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Г Про затвердження методики роз~~~~.ку і поряд~J'l 
використання плати за оренду коМунального майна-: 

територіальної громади м.Бровари та внесення зміtf та 
доповнень до типового договору оренди нежитлових 

приміщень 

З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари та відповідно до 
пункту 31 статті 26. пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 3 та статті 5 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна", враховуlOЧИ рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності та приватизації Броварська міська рада 
-.--;- -:-:. :.-: .... 
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1. Затвердити методику розр~jн~'у і пор~;цС?.к'О Вt'користання плати за 
оренду комунального майна тер' ~~Р.18льНої гpOMa~~ м.Бровари в новій 
редакції згідно з додатком 1. ~ ~ .. / ~~}~1iiG. 02. О! P.!/fJil- 5'b-OS; 11 • .3 

2. Затвердити зміни до тЙ: ,QBOrO .. _ ~OBb*/: оренди нежитлових 
приміщень I(ОМУНальної власності теР~і.ОRіальноі~ri~Мади м.Бровари згідно з 

~, • J.'1 ,,'] • 
додатком 2. '-~-= -.'r:-:' 

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

оренди, які укладені до вступу в дію даного рішення, в частині розрахунку 
орендної плати, з дати набрання чинності даного рішення. 

5. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Броварської 
міської ради від 08.09.05 Н!! 795-37-04 "Про затвердження типового договору 
оренди нежитлових приміщень та методики розрахунку плати за 

користування майном територіальної громади м.Бровари". 
6. Визнати такими, що втратили чинність рішення Броварської міської 

ради від 19.06.2003. Н!! 259-12-24 "Про встановлення пільгової орендної 
ставки приватному підприємцю Голь І.М.", від 04.12.2003. Н!! З38-І 7-24 " Про 
встановлення пільгової орендної ставки", від 23.02.2006. N!! 941-44-04 "Про 
порядок розрахуНІСУ орендної плати за оренду нежитлових приміщень 
комуналJ,НИМИ аптеками", від 01.12.2005. Н!! 844-39-04 "Про встановлення 
орендної плати громадській організації "Центр духовної 'Га соціильно
психологічної реабілітації "Перемога". 

7. Орендодавцям комунальної власності територіал~ної громади 
м.Бровари при укладанні договорів оренди майна керува1'ИСЯ Методикою, 

затвердженою даним рішенням. 
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8. Контроль за ВlІконанням цього рішеНIІЯ покласти на постійну комісію 
міської раДIІ з ПlІтань ком"нальної впас 11 ості та приватизації, заступннка 
міського ГОЛОВІІ Возняка C.~I. 

Міський голова В.О.Антоненко 

М. Бровари 
від" 05" !JIC08I1ZH~ 2006 Р 
Н!! jj;f- р,9 - ()~ 



ПОДАНН)! : 

начальник Управлінн~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

""16;Л.РогаТЮJ( 

секретар ради ,-''ІЧ------
І.В.Сапожко 

заступник міського голови 

начальника юридичного 

виконуюча обов'язки ~ 

відділу - головний спеціаліст ф~ А.В.Баба-МіР30Є8 

начальник загального ~ 

відділу ~~ . Н.І.Гнатюк 

голова постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 



МетОДІІка 

Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 

від a;нo&пи..lJ~ 
N!! HL- 1).1 - t)Q 

розрахунку і порядок ВllКОРllСтання плаТl1 за оренду 
КОМУІІального маЙІІа теРllторіальної громади м.БроваРII 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно -
економічного механізму розрахунку, BHeCeHНJI та використання орендної 
плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної 
громади м.Бровари. 

2. Об'єктами права власності територіальної громади м.Бровари, на 
які поширюється дія цієї Методики є все нерухоме і рухоме майно, що 
належить територіальній громаді м. Бровари, незалежно від підстав і часу 
набуття, місця знаходженНJI, мети використання, користувача, підстав, часу 
чи порядку передачі. 

3. До суб'єктів, які можуть отримати майно територіальної громади м. 
Бровари у користуванНJI належать фізичні або юридичні особи, діяльність 
JIКИX легалізована відповідно до законодавства України. 

4. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю 
незалежно від наслідків господарської діяльності. Орендар зобов'язаний 
вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. 

5. Розмір орендної плати встановлюється в грошовій формі згідно з 
договором оренди нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальної 
власності територіальної громади м.Бровари, між орендодавцем та 
орендарем. 

6. Укладенню договору оренди передує експертна оцінка об'єкта 
оренди, оплату за виготовлення якої здійснює орендар. Результати 
експертної оцінки є чинними протягом шести місяців з дня її проведення, 
якщо інше не визначено чинним законодавством. 

7. До орендної плати не ВКJПOчаються і сплачуються окремо: 
- витрати на утримання орендованого майна, ВКJПOчаючи експлуатаційні 

витрати; 

_ плата за інші комунальні послуги, які надаються підприємствами цієї 

сфери; . 
_ плата за користування земельною ДІЛJlНКОЮ. 

8. Витрати на утримання нерухомого майна, що здане одночасно 
кільком підприємствам, організаціям, розподіляються між ними залежно 
від наявності, кількості, потужно~ті, ~.acy робо~и електроприладів, систем 
тепло- і водопостачання, каН8ЛІзаЦll за спеЦІальними рахунками, а в 

неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, 
організаціями загальної площі. 
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9. У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим 
призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі 

акту розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі 
представників орендодавця і орендаря. 

10. Податок на додану вартість нараховується та сплачується 
орендарями окремо від орендної плати у розмірах та порядку, встановлених 
чинним законодавством. 

11. При наданні майна в оренду на конкурсних засадах може бути 
передбачено більший розмір орендної плати, який встановлюється за 
результатами конкурсу. 

12. Річна орендна плата встановлюється у розмірі 1 грн. в рік за оренду 
майна територіальної громади м. Бровари: 

- БJоджетними організаціями, закладами та установами, що фінансуються з 
місцевого та державного бюджетів; 
- інвалідам для зберігання спеціальних засобів пересування; 

13. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна 
плата та інші видатки, пов'язані з орендою майна, вносяться за рахунок 
коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. 

14. Орендна плата за цією Методикою 'розраховується у такій 
послідовності: 

- визначається розмір річної орендної плати; 

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір 

орендної плати за базовий місяць оренди, який фіксується у договорі 

оренди; 

-з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди 
розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. 

15. у разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу 
або один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати 
розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової 
орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 

16. При оренді нерухомого майна комунальної власності (крім установ, 
які указані у пункті 12 даної методики) розмір річної орендної плати 
визначається у відсотках від експертної оцінки вартості цього майна за 

формулою: 
Опл.р. = Вп х Сор, 

де Опл.р. - розмір 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 ЇЇ 

проведення. 

17. якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то 
оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або 
опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по 

формулі: 
Вп = (Вб.е. : Об.е.) х Нп, 

~i 
! 
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де Во - вартість приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) і 
передається в оренду, грн.; 

Вб.с. - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним 
uшяxом, грн; 

Пб.с - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних 
приміщень, якщо вони не експлуатуються opeндa~eM), м2 

; 

Но - площа орендованого приміщення, м . 
18. Якщо орендар збільшує площу орендованого приміщення, що 

знаходиться у тому ж будинку що і орендоване, або змінює напрямок 

використання орендованого приміщення, то орендна плата розраховується 

виходячи з вартості 1 м2 орендованої площі за базовий місяць оренди з 
урахуванням відповідної орендної ставки. 

19. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди 
розраховується за формулою: 

Оол.баз. = Оол.р. : 12, 
де Оол.баз - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди. 

20. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди 
розраховується за формулою: 

Оол.міс. = Оол.баз. х Іо.р., 
Іо.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до 

початку дії договору оренди. 
21. для розрахунку орендної плати за поточний місяць 

використовувати індекс інфляції за минулий місяць. 
22. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 

IПJIЯXом коригування місячної орендної плати попереднього місяця на 

індекс інфляції за попередній місяць. 
23. При оренді цілісних майнових комплексів розмір річної орендної 

плати визначається за формулами: 

Оол.р. = Во х Сор.ц, 
де Оол.р. -розмір річної орендної плати, грн.; 

Во - вартість орендованих основних засобів, визначена експертним 

шляхом, грн.; 

Сор.ц - орендна ставка за використання майнових комплексів 
комунальних підприємств, у відсотках до вартості орендованого майна, 
визначена згідно з додатком 1. 

24. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди 

розраховується за формулою: 
Оол.баз. = Оол.р. : 12, 

де Оол.баз - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди. 
25. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди 

розраховується за формулою:. . 
ООЛ.МІС. = Оол.баз. х Іо.р., 

Іо.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до 

початку дії договору оренди. 
26. Розмір річної орендної плати у разі оренди, окремого 

індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) 
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встановлюється за згодою сторін, але не менше ніж 1 О відсотків 

залишкової відновної вартості орендованого майна. Орендодавець може 
пропонувати орендаРІО здійснити експертну оцінку майна, що передається в 
оренду. 

Розмір місячної орендної плати за базовий, перший та поточний 
місяці оренди розраховується так, як і при оренді нерухомого майна. 

27. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць 
на індекс інфляції попереднього місяця. 

28. Термін внесення орендної плати визначається у договорі (не 
пізніше 1 О-го числа наступного місяця). 

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

30. у разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо 
від орендної плати пеню. 

31. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в 
установленому законом порядку. 

32. Розмір орендної плати 'Може переглядатися на вимогу однієї із 
сторін у разі зміни чинного законодавства щодо методики 11 розрахунку, 

змін цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

33. Розмір орендної плати коригується з урахуванням коефіцієнтів, 
що враховують місце розміщення орендованої площі: 

Кl = 0,8 - У підвалах, у мансардах, розташованих вище четвертого 

поверху у будинках без ліфтів; 
К2 = 0,9 - у напівпідвалах та будинкових арках (проходах, 

підворотнях), якщо переобладнання арки (проходу, підворітні) виконано 

за кошти орендаря; 

К3 = 1,1 - для суб'єктів підприємницької діяльності, які не 

зареєстровані в м. Бровари. 
34. Орендар за згодою виконавчого комітету має право передати в 

суборенду нерухоме майно. 
Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями. У 

разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку зі зміною профілю використання 
приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, 
різниця між ними перераховується орендодавцю. 

35. Розмір орендної плати при передачі в оренду майна фізичним 
особам, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, 
розраховувати згідно з цією методикою. 

36. у разі коли орендодавцем майна є комунальне підприємство, 
організація, орендна плата с~рямо~ується : . . 

_ за цілісний маиновии комплекс структурного ПІДРОЗДІЛу 

підприємства, організ~ції - 7~ відсотків орендної плати підприємству, 
організації; ЗО BiД.COTК1~ - до МІСЬКОГО бюдже:?,; . . ... 

_ за окреме ІНДИВІДУально визначене маино ПІдприємства, оргаНІзаЦІІ 
(в тому числі нерухоме майно) - підприємству, організації; 
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37. Орендодавці І раз у квартал подають на розгляд Броварської 
міської ради: 

- план використання коштів, отриманих від передачі в оренду майна, 
погоджений депутатської комісією з питань комунальної власності та 
приватизації; 

- звіт про використання вищевказаних коштів. 
38. Комунальні підприємства та організації використовують 

орендну плату, що залишається в їх розпорядженні, на покриття видатків, ,. .. 
пов язаних ЗІ статутноlO ДIЯЛЬНlСТIО. 

39. Питання надання пільг по сплаті орендної плати вирішується на 
сесії Броварської міської ради при наявності: 

- клопотання постійної комісії міської ради з питань комунальної 
власності та приватизації; 

- клопотання Управління комунальної власності Броварської міської 
ради з цього питання. 

40. За поданням Управління комунальної власності та депутатської 
комісії з питань комунальної власності та приватизації може бути 
визначений розмір орендної ставки вищий, ніж зазначений у додатку до 

Методики розрахунку орендної плати (за згодою орендаря). 

