
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро затвердження типового договору орендИl 
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) 
майна територіальної громади м.Бровари (в новій 
редакціі) 

з метою підвищення ефективності використання майна, що належить 
до комунальної власності територіальної громади м.Бровари та відповідно до 
статей 648, 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського 
кодексу Украіни, пункту 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону Украіни 
<<Про місцеве самовn.ядування в Україні», статті 3 та статті 5 Закону Україн .. 

" ...... -
<<Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рекомендації 
постійної комісч з питань комунальної власності та приватизації, Броварська 
міська рада •. 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити типовий договір оренди індивідуально визначеного 

(нер}"Сомого або іншого) майна територіальної громади м. Бровари згідно 

додатку. в-новій редакції. 
2. Дане рішення набирає чинності з 01.03.2009. 
3. Орендодавцям комунального майна територіальної громади 

м. Бровари: 
. 3.1. в термін до 01.04.2009. переукласти з орендарями договори оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна територіальної 
громади м. Бровари .. відповідно до пункту 1 даного рішення; 

3.2. при укладенні договорів оренди індивідуально визначеного 
(нерухомого або іншого) майна керуватися даним рішенням. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 08.09.2005. N!! 795-37-04 "Про затвердження типового договору 
оренди нежитлових приміщень та методики розрахунку плати за 
користування майном територіальної громади м. Бровари." з усіма змін~ми та 

доповненнями. 'J а і;, 

5. Контроль за виконанням ;р ~ . ЬH~. * асти на заступника 
міського голови Руденка В.В. :~ о І· ~ tS\ 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 
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І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальникзагального 
відділу 

Голова постійної комісії 
з питань КОмунальної 
власності та приватизації 
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Поroджено 

(_ІС) 

Н! __ _ 

« » __ 200...,Р. 

Додаток 

до рішеШIJI Броварської міськоі ради 
від $..fiL~ Н!! ~JP-56 -а-

ДОГОВІР __ _ 
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна териroріanьної 

громади м.Бровари 

м.Бровари 
(Чllc:no. r.dClllllat рік) 

(ПОВІВ ІIIDВВ OPOIIIQIIВВI.Uf) 

ідекrифікаційний код єдрпоу місцезнаходжеШIJI JlКoгo 

(надалі - "Орендодавець") в oсoбі ________________ _ 

щощєнаШд~і ______________ ~==~==_~------------------------
(11ID8I1дotcyr.IClnY) 

та рішеВIUI виконавчого комітеІУ Броварської міської ради ________ _ 
зо~огоБО~1R ________ ====~=r.~==~---------------

(ПОВІВIIID8I1 0CD6ї1 opcїUUїPї) 

, 

ідекrифікацjЙНИЙ код єДРпоу ________ ~, місцезнаходжеШIJI JП(ого: 

(Надалі _"Орендар") в особіL_~~==_r.:r.:==:::z==;п_---------
(noc:aaa. npbвtацс. a,'a11Ino:&nIїїDi1) 

та діє на підставі imпого боку, уклали цей договір про наведене нижче : 
(С11ІІ)'І)', дD8IраїOCїilтощо) 

. 1. Предмет договору 
1.1. "Орендодавець" передає, а "Орендар" приймає в строкове ШІатне 

хори~mп.шКомувanьнемайво __ -----------------------------------(ПОвна назва) 
(дат -Майво) розташоване за адресою: __ -------------

--------------------------------------
з~Ною ІШощею , в Т. ч. ва поверсі м , напівпідвал м-, 
ІІ1Двan !l- , інше --;;--, що знаходиться на балансі 

------------- вартість ВОГО ВіІЗначена 

--~--
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зriдво aкry оцінки! незалежною оцінкою станом на ес" 200 

і С'І8Вовить . ІрНfдля бюджетних установ та комуналь~ 
підприємств Б~ визначена зГІДНО довІДКИ балансоутримувача про залишкову 
балансовУ ваpnсть Ірн. 
Майно передається в оренду з метою використання --------------------

1.2.Зазначене в п.1.1. цього договору Майно передаЄТЬCJI Орендарю з 
ycmткyвВНIUIМ (за ЙОГО наявністю) зriдно з актом приймання-передачі, що додаєrься 
до цього договору і є ЙОГО невід'ємною частиною. 

