
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г;ІІро затвердження ~етодики розрахунку і порядку~ 
використання плати за оренду комунального майна 

територіальної громади м.Бровари в новій редакції » 

з метою підвищення ефективності використання майна, що належить 
до комунальної власності територіальної громади м. Бровари та відповідно 
до пункт,у З 1 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону У країни «ІІро місцеве 
самоврядування в Україні», статті З та статті 5 Закону України «ІІро оренду 
державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за 

оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій 
редакції згідно з додатком 1. 

2. РішеННJI набирає чинності з 01.0~.2009. 
З. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Броварської 

міської ради від 05.10.2006 N!! 118-09-05 <dIpo затвердження Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна 
територіальної громади м. Бровари та внесення змін та доповнень до 
типового договору оренди нежитлових приміщень» з усіма змінами та 
доповненнями. 

4. Орендодавцям комунальної власності територіальної громади 
м. Бровари при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, 
затвердженою даним рішенням. 

s. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань комун сності та приватизації, 
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Додаток 

до рішенWI Бр~~арської міської .. .. , 
ради : ':,' 
від J6дЙt1/v; ~~ 
Н!! ';/)W'-So-~ 1 

МеТОДІІка 

розраХУllJCY і порядок ВИКОРllстання пnаТl1 
З8 ореllДУ KOМYllanLHoro Maiilla TepllTopianLHoi ГPOM~II м.БроваРII 

1. Методика - це механізм нарахування орендної плати за користування 
об'єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари. 

, 2. Методика розрахунку орендної плати за користуванWl майном 
територіальної громади міста Бровари, яке передається в оренду (далі -
Методика), розроблена з метою визначення встановлення єдиного 
організаційно-економічного механізму встановлеНWI розміру орендної плати -
у випадках передачі майна поза конкурсом та при розрахунку стартової 
орендної плати. 

3. Розмір орендної плати встановлюєrься, як правило, в грошовій формі 
згідно з' типовим договором оренди майна, затвердженим рішеНWIМ Броварської 
міської ради. 

4. Орендна плата є платежем, який вносить орецЦар орендодавцю 
незалежно від наслідків господарської Д~HOCтi. ,: Орё,\Щар зобов'язаний 

11; • • ІІІ ІІ,!Н'" 
вносити орендну плату своєчасно І у повному оБСЯЗІ. ",' 

5. Експертна оцінка об'єкта оренди здійснЮєтьёя' відповідно до 
нормативних актів та чинних стандартів, незалежними експертами на 
звмовлеlПlJl Управління комунальної власності або балансоyrpимувача. Витрати 
на проведеlllUl оцінки відшкодовуються орендарем ПРОТЦ9М мicJIЦJI з дати 

\ а.". 
ухладеlПlJl Договору оренди. . ",. ':,:Ї ".' с,,', . 

Резуль~~~ експертної o~ є чинними прqтЯf8t~. ~~'ffi:~ від дати її 
провеД~IПIJIJ якщо менший терМІН не передбачено в ЗВІТ1, JJКИИ затверджується 
начаЛьником Управління комунальної власності. 

б. У разі не укладання договору оренди протягом шести місяців, 
УКЛадання нового договору оренди або його переукладання на новий строк 
ВИКонуєrьСJl нова незалежна оцінка об'єкта оренди. .., ~. ,. 

7. РозрахуНок орендної плати виконує opeн:д~д~e~)'; 'CH.:I'~·!' • "\ 

n 8: OI!~~Ha плата за цією MeTO~O.~ розраховуєrься у такій 
ОСЛlДОВНОСТІ: ..' :'.'~' ..... :' : ,. , 

, , 

- визначається розмір річної ореНДНОI плати; '. . 
- на основі Р9зміру річно.і ?рендної плати ~~о~~~~я РОЗМі~ 

op~нднoї плати за базовий МІсяць оренди, JIКИИ .фlксr~~JI у ДОГОВОрІ 
оренди; 

- з ур'вхув' І • D'U'U'IІПоІ розміру оnендної плати за ~азовlРі., місяць оренди 
~".. r . '\' \ ". 1~'I{ jJ' 

в~~а~ається розмір орендної пла~ з~, пер;~ .:!~ ,наступні міСJl~ 
, Ор'еиди ПШJIXОМ коригування РОЗМІру ореНДНОІ плати за попереднlИ 

місяць на індекс інфляції за поточний місяць. " '.' , 
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- у разі, коли термін оренди менший чи більший ніж 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. 