Міський голова В.О.Антоненко 



Ne 
піп 

Податок І 

до методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 

комунального майна територіальної 
громади м.Бровари 

Оре1lдllі стаВКl1 
за ВllКОРllстаllllЯ ціліСНllХ майнових комплексів 

комунаЛЬНIІХ підприємств теРlІторіальної громади м.БроваРII 

Орендні стаВКII, в . 
ВІдсотках до . 

ваРТОСТІ основних 

засобів, визначеної 

експеРТНllМ 

шляхом 

Цілісні майнові комплеКСl1 комунальних 
30 . 

ПІДприємств: 

Міський голова В.О.Антоненко 



Додаток 2 
до методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 

комунального майна територіальної 
rpомади м.Бровари 

Ореl.дні стаВК11 
за ВИКОРllстаllllЯ нерухомого маЙІІа теРllторіальноі 

громади м.Бровари 

ВllКОРИСтання орендарем нерухомого маіна за . 
ЦІЛЬОВИМ призначенням 

I.Розміщення нічних I<JIyбів, казино, дискотек та інших 
закладів rpального та шоу-бізнесу 

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

3. Розміщення рекламних контор 

4.Розміщення бірж, брокерських та маклерських контор, 

рієлтерських та страхових компаній, регістраторів 

S.РозміщеИВJI туристичних агенцій та бюро подорожей 

б.Розміщення офісів нерезидентів Украіни 

7.Надання юридичних консультацій, нотаріальних послУг, . 
РОЗМІЩення адвокатських контор 

8.Розміщення установ Ощадбанку, що приймають платежі . 
вІД населення 

9.Розміщення офісів підприємств, організацій та установ 
всіх форм власності (колективної та приватноі1 

Громадське харчування 

10.Розміщення ресторанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією 
горілчаних виробів) 

11.Розміщення підприємств rpомадського харчування 

(їдалень, буфетів, кафе, закусочних без реалізації 
горілчаних виробів) 

12.Розміщення дитЯЧИХ закладів rpомадського харчування 
(ДИТЯЧИХ кафе, кафе-морозиво, сокових барів), шкільних 

І..... 

буфетів 

Орендні ставки, в . 
ВІДсотках до 

вартості нерухомого 

маіна,визначеноі 

експертним шляхом 

40 

28 

30 

28 

3S 

23 

10% площі - 3%, 
решта площі - 2S% 

20 

30 

IS 

8 
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ЄКТlI ТОРГІВЛІ 

13.ЗдіЙсненНJJ торгівлі ювелірними виробами 40 
Об' • 

14.ЗдіЙсненНJJ торгівлі засобами мобільного зв'язку 40 
15.ЗдіЙсненНJJ торгівлі товарами підакцизної групи 40 
16.ЗдіЙсненНJJ торгівлі товарами непродовольчої групи 22 
17.ЗдіЙснення торгівлі товарами продовольчої групи 20 
18.ЗдіЙснення торгівлі квітами 25 
19.Розміщення магазинів "Оптика" по виготовленню та 18 продажу окулярів 

20. РозміщенНJJ спеціалізованих магазинів по реалізації 
книжок вітчизНJJНОГО виробництва 5 

21.ЗдіЙсненНJJ торгівлі по реалізації товарів : 
а) непродовольчої групи дитячого асортименту; 10 
б) продовольчої групи дитячого асортименту 

~2 РозмїщенНJJ спеціалізованих магазинів та відділів по 
реалізації хліба та хлібобулочних виробів, молока та 5 . 
МОЛОКОПРОДУКТІВ 

23. РозміщеННJJ фірмових магазинів (відділів) вітчизНJJНИХ 
виробників (крім тих, що вироБJIJПOТЬ товари підакцизної 10 
групи) 

24. ЗдійснеННJJ торгівлі відео та аудіо продукцією, ком пакт- 25 
дисками 

25. ЗдійснеННJJ торгівлі ІСНИЖКами, газетами та шкільним 10 
приладдям 

26.РозміщеННJJ складів ДJUI торгівлі та допоміжних . 
ПРИМІЩень: 

