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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА І<иІвсы�оїЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про за~веРДil(ення ПоложеllllЯ про порядок 
передаЧІ в оренду майна територіальної 

громади м.Бровари в новій редакції. 

На виконання етапі 118 Закону Уlсраїни «Про Державний бlОДЖет 
України на 2007 рік», з метоlO вреГУЛlOваllНЯ 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 ЗІ стапі 26, 
пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті З та статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації Броварська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна 
територіальної громади м.Бровари в новій p~дaKцiї (додаток 1). 

2. Управлінню КОМУllальної влаСНОСТІ ;а орендодавцям KOMYH~ЬHOГO 
майна переглянути у шестимісячний TepMI~1 договори оренди ЯКІ б~ли 
укладені до 1 ~ічня 2007 року У відповіДН~СТI до eтaтrl 118 Закону УкраІНИ 
«Про Державний бюджет України на 2007 РІЮ). . '" 

4. Рішення набирає чинності з моменту ~фЩlИ~ОГО ОПР~lОд~ення. . 
5. Визнати таким, що втратило ЧИННІСТЬ РІшення МІСЬКОІ ради ВІД 

2б.l 0.2006 Ха 1 З 1-10-05 «ПРО затвердження Положення ~~o поря~ок 
передачі в 'ope~дy майна територіальної громади м.Бровари в НОВІИ редаКЦ1т. 

6. Контроль за виконанням 
міського голови Возняка С.М. 

Секретар міської ради 

м.Бровари 
від.а f),J. bJl)c 
Н2 cf~1'-/tI'- ()о 

цього рішення покласти .. а заступника 

I.В. Сапожко 



ПодаllllП : вltКОIІУlоча обов'язки 
lІачалы�каa Управління 

комуналЬНОЇ впасності 

ПОГОДХСЕНО: 

