~ри сплаті платежів частинами внесена 
ПРОстрочеНИJl, вклюЧаючи день проПЛ8 ~eHНJI нарахованої пені, без особливого 
СУМа зараховується в перІІІУ чергу на по . 
ПОВідомлення про це Орендаря. .. плати що надійшла Орендодавцю, підлягає 

3.6. Наднормативна сума ореНДНОI О ен;арю або заліку в рахунок наступних 
11 Установленому порядку поверненню Р . 
lIJJатежів. . 



4. Використання амо ... 
4.1.АмортизаціЙні відрахування н:ТllзаЦIIIНIIХ відрахуваllЬ 

rrоРJlдженні Орендодавця. ореНДоване майно залиwаlОТЬСЯ у 
роз 4 2.Поліпшення орендованого n . .. РИМІщення з· .. . 
fортизаціЙНИХ ВІдрахувань є комунальн '. ДІиснеНl за рахунок 

аа ою власНІСТЮ територіальної громади 
м.Бровари. 

, s. 0608'Я3КII Орендаря 
Орендар зобов язується : 
S.l.Використовувати орендоване приміщенun ВІ·ДПО . .. 

1 1 пп ВІДНО до иого призначення, 
обумовленого п. . . ~ьoгo Договору, та умов цього Договору. 

~.2: Своєчасно І ~ ~OBHOМY .обсязі сплачувати орендну плату незалежно від 
иаCJI1ДЮВ господаРСЬКОІ Д1JlЛЬНОСТІ. 

5.3. Забезпечу~ати нал~жне збереження- експлуатацію і санітарне утримання 
opeНД.OBaнo~o ПРИМІщення, иог~ обладнанНJI, інвентаря, прибудинкових територій та 
запоБІгати иого пошкодженню І псуванню. 

5.4. Розробляти комплексні заходи щодо забезпеченНJI пожежноі безпеки. 
Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також 
виконанНJI вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 
Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну 
техніку і інвентар, не допускати їх використaнНJI не за призначенНJlМ. Проводити 
службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати 

Орендодавцю. Нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за збитки, 
спричинені пожежою та незабезпеченням пожежної безпеки орендованого майна. 

5.5. Зберігати всі товарно-матер~альні цінності ~ до~енти H~ с:їnажах, які 
встановлені на висоті О 5 м від П1ДJlОГИ та на ВІДстанІ 1 м ВІД Інженерних 

, І 

комунікацій. .. 
5.6. Не виставляти за межі орендованого ПРИМlщеИНJI товар, тару та Інше 

~~ .. 
5 7 П ку Дії Договору до передаЧІ орендованого ПРИМІщення .. ротягом стро , ... . .. 

Ор .... рахунок проводити поточнии ремонт та капІТальнии 
ендодавцю за актОМ, за СВІИ 'б 
е' . б· ість якого виникла в зв язку з осо ливостJlМИ 

р. МОНТ о? єкту оренди, He~ ~й емонт Орендар повинен проводити у 
д1JJJIЬHOCTI Орендаря. КапІТаль Р порядку проектно-кошторисною 
В1ДП' •• ю в установленому 

OBlДHOCTI з затверджено а або його виконавчого органу. 
по· Ю згодою власник " ІСуМентаЦlЄЮ та за ПИСЬМОВО ·щення необхідність якого виникла в 

Капітальний ремонт орендо~~о:вс?т:~я за P~HOK Орендодавця. 
резУльтаті нормальної амортизацll, пр .~HOГO ремонту або переобладнання 

При проведенні Орендарем капІ.. згоди власника або його виконавчого 
Орендованого приміщення без письмово~ всі витрати та збитки (враховуючи 
органу Орендар відшкодовує ОрендоДав утриманням орендованого майна та 
lІІТрафні санкціі), пов' JIЗані з ремоНТОМ та 
ОрИnеглої території. . ня цього Договору застрахувати орендоване 

5.9. Протягом місяця ПІСЛЯ !J.(]I8Дбен ІНсову вартість на користь Орендодавця в 
Ор . . ва иого ал 
ИМltnення не мевше вІЖ . 