15 - в окремо стоячих будівЛJJX ; 
- на першому і вище поверхах; 

у підвалах, иапівпідвалах 

ПОСЛУГИ ваеелеВВIО 

27. Розміщення авторемонтних майстерень 25 

28. Розміщення ювелірних майстерень 20 . 
29.Розміщення салоиів-перукарень, косметОЛОГІЧНИХ 20 

кабінетів 

30. РозміщеННJI саун 25 

31. РозміщеННJI перукарень 15 
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З2.Роз~іщеН"!І пунктів прокату : 
- аУДІО та ВІдеокасетами. 22 , 
- побутовою технікою І 

ЗЗ.Провадження підприємницької діяльності У сфері 
надання послуг (крім послуг автосервісу та 10 
перукарень) 

З4. Розміщення громадських туалетів 10 

Об'ЄКТІ! ОХОРОНІ. ЗДОРОВ'я 
З5.Надання стоматологічних послуг . ЗО 

Зб.Провадження підприємницької діяльності в галузі 
18 охорони здоров'я 

З7.Розміщення аптек різних форм власності, яки 
15 

реалізують готові ліки, самостійно виготоВЛJllOТЬ ліки 

3aКJJ8Д И ОСВІТИ, КУJJЬТУРИ, ОСВІТИ, ІЗКУJJЬТУРИ та спорту 

З8.РозміщеННJI інтернет-кафе, комп'ютерних клубів 40 
З9.РозміщеННJI політичних партій 15 
40.Розміщення телестудій, що знаходяться у м.Бровари lб 

41.Розміщення комерційних закладів освіти, культури 18 
42.РозміщеННJI кінотеатрів lб 

4З.РозміщеННJI платних навчальних курсів 15 
44.РозміщеННJI спортивних, тренажерних та оздоровчих 15 . 

цеНТРІВ 

45.РозміщеННJI громадських організацій 15 

4б.РозміщеННJI дитячих дошкільних закладів, закладів 
освіти, закладів фізкультури, спорту та культури для 9 . . 

прибутки JПI(ОЛЯРІВ, якщо одержуваНІ ними 

спрямовуються на їх розвиток 

47.0рганізація дозвілля дітей та юнацтва упозаурочний 9 
час 

48.РозміщеННJI майстерні, студії художників, народних 
майстрів, скульпторів, письменників, театральних 
діячів кінематографістів, хсурналістів, 9 

J •••• 

фотохудожників, музичних Д1JlЧІВ та ІНШИХ члеНІВ . 
творчих спшок 

• •••• • W' 

49. РозміщеННJI майстеРНІ, СТУДІІ аРХІтеКТОРІВ, дизаинеРІВ 20 
-
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50.Роз~іщеННJI видавництв та пунктів реалізації 
пеРІОДИЧНИХ видань, теле - та радіо компаній, 
інформаційних агентств 

5 I.Розміщення релігійних організацій 
52.Розміщення засобів масової інформації 
53.Розміщення виставок (крім книжкових та 

образотворчих) 

54.Розміщення книжкових та образотворчих виставок 
55.Розміщення бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, 

музеїв 

56.Розміщення громадських неприбуткових організацій 
ветеранів, пенсіонерів, інвалідів війни та 
прирівНJlНИХ до них категорій, інвалідів, які 
постраждали від наслідків ЧАЕС 

57. Розміщення благодійних організацій, фондів, творчих 
спілок, національних культурних товариств 

Об'єкти виробничої сфери 

58.ЗдіЙснеННJI обробки фотоматеріалів 

59.Провадження виробництва (промисловість) та 

будівельно-ремонтних робіт (під виробничі потреби), 
виробництво сільськогосподарської п~одукції 

60. РозміщеННJI підприємств по виробництву харчових 
про~втаіErnUевиробництво 

61. Розміщення підприємств поштового зв' язку 
"Укрпошта" 

62. Розміщення бюджетних організацій, закладів та 
установ, що фінансуються з місцевого та державного 

бюджетів 

63.Гаражі для спеціалізованих засобів пересуванИJI, що 

використовуютьсяінвал~ами 

64. Розміщення антен-перетворювачів мобільного зв'язку 
з пунктами технічного забезпечення (станом на.) 