- заступник 

міського голови 

~~~-=----_ Т.І.ДаНIОК 

- начanЬНИJС IОридичного відділу с:: d І.Г.Лавер 
t2 I'1LhЬ.иrz('t.f~~"L~ І иYtJ #Pi~ 

0- t/'-/- ~o,~J},I)~. ~ tf 

- начanьник загanьного відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 

000262 

~ Н.І.ГнаТЮК 
у---



ПоложеllllR 

Додаток І 
до рішеllНЯ Броварської 
міської радІ! 
від (!. O.J,J1)()/D. 
Н! oI~( ... ./І' - o.r 

про порядок переда'IЇ в ореllДу Maiilla 
тсрlІторїалы�о"іi грОl\lаДl1 ~I" БроваРl1 

1. 3агалы�іi ПОЛОЖСІІІІЯ 

1.1. Поло~ення 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 ПОШИРІОЄТЬСЯ 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: 
ореllда - засноване на договорі строкове платне користування майном, 

Іке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншоі 
дiиnьності; 

балаНСОУТРllмувач - юридична особа ко~нальноі форми власност~, в 
повному господарському віданні (на балаНСІ) якого знаходиться маино 

територіальної громади міста Бровари; 
ореНдllа плата - це платіж, який вносить opeH~ap за К~РИ:r>'ван~ 

мви" .. оренду незалежно ВІД наСЛІДКІВ СВОЄІ 
ном, переданим ИОМУ в , 

господарської чи іншої діяльності; 
суборенда _ заснована на договорі CТPOKO~: пn~~е користування 

майном яке передається орендарем в суборенду треТІИ .. ОСОб' І; 
.'" .. .. .. скс - господарСЬКИ.1 о єкт з завершеним 

ЦІЛІСНІІІІ MallllOBlll1 ком пл. ) адаНОІО йому земеЛЬНОIО 
ЦИкл б ції (роБІТ ПОСЛУГ, З Н . ОМ виро ництва продук.., інженерними комунікаціями, 
ДІЛІНКОІО, на якій він розміщении, автоНОМНИМИ 
СИстемою енергопостачання. 

2. ОСI.овні положення . м положенням є: 
2.1. Об'єктами оренди ЗГІДНО з ц~ тв іх структурні підрозділи, 

... ... лекси ПІДпрИЄМС , - ЦІЛІСНІ манНОВІ КОМП 

заСНовані на комунальній власності; ... ·Іщення тощо) та інше окреме . . порудИ ПрИ&У& 
. - нерухоме майно (БУДІВЛІ, с .' ьноі громади М. Бровари. 
llІДивідуально визначене майно терИТОРІВn 
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ПРJ! передачі в оренду цілісних маЙНОВІІХ ком . , 
811СТ)'паIОТЬ ОСJlовні фОIJДИ, а оборотні засоби о плеКСIВ об сктаМIІ оренди 

2.2. Орендодавцями майна територіалы�оrегрllдаремM ВIIБІСУпаIОТЬСЯ. 
Б .. . омадli м. роварll с: 
anансоутримуваЧl, щодо ЦIЛlСЩ.Х маЙIІОВИХ КО"!П . 

.. (6 . . . І' леКСІВ та lІерухомого 
МВІІН8 УДІВЛІ, споруди, ПРИМІщення тощо) та іншого окр .. . еМОВІlзначеного 
МВІІна, що знахОдRть~я на балаНСІ підприємств, установ організацій 
заснованих на влаСНОСТІ терито~іалыіїї громади м.Бровари.' , 

Надати орендодавцям таКІ повноважеШIЯ: 

виступати. ПО1ивачем, відповідачем, TpeTbOIO CTOPOIIOIO в 
господарському СУДІ 1 питань ореllДНИХ віДIІОСИIІ; 

- готувати паспорт та технічну характеристику нерухомого маЙІІа; 
- готувати проект договору оренди з усіма додатками, передбачеllИМИ 

типовим договором оренди; 

- проводити розрахунок орендної плати; 

- КОНТРОЛlOвати виконання договорів оренди та своєчасно вживати 
відповідні заходи у випадках порушення умов договору. 

2.З. Орендарями майна територіальної громади м.Бровари є lоридичні 
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.З. цього Положення, та від орендодавців 