- у разі коли режим використання приміщення орендарем залежить від 
режиму діяльності об' єкта оренди на основі місячної орендної плати 
може бути розрахована добова орендна плата, а на основі добової 
орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 

9. Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної 
місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб 
роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом цього місяця 
відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. 

10. Погодинна орендна плата розраховується ШЛJIXом ділення відповідної 
'добової орендної плати на кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до 
об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого pe~ 
користування орендованим майном. 

11. Якщо майно орендується в шкільних заКJIадах, на постійній основі, в 
разі здійснения підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі продуктами 
харчування та шкільним приладдям, орендна плата в j період канікул та 
карантину становить 1 % від встановленої орендної плати, згідно договору. 

12. 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 дimппcою. .' t\.·,~Ї:llj:.H 
13. Витрати на утримання нерухомого майна, що здане оДночасно кільком 

підприємствам, організаціям, розподіляються між ИИМИ'·зanеЖНО1 від 'H8JlВHOcтi, 
кількості, потужності, часу роботи електроприладів, 'систем тепло- і 
водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині 
- пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної 
lШощі. .\ .... 

14. У разі використання орендарем приміщення Із~ і''j)ізвим цільовим 
призначеlШSlМ, розрахунок орендної плати проводИться І. :на підставі акту 
розмежування орендованої площі, CКJIaдeHOГO комісіЄю1у 'CКJIВдї· представників 
орендодавця і орендаря, екзеМIIJIJIP якого є невід'ємним .додатком договору. 

15. У разі зміни цільового призначеННJI орендованого приміщення, яке 
визначено умовами конкурсу, У випадках збільшення або зменmевня орендної 
ставки перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до змінених 
орендних ставок. .1.1.'. 

16. У. разі зміни площі орендованого приміщення;шпса.'визначена умовами 
конкурсу, у випадках збільшеНWI або зменmеННJI ореВДНОЇ"ПJIощї:перерахунок 
орендної плати проводиться пропорційно до зміненої площі. \'ї ,. ':' :~; 

17. При наданні майна в оренду на конкурсних засадах орендна плата 
встанОВJПQється в розмірі запропонованому переможцем конкурсу та має 

переВИЕЦуВати стартову. Стартова орендна плата розрахову~ся відповідно 
п.22/12 цієї Методики. ..1 рі.1 . 

18. Річна .. орендна плата встанОВJПQється У розмїрі.,·l,ООіlГРН. В рік за о!'енду 
• .' ііІ ,. (:!' •• І:-:. t: '. .. t 
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майна територіальної громади м. Бровари: оо • 

- бюджетними організаціями, закладами та установами, що фінансуються 
з місцевого та державного бюджетів; 

- інвалідам ДJIJI зберіганНJI спеціальних засобів пересуванНJI; 
19. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата та 

• • ,. w • 

ІНШІ видатки, пов язаНІ з орендою маина, вносяться за рахунок КОШТІВ, 

пере,цбачених кошторисами на їх утриманНJI. 
20. При оренді нерухомого майна комунальної власності (крім установ, які 

указані у пункті 19 Методики) розмір річної орендної плати визначається у 
відсотках від експертної оцінки вартості цього майна за формулою: 

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

Во. - вартість орендованого майна, визначена експертним ПШJIXом, грн.; 
Со.р - орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна згідно з 

додатком 2. .' '. 
21. Якщо орендоване приміщення є частиною будіВЛі '(споруди), то оцінка 

вартості цього приміщеННJI проводиться безпосередньо або опосередковано з 
ypaxyвaннJIМ вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі: 