1.3. стан Майна на момеиr укладеШIJI договору визначаєrься в акті приймання
передачі за узгодженим висновком БаланСОУІРимувача і Орендаря. 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна 
2.1. Орендар вступає у С'Ірокове плаmе кориctyВання орендованим Майном у 

термів, зазначений в договорі, але не раніше дати підпис8ШIJI сторонами цього 
Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не мешпе ніж три роки - не 
p.aнime дати державної peЄC'IpaцU Договору) та акта приймання-передачі Майна; 

2.2.Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнеШIJI в Орендаря права 
власності на це Майно. Власником Майна зaлиmаєrься територіальна громада 
м.Бровари, а Орендар користуєrься ним протягом строку оренди. 

2.З.Передача Майна в оренду здійснюється за вартіС'ПО, визначеною у звіті про 
Незалежну оцінку, виконану незалежним експертомІв акті оцінки комісії (при оренді 
індивідуально визначеного майна) відповідно до Методики. 

2.4. у разі ПРШІИВеШIJI цього Договору Майно повертається Орендарем 
Орендодавцю. Орендар повертає Майно Орендодавцю зriдно акту приймання
передачі. Майно вважаєrься поверненим Орендодавцю з момешу підписання 
СТОРОНами mcry приймання-передачі. 

2.5. Обов'язок зі складання акта приймання-передачі покладається на 
Орендодавци. 

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

kOристування майном територіальної громади м.Б~овари, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради Н!! вІД .. аб~ за 
результатами конкурсу на право оренди і становить без пдв за базовии МІСЯЦЬ 
розрахунку 200_ р. грн. 

(.IІС1Ц.) 

в Орендна плата за перший місяць оренди ... . 
. IІЗначається IПJIJIXом коригування орендної плати за базовии МІСЯЦЬ на ІНДекс 
ll1фJIJЩії за: (місяці).. .. 
liaр&хування пдв на суму орендної плати здшс!ПОється в порядку, 
ВИЗ1lаченому чинним законодавством. 

3.2.0рендна Шlата за кожний наСТУПНИЙ місяць в~нач~єrься ~OM 
~ОРИГування розміnv міCJIЧНої oneuдиoї ШІати за попередн1И МІСЯЦЬ на Індекс 
ll1фnln":~ . 'rJ r 
.~ за поточний місяць. 
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3.3. У разі користуванням М8Йном, протягом неповного календарного місяця 
(першого тalабо останнього. місяців оренди) добова орендна rшата за дні 
кори~авня виз~ач~ся. з~? з чинною Методикою розрахунку на основі 
ореНДНО1 мати за ВІДПОВІДНІ МІСЯЦІ пропорційно дням використання. 

. . 3.4. Opeндн~ ~aтa перераховуєrься Орендодавцю на розрахунковий рахунок 
щомїСІІ'ШО не IDЗН1Ше lS-ro числа наступного місяця 

Сторони зобов'язуються щоквартально проводити звірку розрахунків. 
3.5.Розмір орендної плаm змimoєrься в ОДНОСТОрОШlЬому порядку у разі зміни 

МеІОДШСИ, її розрахунку, змін цеmpалізованих цін і тарифів та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством. 

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, пiдлRгaє 
індексації і стяryєrься Орендодавцем з врахуванням пені у розмірі подвійної 
обniковоі ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен 
день прострочення, ВКJПOчаючи день оrшаm. 

3.7. У разі JlКIЦO на дату сrшаm орендної rшати заборгованість за нею становить 
загалом не меюпе ніж 'ІрИ місяці, Орендар також сrшачує unpафні санкції у розмірі 
0,5% від суми заборгованоcri за кожен день несrшати. 

3.8.Наднорма1'ИВНВ сума орендної плати, що надійпша Орендодавцю, пiдлRгaє в 

установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних 

mmтежів. 
3.9. у разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну 

!Шату до Д1lJl поверненшr Майна за актом ПРИЙМ8НllJl-передачі ВКJПOчно. Закінчення 
строку діі договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 
заборгованість за орендною платою, якщо така вивикла, у повному обсязі, 
враховуючи штрафні сашщіі. 