зазначених у пункті 2.2. цього Положення. 

3. ПідстаВl1 для РОЗГЛЯДУ ПІ.ТВННЯ передачі об'єктів ВОрСІІДУ . . .. 
З.l. Письмове звернення підприємства, ~с;ано.ви, оргаНІзацІІ, 

приватного підприємця та громадянина, складене на ІМ я МІСЬКОГО ГОЛОВІІ, Є 

підставОIО дnя розгляду питання про передачу майна в оренду; 

З.2. Звернення має містити такі дані: 
. и мства установи організаціі або ПІБ приватного - повна назва П1дпр є, ' 

підприємця, фізичної особи; Ф н заявник&; 
_ Поштовий індекс адресу місцезнаходження та теле о 

, рахунку назву обслуговуючого - номер основного розрахункового, . 
банку, МФО банку, код підприємства в єдиному державному реЄСТРІ 

Підприємств (статистичний); як суб'єкта 
вид діяльності підприємства (підприємця), 

Підприємницької діяльності; 
- дані про об'єкт оренди і 

- погодже~ня орендодавця. фізична особа бажає взяти в оренду 
з.з. у разІ, якщо lоридич~а чи нкретне вона направляє свою 

при • азІ будь-яке ко , ... .. 
Мlщення, не маючи на ув . нні та ПРОПОЗИЦl1 ЩОДО СВОЄІ 

заяву з обrpунтуванням потреби в. ПРИМ~~блем міста. 
Участі у вирішенні соціально-екоНОМІЧНИХ р 



4. Порядок "РОDСДLШІІЯ KOIIКYpc:y 
4.1. Передача в оренду маЙІІа терllторіanыl'l'. 

громади м. Бровари 
Зl1іііСIІІОIОТЬСЯ ВIiКJJIОЧIІО на КОІІКУРСІІИХ засадах. 

Конкурс H~ п.раво оренди об'єкта полягас у ВlІзначенні ореllдаря ЯКІІЙ 
запропонував наиб1ЛЬШУ орендну плату ПрlІ забезпеченні ВIІКОllаllllЯ інших 
умов конкурсу. 

4.2. Конкурс оголошусться за ініціаТIІВОIО власника майна чи 
уповноваженого ~pгaHY, ор.ендодавця або за наявності заяви про ореJlДУ від 
lорllДIІЧНIiХ чи фІЗИЧНИХ ОСІб. 

4.З. Оголошення про конкурс публікується в місцевих засобах масової 
інформації тalабо при можливості в мережі І"тер .. ет, .. е піз .. іше ніж за ЗО 
календарних днів до дати проведеНJlЯ КОJlКУРСУ і поВи .... о міСТІІТИ такі 
відомості: 

а) інформація про об'єкт (назвв, місцезнаходження); 
б) умови конкурсу; 

в) дата, час і місце проведення конкурсу; 
г) кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про 

оренду і конкурсних пропозицій, ЩО відповідають вимогам конкурсу); 

д) іншу інформацію. 
Одночасно всі особи, ЩО подали заяви про оренду письмово 

повідомmпoться про оголошення конкурсу. 

4.4. Умовами конкурсу є: 
- розмір орендної плати; . 
_ ефективне використання об'єкта оренди за. ц~ьовим 

призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу ВІДПОВІДНО до 

профілю виробничої діяльності підприємства); 
- дотримання вимог експлуатації об'єкта. 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть 
бути: . 

- здійснення певних видів ремонтних роБІТ; 
_ збереження/створення нових робочих місць; 

лишньоro середовища з метою - ужитrя заходів Д11JI захисту H~~KO, • 
ДО1римання екологічних норм ексnлуаТВЦIІ об єкта, . 

. умов працІ' 
- створення безпечних та неШКІдлИВИХ , об'єктів соціально-
_ дотримання умов належнОГО утримання 

КУЛьтурного призначення;. комісією. 
- інші умови, затверджеНІ KOHКYPCHOIO моЖЦJI є максимальний розмір 
Основним критерієм визначення ~еР:еченні виконання інших умов 

орендної плати при обов'язковому за ез 
