
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Положення про порядок 

передачі в оренду майна територіальної громади l 
м. Бровари в новій редакції 

9 

З метою врегулювання процедури передачі в орендне користування 
підприємствам, установам, організаціям, приватним підприємцям та 
громадянам майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари та відповідно до пункту З 1 статті 26, пункту 5 стапі 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті З та статті 5 
Закону У країни "Про оренду державного та комунального майна", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити в новій редакції Положення про порядок передачі в 
оренду майна територіальної громади міста Бровари згідно з додатком 1. 

2. Балансоутримувачам майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади м.Бровари, які визначені орендодавцями, керуватися 
цим Положенням при вирішенні питань про оренду комунального майна. 

З. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 
09.07.02 Ng 202 "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста 

Бровари". 
4. Дане рішення набирає чинності з 15.11.2006. 
5. Призупинити укладання та продовження договорів оренди до 

моменту вступу в дію даного Положення. 
6. Контроль за виконанням цього рішення по~асти на постійну 

комісію міської ради з питань ко влаСНОСТІ та приватизації, 
заступника міського голови JЩ ,~l(f1i<U • 
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Положення 

Додаток 

до рішення Броварської 

міської ради 

від tI.D ~PIН,J, ~ 
Н!! ~~/- -І() - tJ$ 

про порядок передачі в оренду майна 

теРltторіальноі громади м. БроваРJt 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного 
та комунального майна", "Про власність", інших нормативних актів і 

визначає порядок передачі в оренду майна територіальної громади 
м.Бровари. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на цілісні майнові комплекси 
підприємств комунальної форми власності, на нерухоме майно (будівлі, 
споруди, приміщення тощо) та на інше окреме індивідуально визначене 
майно територіальної громади м.Бровари. 

1.3. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому 
значенні: 

оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном, 
яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності; 
балансоутримувач - юридична особа комунальної форми власності, в 

повному господарському віданні (на балансі) якого знаходиться майно 
територіальної громади міста Бровари; 

орендна плата - це платіж, який вносить орендар за користування 
майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї 
господарської чи іншої діяльності; . 

суборенда - заснована на ДОГ?ВОРІ CTPOKO~: пла~не користування 

майном ЯI(е передається орендарем в суборенду треТІИ осоБІ; 
, w б' 

цілісний майновий комолеlес - господарськии о єкт з завершеним 

циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною 
ділянкоІО, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, 
системоІО енергопостачання. 

2. OCllOBHi ПОЛО'lсеIIIIЯ • 
2 1 Об'єктами оренди ЗГІДНО з цим Положенням є: 
_. ~ілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, . ... . 

засновані на l(омуналЬНІИ влаСНОСТІ; 



. .- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо) та інше окреме 
ІНДИВІДУально визначене майно територіальної громади м. Бровари. 

При передачі в оренду цілісних майнових комплексів об'єктами оренди 
виступають основні фонди, а оборотні засоби орендарем викупаються. 

2.2. Орендодавцями майна територіальної громади м.Бровари є: 
Балансоутримувач і, щодо цілісних майнових комплексів та нерухомого 

майна (будівлі, споруди, приміщення тощо) та іншого окремо визначеного 
майна, що знаходяться на балансі підприємств, установ, організацій, 
заснованих на власності територіальної громади м.Бровари. 

Надати орендодавцям такі повноваження: 
виступати позивачем, відповідачем, третьою стороною в 

господарському суді з питань орендних відносин; 

- готувати паспорт та технічну характеристику нерухомого майна; 

- готувати проект договору оренди зі усіма додатками, передбаченими 

типовим договором оренди; 

- проводити розрахунок орендної плати; 

- контролювати виконання договорів оренди та своєчасно вживати 

відповідні заходи у випадках порушення умов договору. 
2.3. Орендарями майна територіальної громади м.Бровари є юридичні 

або фізичні особи, діяльність яких легалізована відповідно до законодавства 

України. 
2.4. Ініціатива щодо оренди майна територіальної громади міста 

Бровари може виходити від юридичних та фізичних осіб, які можуть бути 
орендарями відповідно до пункту 2.3. цього Положення, та від орендодавців 
зазначених у пункті 2.2. цього Положення. 

3. Підстави для прийня'П'я рішення про передачу об'єктів в оренду 
3.1. Письмове звернення підприємства, установи, організації, . ., . 