Во. = (Вб.е. : Пб.е.) х Но, 
де ВП. - вартість приміщеННJI, яке є частиною будівлі (споруди) і 

передається в оренду, грн.; . ; ,:: ,. 
Вб.е. - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначеиа1експертним IП.Jiяxом, 

грН.; .0 .!Jo о .' :. о 

Пб.е - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних 
приМіщень, JП(1ЦО вони не ексnлyаТ)'!Оться орендарем), в м.кв.; 

Нп. - площа орендованого приміщеНВJI, М'-. 
22. Розмір місячної орендної плати за базов~. ,І місяць оренди 

розраховується за формулою: 
• 

ООJl.баз. = Ооn.р. : 12, :;,: i~' • 

де Ооn.баз - розмір місячної орендної плати за базовИЙ.місЯць\оренди. 
23. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди 

розраховується за формулою: 

і ООJl.міе. = Ооn.баз. х Іо.р. х Ім., 
де Іп.р. - індекс інфляції з дати проведеННJI експертної оцінки до почаТJ<Y діі 

- договору оренди; . .. .... ,,",і~IШ СК ... ·І!· .•. 
Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди; ..... . 
24. Розмір орендної плати за кожний наступвии МІСЯЦЬ визначається 

UlJIJlXOM коригуВання розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 
індекс інфляції за поточний місяць. .. . . оо •• 

25. При оренді цілісних майнових комплекс1В рОЗМІр рІЧНОІ ореНДНОI плати 
визначається за формулами: 

ООJl.Р. = Во. х Сор.ц., 
де Ооn.р. _ розмір річної орендної плати, грн.; .' і '.1;,,' ІІІ \'! :1: 

Во. _ вартість орендованих основних засоБІВ, визначена експертним 

lПЛJIXом, ГРН.; 



4 

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

26. Розмір місячної орендної плати за базо~~, місяць оренди 
розраховується за формулою: 

Опn.баз. = Опn.р. : 12, 

де Опn.баз. - розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди. 
27. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди 

розрюсовується за формулою: 

Опn.міс. = Опn.баз. х Іп.р. х Ім., 
де Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку дії 

договору оренди; 

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди; 
28. Розмір річної орендної плати у разі оренди, окремого індивідуально 

визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, 
але не менше ніж 1 О відсотків зanиmкової відновної вартості орендованого 
майна. Орендодавець може пропонувати орендарю здійснити експертну оцінку 
майна, що передається в оренду. 

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

30. Термін внесеlШЯ орендної плати визначається у договорі (не пізніше 15-
го числа наступного місяця). 

31. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок 
наступних платежів або повертаються платникові в 5,:,:rи денний термін від 
,.;.. ,'lОї '''''іі 

одержання иого ПИСЬМОВОI заяви. 

32. у разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від 
орендної плати пешо. 

33. СТJlГнеlШЯ заборгованості по орендній платі , провадиться в 
установленому законом порядку. 

34. Розмір орендної плати може переглядатися на в~оry'9~ЄЇ із сторін у 
• • ... ••• lі., .• ! ••• 

разІ зМ1НИ чинного законодавства щодо методики 11 розрахунку, ЗМІн ц1Н 1 

тар~фів та s'іШпих випадках, передбачених чинним ЗIЩС?Iі~Д~~твом Украіни. 
35. Розмір орендної плати коригується з YPaxYвlUi:Wlм' коефіцієнтів, що 

враховують місце розміщення орендованої площі: 
,ІСІ = 0,8 - У підвалах, у мансардах, розташованих вище четвертого 

поверху у. будинках без ліфтів; , , ,,' \ !. • • 

IQ = 0,9 - у напівпідвалах та бу~о~~, .:~Ptf.~, (проходах, 
підворіТfllX)' якщо переобладнання арки (проходу, mдвOpIТТ1) виконано за 