КОНкурсу. . НИК конкурсу подає на розгляд 

4.5. для участі в конкуРСІ )'Час 
Конкурсної комісії такі матеріали: • яка повинна містити: 

4.5.1. Заяву про участь У конкурс~нови організації або ШS приватного 
а) повна назва підприємства, уст , 

Підприємця; 



б) поштовий індекс, адресу місцеЗliахо . 
В) номер основного розрахунков Дження та телефон ЗЦВНlfка; 

баllКУ. МФО банку, код піДПРItЄМСТ:;О рахунку, lІазвв оБСЛУГОВУIОЧОГО 
піДПРIfСМСТВ (статистичний); в СДІІІІОМУ держаВІІОМУ реєстрі 

г) вид діяльності піДПРИС~lства (. 
Пlдприсмця), як суб' піДПРltСМНИЦЬКОЇ діялыІсті;; Скта 

д) дані про об'скт оренди. 
4.5.2.Та документи: 

В) дNЯ учасників, які С IОРИДичними особами: 
документи, що посвіДЧУJОТЬ повнов аження представника 10РИДJlЧНОЇ 

особи; 

копії установчих документів; 

КОП~JO CB~ДOЦTBa, що підтверджує обрану систему оподаткування; 
КОП1l0 СВІДоцтва про державну реєстрацііО; 

б) для учасників, які є фізичними особами: 
копію документа, ЩО посвідчує особу учасника конкурсу, або 

належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної 
особи; 

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької 
діяnьності; 

копіJO свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування; 
4.5.3. Орендодавець подає на розгляд комісії довідку-характер •• стику 

об'єкта оренди та інформаціJO про площу об'єкта оренди. 
За бажанням учасника конкурсу орендодавець забезпечує огляд об'єкта 

оренди. 

4.6. Функції конкурсної комісії виконує комісія по оренді об'єктів 
Комунальної власності територіальної громади м.Бровари (надалі комісія). 

4.7. Основними завданнями та функціями комісії є: 
а)визначення умов та терміну проведення конкурсу; 

б)розгnяд пропозицій учасників конкурсу; 
в )визначення переможця конкурсу; 

г)скnадання протоколів. . . 
4.8. Комісія має право ДJIJI вирішення CB~ix пи~ь залучати фахІВЦІВ. . ... 
4.9. Керує діяльністю комісії і оргаНІЗОВУЄ I~ роботу Г?~Ba КОМІСІІ. 

Голова комісії у межах своєї компетенції скликає заСІдання .K~~ICII, ГОЛОВУЄ на 
засїдВННJIX і організовує підготовку матеріanів на розгляд KO~ICJl.. . 

Голова комісії має ухвальний голос, ~кщо !1P.~ ПР~ИНЯТГI РІШ~ННЯ про 
8И3наче нкурсу голоси члеНІВ KOMICII РОЗДІЛИЛИСЯ ПОРІВНУ. 

ння переможця ко . ... його функції покладаються на 
у разі відсутності голови KOMICII 

засту .... 
пника голови КОМІСІІ. У . отреби отримання додаткової 
4 10 З . .... аtmИТИМИ разІ п 

. '. асІДання КОМІСІІ є з--r • на своїх засіданнях пояснення 
ІнФормації комісія має право заслуховувати . 
Учасників конкурсу. . ... ми за умови участі в них не менше 

4.11. Засідання KOMICll є правомочни 
213 ЧЛенів комісії. 



4.12. Конкурс ПРОВОДllТЬСя . В ОДІІІІ етап 
переможець ЗГІДІІО з умоваМIt КО 11 КУ , ІІа. якому ВlfЗllочається 
коНКУРСУ. рсу та ПРОПОЗІІЦІЙ комісії і учаСIІJlків 

4.13. Конкурс ПРОВОДІІТЬСЯ за ІІаявност' ... . 
ФіЗlfЧНlfХ ЧИ IОРИДИЧНИХ осіб. У раз' І ПРОПОЗІІЦІІІ ВІД двох або більше 

. І надХОдження ОД . .. . 
не проводиться І комісія ПРlІймає n оток ~IICI ПРОПОЗІІЦІЇ Конкурс 
lІадання в оренду майна відповідно Р Ольне РlшеШIЯ рекомеllдувати 