приватного ПІДПРИЄМЦЯ та громадянина, складене на ІМ я МІСЬКОГО голови, Є 

підставою для розгляду питання про передачу майна в оренду; 

3.2. Звернення має містити такі дані: 
- повна назва підприємства, установи, організації або ШБ приватного 

підприємця; 
- поштовий індекс, адресу місцезнаходження та телефон заявника; 
- номер основного розрахункового рахунку, назву обслуговуючого 

банку, МФО банку, код підприємства в єдиному державному реєстрі 
підприємств (статистичний); 

- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб'єкта 
підприємницької діяльності; 

- дані про об' єкт оренди; 
- погодження орендодавця. 

3.3. До звернення про продовження оренди приміщення додається 
копія договору про страхування приміщення за минулий період. 

3.4. У разі, якщо юридична чи фізична особа бажає взяти в оренду 
приміщення, не маючи на увазі будь-яке конкретне, вона направляє СВОІО· 
заяву з обrрунтуванням потреби в приміщенні та пропозиції щодо своєї 
участі у вирішенні соціально-економіч~их проблем міста. 



4. ПОРЯДОК укладання, ПрllПllнення та продовження договору 
ореНДІІ 

4.1. Юридичні та фізичні особи, які бажають укласти договір оренди 
майна територіальної громади м.Бровари, надають в Управління комунальної 
власності наступні документи: 

- юридичні особи - копію діючого статуту підприємства, копію 
свідоцтва про державну реєстрацію, копію свідоцтва, що підтверджує обрану 
систему оподаткування; 

- фізичні особи - копію документа, який підтверджує особу, копію 
свідоцтва про державну реєстрацію, копію свідоцтва, що підтверджує обрану 
систему оподаткування; 

- громадяни - копію документа, який підтверджує особу, копію довідки 
про присвоєння ідентифікаційного номера. 

4.2. Управління комунальної власності Броварської міської ради 
(надалі Управління комунальної власності) у 3D-денний строк розглядає 
належним чином оформлені документи та організовує їх розгляд на засідання 

K~Mici~ ,по оренді об' сктів ~у'нал,Ь_НDЇ_Q.1!аСНQ~ті_.І~риторіaJ}~I:fр'Ї ~о_мадй __ 
м.БРОвари (надалі комісія), до складу якої входять також депутати 
Броварської міської ради. Комісія затверджується рішенням виконкому. 

4.3. Комісія проводить засідання, на яких розглядає питання щодо 
оренди комунального майна та вносить пропозиції, на основі яких 

Управління комунальної власності готує подання на розгляд виконавчого . 
КОМІтету. 

Звернення, які не розглядалися на комісії, не підлягають розгляду на 

засіданні виконавчого комітету. 
В разі неМО)І(Ливості вирішити питання позитивно, Управління 

комунальної власності надає відповідь-відмову в письмовій формі. 
4.4. Для розгляду на комісії Орендодавець подає: 

при укладанні договору оренди - довідку-характеристику 

приміщення з інформацією про площу ; 
- при продовженні оренди - довідку про виконання умов договору 

оренди орендарем та акт обстеження орендованого приміщення. 
В разі необхідності Управління комунальної власності має право 

вимагати від балансоутримувача копію поверхового плану приміщення та 

його технічну характеристику. 
4.5. Рішення про надання приміщення в оренду приймається 

виконавчим комітетом за поданням Управління комунальної власності. 
4.6. На підставі рішення виконкому У правління комунальної власності 

видає заявнику ордер на право укладання договору оренди, термін дії якого 
становить ЗО діб, витяг з вищевказаного рішення та організує оцінку 
орендуємого приміщення. Оцінка в~конується за рахунок орендаря, 
матеріали оцінки затверджуюТЬСЯ МІСЬКИМ головою, або заступником 

міського голови. 
4.7. Отримавши вищевказані документи, заявник звертається до 

балансоутримувач а про уклад~ння Д?ГOBO~y оренди. . 
4.8. Орендодаве.ць !lа ПІдстаВІ ордеру,. в~тягу з РІшення та витягу з 

експертної оцінки в порядку, установленом:r РІшенням ради, оформляє та 
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укладає договір оренди нежитлового приміщення, погоджує його в 
Управлінні комунальної власності. 

4.9. у разі не укладання договору оренди в установлений термін з 
вини орендаря, рішення виконкому втрачає чинність. 

4.10. Якщо при проведенні оцінки були виявлені розбіжності в площі 
приміщення від тісї, що вказана в рішенні виконкому, допустимо вказати в 
договорі оренди площу приміщення, відповідно до звіту про оцінку майна. 

4.1 І. Істотними умовами договору є: 
- назва об' є кту оренди, склад та вартість майна з урахуванням ії 

індексації; 

- термін, на який укладається договір оренди; 
- орендна плата з урахуванням її індексації; 

- порядок використання амортизаційних відрахувань; 

- відновлення орендованого майна та умови його повернення; 
- виконання зобов'язань; 

- забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня) ; 
- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта 

оренди; 

- відповідальність сторін; 

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 

- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого 

майна. 
За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші 

умови. 