кошти орендаря; .. j"'I!.'tЩ' .'.ІІ,:"!" , .'" І • 

к3 = 1,1 - ДJIJI суб'ЄКТІВ mдпpИЄМНИЦЬКОl ДІЯЛЬноСТІ, JIК1 не 

зареєстровані в м. 9ровари. . . " ' , 
При встановленні пільгової орендної ставки, коеф1Ц1ЄНТ для розрахунку 

орендної ~~ти застосовується. .' оо 'І"'.. :,', 

36 •. 0реlЩар за згодою виконавчого KOМl:reтy I:~'~'JI)~~O' передати в 
c'~ u ' • 
.7,!рренДУ ~epYXOMe маино. '.,РІ:',,-, , ',- , 

37. Нарахування орендної плати за суборенду, ЗДЦfg~_~ьq~\ 9~~~арями. У 
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разі, JOOЦo· плата за суборенду (у зв'язку зі зміною профілю використання 
приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця 
між ними перераховується орендодавцю. 

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

39. Орендна плата за комунальне майно спрямовується в розмірі 100% 
балансоутр~ачу. 

40. Орендодавці 1 раз у квартал подають документи до Управління 
коМУ.нальної власності Броварської міської ради на розгляд депутатської комісії 
з питань комунальної власності та приватизації: 

- план використання коштів, отриманих від передачі в оренду майнІ, 
- звіт про використання вищезазначених коштів. 

41. Комунальні підприємства та організації викор~стя~~ть орендну плату, 
що залишається в їх розпорядженні, на покритrJi ~Идатків, пов'язаних з 

• u· ' .. ' •••• • 
п1ДТРИМанням комунального маина у належному станІ, якщо Інше не 

передбачено рішенням Броварської міської ради. 
42. питання надання пільг по сплаті орендної плати вирішується ни 

сесії Броварської міської ради при наявності: 
оо клопотання постійної комісії міської ради з ~aвь комунальної . ... .' ..... . 

влаСНОСТІ та приватизацll; 

- клопотання Управління комунальної власностt.~~~~~~сько~ M~CЬKOЇ ради 
з цього питання. 

43. 3а поданням Управління комунальної власноСТЇ та депутатської комісії з 
питань комунальної власності та приватизації може бути В1рначений розмір 
орендної ставки вИЩИЙ, ніж зазначений у додатку до Методики розрахунку 
орендної плати (за згодою орендаря). 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
Голови - ceкp~тap ради 

. , . . , 

. • І rCJI І.·, .' 
~:::=~ ...... , '" .. ' . 

: 'іВ. Сапажко .. 

. . 



ПОДАННЯ: 

заступник начальника Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

----__ Т.І.:І:. 
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Додаток 2 
до методики розрахунку і 

порядку використання плати 

за оренду комунального 

майна територіальної громади 
м.Бровари 

ОреНдllі стаВК11 
за BllKopllCTaHHR нерухомого маЙ .. а терllторіалы�оїї 

громаДІІ м.БроваРII 

Вllкористання орендарем Ilерухомого майна за 

цільовим Dрllзначенням 

1. Розміщення об'єктів 
1.1. комерційних банків та їх відділень, ломбардів, 

ПУItАСЇВ обміну валют 
1.2. рекламних контор 
I.З. бірж, брокерських та маклерських контор, 

рієлторських та страхових компаній, 
регіСтРаторів 

1.4. туристичних агенцій та бюро подорожей 

1.5. осЬісів нерезидентів України 
1.6. офісів політичних партій 
1.7. осЬісів гРомадських ооганізацій 
1.8. . рeлiriйниx організацій 
1.9. ihtephet-касЬе, комп'ютерних клубів 
1.10. телестудій, що знаходиться У м.Бровари 
1.11. засобів масової інформації 
1.12. юридичних консультацій, нотаріальних послуг, 

DозміщеННJI адвокатських контор 

1.IЗ. уставов Ощадбанку, що приймають платежі від 
населеННJI 

1.14. громадських неприбуткових організацій 
ветеранів, пенсіонерів, інвалідів війни та 
прирівНJIВИX до них категорій, інвалідів, які 