-011 твом О· ПОРядку, визначеному зако~одавс ~i вання Договору повернути peHдoд~цeBI 
5 10 . У азІ· припиневНЯ або ро р. Гl·РШОUV ніж на момент передаЧІ його .. р uv стІНІ, не 6 .... " • 

орендов . тn,евНЯ У вanежвО6 .... " ФІЗ· ичного зносу, та ВІдшкодувати 
ане прИМІ&.lo\ ормального 

в оренду, з врахуванНЯМ н 



.• nодавцеві збитки у разі погірше tJI( ;) 
ареРІ" w ння стану аб 
eJlдOBaHoгO маина з вини Орендаря. о втрати (повної або часткової) 

ор 5.11. укласти з балаНСОУТРимувачем о ен 
IlроБНИКами комунальних І послуг) р Д~BaHOГO приміщення (та/або іншими 

8 ДОГОВІР про . 
бanаисоутримувача на утримання ор ВІдшкодування витрат 

... ендованого при . 
терНТОРІІ та надання комунальних послу О Мlщення, прибудинкової 
додаткові витрати на. оплату Комунальних г по:ле~дарю. Якщо Орендодавець несе 
nPllміщення, пов' язаНІ з особливостями підп У або на утримання орендованого 
повністю оплачує. риємства Орендаря, останній ці витрати 

6. Права Орендаря 
Орендар має право : 
6.1. Використовувати орендоване приміщення від· .. 

та умов цього Договору. ПОВІДНО до иого призначення 

6.2. Самостійно розподіляти доходи . . . ' отримаНІ в результаТІ використання 
орендованого ПРИМІщення. 

6.3. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведення ,необхідного ремонту з дозволу власника або його 
ВІIКОНавчого органу. 

6.4. Орендар має право на укладання Договору на новий строк в разі 

добросовісного виконання усіх зобов' язань за попереднім договором оренди. 

7. Обов'язки Орендодавця 
Орендодавець зобов' язується : 
7.1. Передати Орендарю в оренду приміщення згідно з цим Договором за актом 

приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором. 
7.2. Не ВЧИНJIти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися 

приміщенням на умовах цього Договору. 
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинен~ чинності цього Д~ГOBOPY 

переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним ІЗ правонаСТУПНИКІВ, якщо 

останній згоден стати Орендарем. 

. В. Права Орендодавця 

Орендодавець має право: . 
8 1 К ан напрЯМИ та ефективність використання ПРИМІщення, .. онтролювати ст , 

переданого в оренду за цим Договором.. б w 8 2 . . . щодо внесення ЗМІН дО ЦЬОГО Договору, а о иого 
.. Виступати з ІНІЦІативою аного приміщення внаслідок 

розірвання в разі погіршення ставу орендов 
невиконання або неналежноГО виконання умов цього Договору. 

'. · и ішеННJI спорів за Договором 
9. ВідповідаЛЬНІСТЬ І в Р иконанвя зобов'язань за ЦИМ Договором 

9.1. За невиконанВJI або нен~ежне Винним законодавством Украіни. . 
СТорони несуть відповідальність ЗГІДНО з ч бо в зв'язку З НИМ не вирішені 

9 
а цИМ договором а 

.2. Спори, які виникають з оВОМУ порядкУ· 
lUJIиxом переговорів, виріШУЮТЬСЯ в суД . 

10 ОсоБЛИ81УМО8И • ти зобов'язання за Договором, об'єкт 
. рава передав! . 10.1. Орендар не має n . . або часткОВО в користування ІНШИМ 

Оренди, обладнання, інвентар ПОВНІСТЮ 
OpI'!l9.· • 

• чnlзац1ЯМ, особам. 



10.2. ПИтання передачі ореНДованого при . 
б .. Мlщення всубор . асИКХОМ' а о иого виконавчим Органом. енду ВИРІШУЄТЬСJl 

J1I 10.3. Орендар не має права УКЛадання . . 
елі про спільну діяльність, ПОВмязаних з б ДОГОВОРІВ (контраКТІВ, угод), у тому 

'1IIJIМіщень іншою юридичною чи фізичною о~~-яким використанням орендованих 
пр. . .. о ою. 

у разІ порушення ЦІЄІ умови Договор:v Оре 
Д J Ндодавець має право на дострокове розірвання oгo~opy орен~и ~.!становленому порядку. 