65.Розміщення кабельної мережі інтернет-провdдерами 

66. Розміщення мережі кабельного телебачення 

16 

15 

18 

зо 

8 

5 

до 20 M2 -1%, 
більше 20 м2_ 10% 

до 20 м2 -10%, 
більше 20 м2 

- 25% 

25 

20 

15 

З 

1 грн в рік 

1 грн в рік 

2500 грн/міс 
за кожну антену 

(із застосув8JDUIМ 
індексу івфmщiї з 

01.10.2006.) 

10 грн/міс 
за 1 будинок 

(із застосуввнНJIМ 
індексу інфmщїі з 

01.10.2006.) 
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67.1нше використання нерухомого майна в залежності від 
місця розташування: 

- центральні вулиці міста (бульв.Незалежності, Не нижче 25 
вул.Гагаріна. вул.М.Лагунової, вул.Короленка); 

- не центральні вулиці міста (всі інші вулиці) Не нижче 20 

181 Орендарі, що здійснJOJOТЬ за ЗГОДОJO адМІНІстрації реконструкціJO або 
капітальний ремонт, ІІа термін, визначений згідно з технічною документаціЄIО, 
але не більше року, сплаЧУIОТЬ орендну плату в розмірі 1 О % від розміру плати 
за оренду нерухомого майна. . 

Міський голова В.О.Антоненко 



Додаток N!! 2 
до рішення Броварської 
міської ради 

від ()5 ~ ~~iL 
N!! ((t!~ ()~- ()§ 

Зміни до типового договору оренди нежитлових приміщень, 
що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Бровари 

Внести до договору оренди нежитлових приміщень, що знаходяться в 
комунальній власності територіальної громади м.Бровари такі зміни: 

1. в розділі 5: 
1) пункт 5.2 викласти в такій редакції: 
"Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату незалежно від 

наслідків господарської діяльності. Орендна плата сплачується орендарем до 
моменту фактичного звільнення приміщення - до підписання орендарем акту 

приймання передачі." 
2) доповнити пунктом 5.2.1.: 
"5.2.1. До 20-го числа поточного місяця отримати у орендодавця 

рахунок на сплату орендної плати." 

2. розділ 7 доповнити пунктом 7.4.: 
"п.7.4. Контролювати стан об'єкта оренди та ефективність його 

використання. " 

З. в розділі 11 пункт 11.9 викласти в такій редакції: 
"п.1 1.9. Продовження оренди на вказане приміщення можливе лише у 

разі видання нових розпорядчих документів власника, або його викон~вчого 
органу, тобто в порядку укладання договору оренди нежитлових ПРИМІщень, 

що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Бровари." 

Міський голова В.О.Антоненко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛьної ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БРОnВРIІ, вул.Гагаршв,18, т. 5-10-63 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради у жовтні 2006 року питання: 

1. Про затвердження методики розрахунку плати за користування 
майном територіальної громади м.Бровари та внесення змін та доповнень до 

типового договору оренди нежитлових приміщень. 

Виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

4-61-17 
ДaIllOK 

О.І.Усик 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УП))АВЛІННЯ IСОМУНАльноі ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БРОDIlРII, вул.Гагаріl'IІ,18, т. 5-10-63 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

СЛ)nКбовазаписка 

5Ь 

CJ r (J, ~ зв'я З закінченням терміну обговорення регуляторного акту рішення 
f" ~Броварської міської ради "Про затвердження методики розрахунку плати за 

користування майном територіальної громади м. Бровари та внесення змін та 
доповнень до типового договору оренди нежитлових приміщень", який 
закінчується 30.09.2006, враховуючи, що дата проведення чергової сесії не 
визначена, прошу розглянути на позачерговій сесії Броварської міської ради 
питання "Про затвердження методики розрахунку плати за користування 

майном територіальної громади м. Бровари та внесення змін та доповнень до 
типового договору оренди нежитлових приміщень" 

Виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

4-61-17 
ДIu.101C 

О.І.Усик 
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