Орендні СТОВКІІ, в 

відсотках до 

вартості 

нерухомого майна, 

Вllзначеllоі 

~КСDеРТНIIМ ...... 
ШJlЯхом 

40 

28 

.... 
зо 

.. . ,-
28 
З5 

15 
15 
15 
40 
16 
18 

2З 

20 

. дo20~-I%, 
біЛьше 29. м2_ 10% 

~ постраждали від наслідків ЧАЕС 
до 20 ~1. -.,10%, 

більше 20 м- - 25% 1.15. офісів благодійних організацій, фондів .... 
1.16. офісів підприємств, організацій та уставов всіх 

_ ФОDМ власності (колективної та ПDиватноі) 
~ , 2. Громадське харчування .. 0 : 

,--2.1. оестооанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією -І 

20 

зо 
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горілчаних виробів) 

2.2. підпр~ємств громадського харчування (їдалень, 
буфenв, кафе, закусочних без реалізації 
горілчаних виробів) 

2.3. ДИТJlЧих закладів громадського харчування 
(дитячих кафе, кафе-морозиво, сокових барів), 
шкілЬНИХ буфетів 

3. Розміщення об'єктів торгівлі 

15 

8 

3.1. з торгівлі ювелірними виробами 40 
3.2. з торгівлі засобами мобільного зв'язку 40 
3.3. з торгівлі товарами підакцизної групи 40 
3.4. роздрібної 22 
3.5., з торгівлі товарами непродовольчої групи 22 
3.б. з торгівлі товарами продовольчої lРУШ'1 20 
3.7. з торгівлі хвітами 2S 

~~~~~~~~~~~~--------------------+-----~~--------
3.8. магазинів "Оптика" по виготовленшо та 20 

продажу ОКУЛJlрів 

3.9. спеціалізованих магазинів по реалізації книжок 
вітчизНJПiОГО виробництва 

3.JO. з реалізації товарів: 
3.10.1. непродовольчої групи ДИТЯЧОГО 

асортименту; 

3.10.2. продовольчої групи ДИТЯЧОГО 

асортименту 

3.11. спеціалізованих магазинів та відділів з реалізації 
хліба та хлібобулочних виробів, молока та 
молокопродУКТів 

3.12. фірмових магазинів (відділів) вітчизшших 
виробmndв (крім тих, що виробшпоть товари 

підакцизної гРУ .uи) 
3.13. з торгівЛі відео та аудіо продукцією, ком пuт

дисками 

3.14. з тС?рrівлі книжками, газетами та шкільним 
приладдям . 

3.15. складів та підсобних пРиміщень 
4. Розміщення об'єктів з вадаввя послуг 

4.1. авторемонтних майстерень 
4.2. ювелірних майстерень 
4.3. салонїв-перухарень, косметологіЧШJX кабінетів 
4.4: саун .. 
4.5. 
4.6. 

4.7. 

перукарень 

пунктів прокату: 
4.6.1. аудіо та відеокасет; 
4.6.2. побуТОВОЇ техніки. 

ПроваджеВИJI підприємниЦЬКОЇ діяльності у 
сфеоі н8Данни по~ (крім послуг автосервісу та 

5 

10 

5 

10 
-' . 

25 

10 

18 

2S 
20 
25 
25 
15 
І" 

22 

10 
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перукареиь) 

4.8: громадських туалетів 

s. РозміщеllИЯ об'єктів OXOPOIIII здоров'Я 
5.1. з иадВННJI стоматологічних послуг 

5.2. з провадження підприємницької діяльності в 
галузі охорони здоров' я 

5.з. аптек різних форм власності, що реалізують 
готові ліки, самостійно ВИГОТОВЛЯІОТЬ ліки 
б. РОЗ~іщеиия закладів освіТII, КУЛЬТУРII, 

ОСВІТІІ, фізкУЛЬТУРИ та спорту 
б.l. комерційних закладів освіти, культури 

б.2. кінотеатрів 
б.3. платних навчальних курсів 

б.4. спортивних, тренажерних та оздоровчих центрів 

б.5: дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, 
Закладів фізкультури, спорту та культури ДJIJI 