10.4. В разІ реоргаНlзаЦI,I, приватизації, ліквідації Орендаря або порушені в 
rocподарському СУДІ справи про банкрутство, Орендар повинен письмово 
повідомиТИ про ~e Орендодавця. в 1 О-ти денний термін з моменту виникнення 
перелічених фаКТІВ,. H~~T~ нотаРІально посвічені статут та установчий договір, які 
враховують реоргаНlзаЦIИНI процеси, а також інформацію про правонаступництво. 

10.5. Орендар з урахув~нням особливостей свого підприємства або особливих 
ВJlМoг використ~н~я ПРИМІщення (заклад освіти, медицини, тощо) повинен 
оформити неоБХІДНІ дозволи ДержнагЛЯДохоронпраці, Броварської районної сан
епідемстанції, Держпожежохорони, Держуправління охорони навколишнього 
природного середовища, тощо. 

10.6. При проведенні Орендодавцем капремонту орендованого приміщення, 
ПОВ'JI3аного з тимчасовим звільненням цього приміщення, Орендар зобов'язаний на 
протязі 1 О днів звільнити його. 

на період тимчасового звільнення приміщення Орендарем орендна плата 
Орендодавцем не нараховується. 

10.7. На період проведення ремонту чи переобладнання об'єкту оренди за 
ініціативою Орендаря він не звільняється від внесення орендної плати, плати за 
комунальні послуги та інших платежів.. . 

10.8. При припиненні використання ПРИМІщення Орендар протягом МІСЯЦЯ 
ПИсьмово повідоМJUIЄ Орендодавця. . 

10.9. В разі наявності в приміщенні декількох орендаРІВ, Орендар ~ece 
. . .. ехнічний стан об'єкту оренди, иого сотдарну відповідалЬНІСТЬ за належнии т .. 

..... монту та благоустрою, а також приимає фасаду, ~ибудинков~ терИТО~lИб ІХ ,ре(включаючи штрафні СІІІІІЩ1ї), пов'изані 3 
участь у ВІдшкодуванНІ витрат І з ИТК1В айва та илегnої території. 
ремонтом та експлуатацією орендованого м пр 

· ·ни та припинеННJI Договору 
11. Строк чинНОСТІ, умови, ЗМІ І що діє з "_" 

11.1. Цей Договір укладено строком на_-------
200_ р. до " " 200_ р. вIQIЮЧИО. ігають сипу протягом усього терміну цього 

11.2. Умови цього Договору збер ·сля ЙОГО укладення законодавством 
Договору в тому числі у випадках, коли Пlще Орендаря а в частині зобов'язань , · шують станови ' ВстаНовлено правила, що ПОГlР нання зобов'язань. 
Орендаря щодо орендної плати - до вик~ цього Договору допускаються за 

11 З Зміни і доповнення або РОЗІРВання .оиа що пропонується внести, . . . та доповне.ппп, . 
Взаємної згоди сторін. ЗМІНИ. з дати їх подання до розгляду ІНШОЮ 
РОЗГJlЯдаються протягом оДНОГО ~СЯWl . . 
СТоро . й Договір може бути РОЗІРВано ною. .... стоРІН це .. 

11 4 З ... ою оДНIЄI Із . невиконання сторонами СВОІХ . .. а ІНІЦІатив у випадках ством 
РІlUен,НЯМ господарськ?го су: едбаченИХ чинни~ законоДав . 
30бов Jlзань та з інших ПІДСТав, Р 



11.5. при несплаті Орендарем о .. 
реНДНОІ плати n . . 

закінчення строку платежу ОреНдодавець має n а ротягом 2-х МІСЯЦІВ 3 ДНЯ 
11у з позовною заявою про ДОСтрокове р. во звернутись до господарського 

С~СeJIения Орендаря. РОЗІрвання Договору та примусове 
811 • 

11.6. У разІ припинення або розірвання Д . 
ВІ1на здійснені Орендарем за рахУнок в оговору, ПОЛlЛшення орендованого 
"'.. ласних коштів які . . рендоваиого маина, не завдаючи йому ш ,можна ~Ідокремити ВІД 
: невідокремлювані поліпшення _ влаСнісТlК:Ь' визначаються власНІСТЮ Орендаря, 

' .. О реНДодавця. 
Питання компенсаЦll рендодавцем збільш . 