заявнику. до вимог законодавства ЄДІІНОМУ 

4. J 4. Пропозиції надаJOТЬСЯ у КОІ 
запечатаних печаткоJO учасника конку Івертах з lІаписом "На конкурс", 
конверти з пропозиціями ЗберігаIОТЬС:СУ' До, дати проведення конкурсу 
Конверти розпечатуlOТЬСЯ на засідаННІ' конкуУ р се~рета~я ... Конкурсної комісії. 

4 К ·· СНОІ КОМІСІІ . 
. 15. ОМІСІЯ визначас переможця більш' голосів . . 

комісії на засіданні. IСТlО ПРИСУТНІХ члеНІВ 
4.16. Після закінчення засідання конкурсної к .. .. 

у якому зазнача1ОТЬСЯ: OMICII складаcrься протокол, 

пропозиції і зобов'язання учасників; 
обrpу~тування рішення про визначення переможця. 

Протокол ПІДписусться ГОЛОВОJo та секретарем комісії. 
4.17. Учасники KOIIКYpcy повідомляJOТЬСЯ про результати конкурсу 

письмово в п'ятиденний термін. 

5. Порядок УКЛОДОІІІІЯ, ПРllПllllеllllП договору ореllДl1 
5.1. За результатами конкурсу Управління комунальної власності готує 

проект рішення виконавчого комітету про надання в оренду нерухомих 
об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бровари. 

5.2. Рішення про надання приміщення в оренду приймаcrься 
виконавчим комітетом за поданням Управління комунальної власності, яке 

готується на підставі рішення конкурсної комісії. 
5.3. На підставі рішення виконкому Управління комунальної власності 

Видає заявнику ордер на право укладання договору ореНД.I, т.ермін дії якого 
стаНовить 30 діб витяг з вищевказаного рішення та організує незалежну . ' ОЦІНКУ орендуємого приміщення. Оцінка виконується за рахунок орендаря, 

м~теріanи оцінки затверджуються міським головою, або заступником 
МІСЬкого голови. 

5.4. Отримавши вищевказані документи, заявник звертається до 

бanансоутримувача про укладання договору оренди. . 
5.5. Орендодавець на підставі ордеру, ви~ягу з РІшення та витягу з 

неЗВJIежної оцінки в порядку, установленому ~ІШ~ННЯМ ради, офор~яє та 
YКJIВДaє договір оренди нежитлОВОГО ПРИМІщення, погоджує иого в 

Управлінні комунальної власності. . .. 
56 У . договору оренди в теРМІН, установлении п.5.] " разІ не укладання . 

даног П аря РІ' шення виконкому втрачає ЧИННІсть. 
о оложення з вини оренд , . б' • 

5 7 Я . езanежної оцінки були виявлеНІ роз ІЖНОСТ1 в 
'. кщо при проведенНІ н .' 

IIJIОЩІ' . . ... що вказана в РІшенНІ виконкому, допустимо 
ПРИМІщення вІД ТІЄІ, 



вказати в договорі ореНДIt пnощу ПРlІміще '. • 
мапна. lіІІЯ, ВІДПОВІДНО до ЗВІТУ про оцінку 

5.8. ICTOTHIt~1II умоваМIІ договору с: 
- назва об скту opellAII, CKJJaA та . 

і.lдексації; ваРТІСТЬ маЙІІа З урахуваllllЯМ ії 

- терміІІ, ІІа ЯІШЙ укладасться договір opellAII; 
- орендна пnата з урахуванням її індексації; 

- п~рядок використаНIІЯ амортизаційних відрахувань; 
- ВIДlІовлеllНЯ орендованого маЙІІа та уr.IОВИ и"ог 

о повеРllення' 
- ВИКОllаllllЯ зобов'язань; , 
- забсзпечеll~~Я ВИКОllаllllЯ зобов'язаllЬ - flеустойка (штраф, псня) ; 
- п~ряд~к 3Дlи~неllllЯ o~eHдoдaBцeM КОІІТРОЛІО за станом об'скта орсндlt; 
- ВІДПОВІДальНІСТЬ СТОРШ; 

- стра~уваllllЯ op~HдapeM взятого ним в оренду майна; 

- обов язки СТОРІІІ ЩОДО забезпечення пожежної безпеКIІ орендованого 
майна. 