4.12. При наявності додаткових умов, визначених комісією та 

затверджених виконкомом, укладається додаткова угода. 

4.13. Суттєві зміни та доповнення до договору оренди, приймаються на 
підставі рішення виконкому за пропозицією комісії, шляхом укладення 
додаткових угод, які є невід'ємною частиною договору оренди. 

4.14. Орендна плата розраховується згідно Методики розрахунку 
орендної плати за користування майном територіальної громади м.Бровари, 
затвердженої рішенням сесії Броварської міської ради. 

4.15. Орендодавець не пізніше п'яти календарних днів, з дня укладання 
договору оренди передає в Управління комунальної власності 1 екземпляр 
договору зі всіма додатками. 

4.16. Управління комунальної власності бере на облік укладений 
договір і в подальшому контролює його виконання згідно з покладеними на 
Управління повноваженнями. . 

4.17. ПИтання щодо зменшення розміру орендної плати вирішує сесія 
Броварської міської ради. . 

4.18. Чинність договору оренди припиняється внаСЛІДОК: 
_ закінчення строку, на який його було укладено; 
_ приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря); з 

моменту набуТтя права вла~ності ОреНдарем ~a орендоване майно, 
- банкрутства орендаря; . . о ••• 

_ загибелі об'~кта оренди; 



- ліквідації або реорганізації юридичної особи орендаря, якщо в 
установчих документах не вказано правонаступництво; 

- достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням 
господарського суду; 

- в інших випадках, прямо передбачених законодавством України. 
4. ~ 9. Майно вважається поверненим після підписання акта приймання

передаЧІ. 

4.20. Якщо орендар не виконує обов'язки щодо повернення майна, 
орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі 
подвійної плати за користування майном за час прострочення. 

4.11. Управління комунальної власності регулярно надає інформацію у 
засобах масової інформації про вільні приміщення, що пропонуються в 
оренду. 

5.Набутrя права на оренду комунального маііна на КОНКУРСНІІХ 
засадах. 

5.1. За наявності заяв про оренду майна територіальної громади 

м.Бровари від двох або більше осіб, орендар визначається при проведені 
конкурсу. Функцію конкурсної комісії виконує комісія по оренді об'єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Бровари (надалі комісія). 

5.2. Конкурс по передачі в оренду проводиться з метою визначення 
орендаря, який запропонує: 

- найкращий розмір орендної плати; 

- найкращі умови подальшої експлуатації (використання) об'єкту; 

- внески на розвиток об'єктів, що мають важливе значення для 

забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб 

територіальної громади. 
5.4. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається 

переможець згідно з умовами конкурсу або конкурсними пропозиціями. 
5.5. За результатами конкурсу до умов договору оренди включається 

орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші 

пропозиції переможця конкурсу. 

6. Порядок передачі в суборенду. 
6.1. Питання передачі орендованого приміщення в суборенду 

вирішується власником або його виконавчим органом. 

6.2. У разі прийнятrя рішення виконкому за пропозицією комісії про 
надання згоди орендарю на передачу в суборенду орендованого приміщення, 
укладається договір суборенди. . 

6.3. Строк надання в суборенду не повинен перевищувати термін дії 
договору оренди. 

6.4. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від 

виконання умов договору оренди. 

7. Прикінцеві положенни . 
7.1. Контроль за вик~нанням умов ДОГОВОРІВ оренди комунального 

майна в межах qBOYX повноважень здійснює орендодавець та У правління 
комунальної власності.' При наявності порушень умов договорів, 



приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним 
законодавством. 

7.2. Наявність у орендаря боргів по сплаті орендної плати, боргів по 
комунальним платежам та експлуатаційним витратам на утримання 

орендованого майна протягом дії договору оренди, невикористання 

орендованого майна або використання його не за призначенням тощо є 

підставою для відмови в продовженні договору оренди на новий термін або 
для дострокового розірвання договору оренди, згідно чинного законодавства. 

7.3. Юридичні особи комунальної форми власності, на балансі яких 
знаходиться майно територіальної громади м.Бровари, щомісяця надають 

Управлінню комунальної власності інформацію про наявність вільних . 
нежитлових ПРИМІщень. 

7.4. Проведення робіт 

(капітальний ремонт) орендар 

виконкому. 

по поліпшенню орендованого майна 
оформляє згідно відповідного рішення 

7.5. В разі припинення або дострокового розірванні договору оренди 
поліпшення орендованого майна відшкодовуються згідно чинного 

законодавства. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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