Результаті зазначених невідок ення B~PTOCTI opeH~OBaHOГO майна 
В. .. реМЛюваних ПОЛ1Пшень ВИРІШУЮТЬСЯ при 
погоджеНІ власником або иого Виконавчим оо ... органом проеКТНО-КОШТОРИСНОI 
до~еи:аЦll на ~eMOHT орендованого приміщення, його переобладнання тощо. В 
разІ ВІДСУТНОСТІ . указаногр погодження невідомкремлювані поліпшення 
Вll3начаютьс~ влаСНІ~ТЮ Орендодавця без здійснення компенсації . 

. 11.7. ПІСЛЯ заКІнчення ~тpoкy дії Договору або в випадку дострокового 
РОЗІрвання орендоване ПРИМІщення має бути звільнено Орендарем і передано 
Орендодавцю за актом на протязі 15 днів. В разі користування об'єктом оренди 
піш припинення строку дії Договору, Орендар зобов'язаний вносити плату, за час 
фактичного користування приміщенням до передачі його за актом Орендодавцю в 
розмірі орендної плати, а також відшкодовувати витрати на утримання 
npибудинкової території та інші витрати загального користування, сплачувати 
комунальні послуги, витрати на обслуговування внутрішньо-будинкових мереж та 

обладнання. 
11.8. у разі звільнення Орендарем приміщення без письмового попередження, 

а також без складання акту про повернення об'єкту оренди в належному стані 
Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв' язку з цим 
збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю. . 

11.9. Продовження строку дії цього Договору оренди на .вказане ПРИМІЩ:ННJI 
Можливе лише в разі видання нових РОЗПОРЯДЧИХ докумеНТІВ власника або иого 
ВИконавчого органу, тобто в порядку укладання догов?ру орен~и не~итлових 
Приміщень, що знаходяться в комунальній влаСНОСТІ теРИТОРlальНОI громади 

м.Бровари.. . 
11.10. Чинність цього Договору прИПИНЯЄТЬСЯ ВН~СЛІДОК: 

. а який його було укладено, 
- заКІнчення ~:rt'0кy, н ) об'єкту оренди Орендарем (за участю Орендаря), з 
- приватизаЦll (ВИКУПУ . а о ендоване приміщення. 

Моменту набуття права власНОСТІ Орендарем н р 
- загибелі об' єкту орендИ; 

- банкрутства Орендаря;. ... ичної особи орендаря, якщо в установчих 
ліквідації або реорганlзацll юрид . 

ДОКУМентах не вказано право~аступНИИТВО, рін або за рішенням господарського 
Ю згодОЮ сто - достроково за взаЄМНО 

СУДУ; б нНИХ законодавством України. 
_ в інших ВИПадках, прЯМО перед. аче врегульовані цим Договором, 

. и стОРІН, не 
11.11. ВзаЄМОВІДНОСИН у аїни. 

регулюються ЧИННИМ законодавствоМ КР( ирьох) примірниках, кожен з яких має 
но в 4-х ЧОТ 

11.12. Цей Договір укладе орендодавця, Орендаря. 
однакову юридичну силу, по два для 



12. ЮРІІДІІчна а 
" дреса та реквіЗllТIІ сторі •• 

lIopeJlдOдaBeць : -=====--------------~-------lIopeJlдap": ---==-===---____________ ======== 
~~---------------------- МФО 
БанК_ ------------
КодзКnО-----______________ _ 

І 13. ДодаТК11 
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього 

договору додаються : оо 
_ розрахунок ореНДНО1 плати; 
- акт оцінки вартості майна, що передається в оренду; 
- акт приймання-передачі орендованого майна; 

AorOBip з балансоутримувачем про відшкодування витрат на утримання 
орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю; 
договори на відпуск тепла, води, електроенергії, послуг зв'язку та інших 
комунально-побутових послуг, що укладаються в установленому порядку з 
відповідними організаціями Орендарем не пізніше 1 О-ти денного строку після 
укладення цього Договору о 

"ОРЕНДОДАВЕЦЬ" 

моп. 

"Погоджено" 

Начальник Управління 
КОмунальної власності 
_ Л.В.Чернишова 

"ОРЕНДАР" 

м.п. 

батюк 
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