За ЗГОДОIO сторін у договорі оренди МОЖУТЬ бути передбачсні й інші 
умови. 

5.9. Зміни та доповнення до договору оренди, приймаlОТЬСЯ на підставі 
рішення виконкому за пропозицієJO комісії, шляхом укладення додаткових 
УГОД, які є невід'ємноlO частиноJO договору оренди. 

5.10. Орендна плата розраховується згідно Методики розрахунку 
орендної плати за користування майном територіальної громад.1 м.БроваРJl, 
затвердженої рішенням сесії Броварської міськоі ради або за розміром 
орендної плати запропонованому на конкурсі 

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

5.12. Управління комунальної власності бере. на облік УКJIадений 
договір і в подальшому КОНТРОЛlOє його виконання ЗГІДНО з ПОКJIаденими на 

Управління повноважеНIІЯМИ. оо,. 
5.13. Питання щодо змеllшення розміру ореНДНОI плати ВИрІШУЄ сеСІЯ 

Броварської міської ради. . 
5.14. Чинність договору оренди припиняється внасЛІДОК: 
- закінчення строку на який його було укладено; 

... б:єкта оренди орендарем (за участю орендаря); З 
- приватизаЦll о майно 

моменту набуття права власності Орендарем на орендоване , 
- банкрутства орендаря; 

- загибелі об' ЄІ<Та оренди;.... .. соби орендаря якщо в 
_ ліквідації або реоргаНlзаЦIІ JОРИДИЧНОІ о . ' 

Уста" вказано правонаступництво, 
овчих документах не ін або за рішенням господарського 

- достроково за взаємноЮ згодоJO стор 
СУДУ' У оо , . дбачених законодавствоМ краІНИ. 

- в ІНШИХ випадках, прямо пере 



5.16. МаЙIlО вважаcrься ПОВСРІ . • ІСШІМ ПІсля під передаЧІ. ПllсаШIЯ акта ПРltЙМОIIІІЯ-

5.17. ЯКЩО ореllдар не ВIІКОНус обов' . 
ореllдодавець мас право ВltмагаТIt в. ЯЗКІІ щодо повеРIІСШIЯ май 110, 
відповідно до норм ЧИННого заКОllодав1Д ОРСllдаря сплаТl1 штрафНIІХ саllкцій 

5 1
8 У. ства. 

. . праВJllІІІІЯ КОМУIІOJIІ.І.ої влаСI . . 
засобах масової іllформаl1ії про в. .ІОСТІ РСГУЛЯРІІО lІадос шформаціlО у 
ореllДУ. ІJJI,НІ rIРlІміЩСIІІIЯ, ЩО ПРОПОIlУIОТЬСЯ в 

6.ПРОДОDЖСIIIIП TCPMillY дії ДОГОВОРУ ОРСІІДІІ 
6.1. Для ПРОДОВЖСІІНЯ тсрміну дії догово . 

зокіllчеllllЯ дії ДОГОВОРУ подас письмове ЗВСРРIУI ОРСІІДИ ?p~Hдap за зо ДIllВ ДО 
. СШІЯ 110 'М Я МІСЬКОГО ГОЛОВІІ 

згІДНО ВИМОГ п. З.2. l.tbOfO ПОЛОЖСІІІІЯ та копіl 
майна за МІ-ШУЛИЙ період. о договору про страхуваllllЯ 

6.2. Для РОЗГЛЯДУ питаllНЯ про продовжеllНЯ терміну дії договору opellA" 
орендодавець подас: 

- дo..вiДK~ про виконання умов договору оренди орендарем за 
минулии пер1ОД; 

-акт обстеження орендоваllОГО маЙІІа. 
6.З. При наявності декількох заяв ІІа ореllДУ приміщення орендар, ЯКІІЙ 

н~ежним чином виконував свої обов 'язки, мас преважне право, за інших 

РІВНИХ умов, на продовження ДОГОВОРУ оренди на новий термін. 

6.4. Комісія проводить засідання, на яких розглядає ШlтаШIЯ щодо 
opeHД~ комуналыlгоo майна, продовжеllНЯ оренди, та вносить ПРОПОЗllції, на 
ОСНОВІ ЯІСИХ УправліllllЯ IСОМУНальної власності готує подання ІІа розгляд 
виконавчого комітету. 

6.5. Управління комунальної власності Броварської міської ради (lІвдалі 
Управління комунальної власності) у ЗО-денний строк розглядає належним 
чином оформлені ДОIС}'менти та оргаllізовус іх розгляд на засідання комісії по 