ШКОЗU1pів, JlIQЦO одержувані ними прибутки 
спрямовуються на їх розвиток 

б.б. З організації дозвілля дітей та юнацтва в 
поза урочний час 

б.7. майстерень, студій художників, народних 
майстрів, скульпторів, письменників, 
театральних діячів, кінематоrpафістів, 
журналістів, фотохудожників, музичних діячів та 
iвmиx членів творчих спілок 

6.8. майстерень, студій архітекторів, дизайнерів 
6.9. видавництв та пунктів реалізації періодичних 

видань, теле - та радіо компаній, інформаці~ 
агентств 

6.10. виставок (кРім книжкових та образотворчих) 
6.11. книжкових та образотворчих виставок 
6.12. бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, 

музеїв 

6.13. творчих спілок, націоН8JIЬВИХ культурних 

товариств 

7. Розміщення об'єктів ВDроБНllчоі сфеРII' ,о ! 
7.1. з обробки фотоматеріалів . 

~ 7.4. підприємств з виробництва харчових продуктів 

7.2. поліграфія 
7.3. з виробництва (промисловість) та будівельно

ремонтних робіт (під виробничі потреби), 
_ ВиРобництво сільськогосподарської ПРОдУКЦJі 

та iвme виробництво . .., 
~ 8. Інше використаННЯ 
~ 8.1. П'пnnиємств поштового ЗВ'ЯЗкУ "Укопошта" 
..... 8.2. бюджетних орraвiзацій, закладів та установ, що 

10 

30 

18 

15 

18 
16 
15 
17 

9 

9 

9 

20 

і6 

20 
8 

5 

до 20 MZ 
- 10%, 

більше 20 lі - 25% 

25 
25 

20 

15 

з 

1 грн:врік 
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фінансYlОТЬСЯ з місцевого та державного 
бюджетів 

8.3.. гаражі для спеціалізованих засобів пересування, 
що ВИКОРИСТОВYlоться інвалідами 1 грн. в рік 

2500 грн.lміс 

. 8.4. встановлення антен-перетворювачів мобільного за кожну антену 
! зв'язку з пунктами технічного забезпечення (із застосуванням 
: індексу інфляції з 
1г-______________________________ ~~~01~.1~0~.2~00~6.~)~ 

. 8.5. прокладення кабельної мережі інтернет-
проввйдерами 

8.6: прокладення мережі кабельного телебачення 

8.7. використання площ загального користування' в 

lЦ)имїщеНні 

8.8. iвme використання нерухомого майна в 
залежності від мїcЦJI розташування: 

8.8.1. цеmp8ЛЬні вулиці міста (бульв.Незалежності, 
вул.Гагаріна, вул.М.Лагунової, вул.Короленка); 

8.8.2. не центральні вулиці міста (всі інші вулиці) 

2,00 грн.lміс за 
поверх 

(із застосуванням 
індексу інфляції з 

01.01.2009.) 
2,00 грн.lміс за 

поверх 

(із застосуванням 
індексу інфmiції з 

01.01.2009.) 

5 

Не нижче 25; 

І : ~ 
. Не нижче 20 

* Орендарі, що здійсшоють за згодою адміністрації! рекоц~уКцію або 
капітальний ремонт, на термін, визначений згідно з технічною документацією, 
але не більше року, сплачують орендну JI і . і 1 О % від розміру плати 

u - ~ 
за оренду нерухомого маина. '#- о І О іі...; . : . 

(J"'" : 

Виконуючий обов'язки міського 
гопови - секретар ради 

• 

~ 0\ і 

'" • с) rP 
...,0 
ф 

b~ 
о 

-.1 

І.В. Сапожко 

і І 

і.І: ...... " ... 



ПОДАННЯ: 

заступник начальника Управління 
комунальноївпасності-

ПОГОДЖЕНО: 

за~тупник міського Голови 

;L( 
,~....,,~-__ Т.Ц 

~~-;f--- B.B.~ 
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