оренді об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Бровар .. , до 
складу якої входять також депутати Броварської міської роди. Комісія 
затверджується рішенням виконкому. 

6.6. На підставі рішення виконкому Управління комунальної власності 
Видає заявнику ордер на право укладання додаткової угоди про продовження 
терміну дії договору оренди, термін дії якого стонов"ТЬ ЗО діб, витяг з 
ВИщевказаного рішення. • .. 

Додаткова угода укладасться за умови перерахунку розм~ру ореНДНОI 
плати з урахуванням ринкової вартості орендованого маина шляхом 

проведення незалежної експертної оцінки. . 
6.7. Орендар виконус незалежну оцінку opeHДOBa~oгo ПРИМІщення, за 

ВЛаСНИЙ рахунок, матеріали оцінк" затверДЖУIОТЬСЯ МІСЬКИМ ГОЛОВОІО, або 
заступником міського голови. 

6.8. Отримавши вищевказаJlі документи, заяВI!~К звертасться до 
бa.nансоутримувача про укладення додоткової угоди в ЯКШ звзначасться: 

1) термін діі договору оренди; 



2) розмір орендної плати розрахов " . . 
3) інші додаткові УМОВИ ДОГОВОРУ аllОI на П1дстаВlllезмеЖIІОЇ оціllКИ; 
6.9. У разі не укладання додатков~реllДИ Вllзна'lені комісіСIО. 

договору оренди в устаllовленніі T~ УГ?дll про продовжеНIІЯ TepMillY дії' 
BllKOlfKOMY втрачас ЧИНІІість. РМІІІ З ВЮШ орендаря, рішення 

7. Порядок переДВІІі в суБОРСIIДУ. 
7.1. Пl1таЮіЯ передачі орендоваІIОГ . . о ПРИМlщеllНЯ в суборенду 

ВIІРIWУСТЬСЯ виконавчим комітетом за пропозиціСIО комісії. 

7.2. У .разі ПРИЙНЯТТЯ рішення виконкому за пропозиціСIО комісії про 
надання згоди ope~дapJO H~ передачу в суборенду орендованого приміщення 
укnадається ДОГОВІР суборенди. ' 

7.3. Строк надання в суборенду не повинен перевищуваТ.1 термін дії 
договору оренди. 

7.4. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від 
виконання умов договору оренди. 

8. ПРJІкінцеві положеНIІЯ 
8.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна 

в межах своїх повноважень здіЙСНIОС орендодавець та Управління 
комунальної власності. При наявності порушень умов договорів, 
приймаJOТЬСЯ відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним 
законодавством. 

8.2. Наявність у орендаря боргів по сплаті орендної плат •• , боргів по 
комунальним платежам та експлуатаційним витратам на yrpимання 
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 
ДJIJJ дострокового розірвання договору оренди, згідно чинного законодавства. 

8.3. Юридичні особи комунальної форми власності, на балансі яких 
знаходиться майно територіальної громади м.Бровар .. , щомісяця надають 
Управлінн1О комунальної власності інформаціJO про наявність вільних 
нежитлових приміщень. .. . .. 

8.4. Проведення робіт по поліпшенню орендованого маина (каПJТВЛЬНИИ 
ремонт) орендар оформляє згідно відповідного ріше~ня ви~онкому. 

8.5. В разі припинення або дострокового РОЗІрванНІ ДO~BOPY оренди 
вартість поліпшення орендованого майна відшкодовуються ЗГІДНО чинного 

законодавства та умов договору. 

Секретар міської ради 
І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВИКОНYlоча обов'азки 
начальника УправлінНJI 
комунальної власності -
начальник відділу оренди 
та приватизаціі 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

#-I-e~~"--- Т.І.Данюк 



." ЗАУВАЖЕННЯ 
D IlpDeh-r)' РlшеllllR Про :aDтaepдeIКellllR ПОnожеllllП про n • • 

;t TepllTopiвnы�oii rpOl\lDДl1 1\1 Бровар O~ORДOK передаЧІ 8 opellДY I\laOlla 
• 11 8 11081 редакцП" 

І. 0.2.2. - орфографіЧllа правка в тексті. 

2. 0.3.2. - 2-П абзац після " ... ПРlІваТIІОГО піДПРIIСМЦJI" дОПОВlllml "ф' - б" 
ІЗІІЧІІОІ ОСО I1 • 

• 4 "П 3. РОЗДІЛ орядок УКnDДВlIІІЯ, ПрllПlШСllllЯ договору ОРСIШlI" po:aдїnlтl ІІа два pO.nїnII а 
~~ - , 

.pJWn 4110nMcllyвaТlI "П?рядок ПРОВСДСІІІІЯ КОНКУРСУ" і ВКnIОЧlml в цеП ро:аділ п.4.1. - 4.17; 
• pmдin s IIBnMellYBaТlI Порядок укладання, ПРИПІШСНІІЯ договору ОРСНдll" j ВКnЮЧIІТlI В цсП 
POJJJin п.4. t 8 - 4.24, відповідно змінивши lIyмepauilO. 

4. ~.4.1. Доповнити абзацом наСТУПIlОГО ~Micтy : "КОНКУРС ІІа право ореlШlI об"єпа полягuс У 
IIDнаЧСllll1 орендаря, ЯКІІЙ запропонувu наАбlЛЬШУ ОрСIШlIУ мату Прll забезпечеlші ВІІКОl18l11lЯ 
iвanlX умов конкурсу". 

S. 0.4.4. в умови КОНкурСУ ВКЛІОЧИТИ "розмір орендної маПІ", а також ДОПОВlIJml ІІОВІІІ 
вб]8Ц реченням наступного змісту : "Основним критерієм визначення пере~rоЖЦІІ є максIІ •• алыIJпп 
pcmIір орендної плати при обов"язковому забезпеченні ВIІКОНВlIНЯ іJlШIfХ ~IOB КОІІІСУРС:У". ПРІ. 
вШcynlОсті такої норми В положенні втрачається кінцева мета щодо передачі ~falilla ІІа КОІІІСУРС:ШІХ 
3QAIIX • Дана норма відповідає Закону Украіни "Про оренду державного та комунального ~IaIiHa", а 
1UOЖ передбачена п.В Порядку проведення конкурсу на право орендІІ державноro ~IaIillв, 

3lIВepДЖeного Наказом ФДМУ від 13.10.2004р. НІ 2149. 

6. п.4.9. - виключити останній абзац, так як в eкnвдi комісії по оренді об"єmв комунапьноі 
-ності, затвердженому рішенням виконкому НІ 510 від 14.11.2006р. "заступник" Biдcyrнil взaranі. 

7.0.4.17. Замінити "місячинА термін" на "о"пиденниіі термін піCJUI дaтll затвер;nкeнНR 
резуnьтатів конкурсу відповідно до частини 7 ст.9 Закону Украіни "Про оренду державноro та 
1Oмy&IU1ЬHOГO маАиа". 

8. 0.4.23. Конкретизувати термін, викnавши Д81lиіі пункт в НВС1)'ІІніl редакціі : "У разі не 
YlCПlln ...... - • установпениіі п 4 20 дaнoro Поnоження з ВIIНlI орендаря, 
. -.na договору оренди в теРМІН, . • 
РІШення виконкому втрачає чинність". 

9 " або за розміром орендноі nnmr запропонованОМУ на • п.4.27. - доповнИТІ! речення ОО' 
IОIІКУРСі". 

оо BXOДIТЬ також депyraТlI Броварськоі міськоі paдll. 
І( " 10. 0.5.S. - виключиТИ " •• .до CКJI8ДY RК?I П 46 дaнoro ПоnожeнНR вже Вll3начено статус 
OМICII затверnvrvЄТЬСJl рішеНИJIМ виконкому. •• 

Ком' 'оо • -'.J 
ІСІІ, І скпад її вже затверджено. 

11. 0.S.6. Незрозумілиіі зміст дрyroro абзацу. 
• .оо • "ПІIТDНІIR оередачі ореидовВllОro ПРI"lіщенНR в 

12 о 6 1 в н .. ......mlllй редакцll • • -" су6о " •• - викласти -"J._-. а ПРОПОЗllцією КО.IІСll. 
ренду вирішується виконавчиМ КОМІТетом з 

ства" СпОВ_IІI "та ~IOB доroВОРу"· 
13. n.7.S. _ ДОПОВНlfТИ піспя " .. законодав ,~ 

<"" ~) І.Г оЛавер 

с::::;є 
начanы�ll1с IОРllДllЧllОro відділу 

І) О. () 3. CUJI) УІ 
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