4. Використанни амортизаційних відрахувань 
4.1.Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване 

майво нараховуються орендодавцем і в першочерговому порядку використовуються 

вим на повне відновлення орендованих основних фондів. 
4.2.Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються у 

РОЗПорядженні ОрендоД8ВЦИ; 
4.3.Полimпення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 

відрахувань є комунальною власніспо територіanьноі rpомади м.Брова~и. . 
4.4.Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем ВlДПовlДНО до 

IlYНКriВ 5.4,5.7 цього Договору. 
4.5.Для отримання згоди OpeндoД8ВЦJI на здійснення пo.пimпень Орендар п~дає 

заоу на здійснення невід'ємних полimпевь opeндo~aнoгo. K~МYН~HOГO .маина. 
Проводити пonimпення орендар має право лише на ПІДставІ ВIДПОВJДНого РІШення 
lUIасника. 

s. Обов'взки Орендаря 
Орендар зобов'язуєrься: . 
5.1.Виконувати конкурсі пропозиції (в разі передаЧІ в орендне користування на 

І(ОНkypcних засадах). .... 
5.2.Використовувати орендоване майно ВlДПов1ДНО до ного призначення, 

обуМовленого п. 1.1. цього Договору, та умов цього Договору. . 
5.~. ~воєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату незалежно вщ 

1t8CзIiдtdв господарської діяльності. 
5.3.1. до lO-го числа наступноГО мїсяци ооримати у opeндoдaвЦJI рахунок на 
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CJUIaтy орендної шати. 

5.4. Забезпечrвати збереження орендованого Майна, запобігати його 
ПОJJП(оджевню 1. псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нор~ами та ПР~ИJJ~ поже~ої безпеки, підтримувати орендоване Майно в 
належнОМУ ~, не npmoмy, нІЖ на момент передачі його в оренду, з врахуванням 
нормального фІЗИЧНОГО зносу. 

5.S.Розробляти комrшексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 
Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а 
також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного 
нагJUЩY. Yтp~~~ у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 
пожежну тexmкy 1 1ВВентар, не допускати іх використання не за призначевням. 
Провадити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування 
подавати Орендодавцю. Нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за 
збитки, спричинені пожежею та незабезпечеННJIМ пожежної безпеки орендованого 
майна. 

5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його 
стану і відповідності напрямку використання за цільовим призначеННJIМ, 
визначеному цим Договором. 

5.7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, пaroчниЯ та інші 
види ремонтів орендованого Майна. цк умова Договору не розглядаєrься як дозвіл 
на здійснення пonimпень орендованого майна і не тягне за собою зобов'язання 
Орендодавця щодо компенсації вартоссі поліпшень. 
у разі якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення 

невід'ємних полimпень орендованого МайнІ, він зобов'язаний надати проектно
І<Опrroрисну документацію на здійснеННJI невід'ємних пoлimпень 
Капітальний ремонт Орендар ПОВШІен проводити у відповідноcri З затвердженою 

в установленому порядку проектно-кошroрисною документацією та за письмовою 
згодою власника або його виконавчого органу. КапіТальний ремонт орендованого 
ПРиміщення, необхідність якого виникла в результаті нормальної амортизації, 
ПРОВодиться за Р,ахунок ОрендодавЦІ. 
При проведенні Орендарем капітального ремонту або переобладнання 

орендованого Майва без письмової згоди власника або його виконавчого органу 
Орендар вЩшкодовує Орендодавцю всі витрати та збитки (враховуючи пrrpафні 
СIUUЩii), пов'язані з ремонтом та утрИМ8НIDIМ орендованого майна та прилеглої 
території. 

5.8. Застрахуващ протягом МЇCJЩJI піCJUI укладеННJI цього договору, орендоване 
Майво не меюпе ніж на його вартість на користь Орендодавця в порядку, 
ВИзначеному законодавством. (для бюджетних установ - за.пишкову балансову 
вартість). 

Надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручеННJI. Постійно 
ПОВОВJПoвати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно 
буnОЗ~ахов~. . 

5.9. Повернути Орендодавцеві, у разі припине~ або РОЗІРВання Д~~BOPY, 
ОРендоване Майно у належному стані, не гіршому НІЖ на момент пе~едаЧ1 ного в 
~, з врах:уван:ням нормального фізичного зносу, та .. BlДIIIКoдyвa~H 
рев.цодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (ПОВНОI або частково1) 

Оl1eпдованоro Майна з вШІИ Орендаря. 
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5.10. УЮІасти протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору з 
балансоутримувачем орендованого приміщення (та або іншими надавачами 

комунальних послуг) договір ~o відшкОдУВання витрат балансоутримувача на 
yrpим8ВВJI орендованого ПРИМІщення, прибудинкової території та надання 

комунальних послуг Орендарю. Якщо Орендодавець несе додаткові вmpати на 
ОПJIату комуваль~ послуг або на утримання орендованого приміщення, пов'язані 
з особливоCТJIМИ mдпpиємства Орендаря, останній ці вmpати повністю ОІШачує. 

5.11. Нести в~овідальність за ДО1римання правил еКСІШуатації інженерних 
мереж, пожежноі безпеки і санітарії, вимог з охорони праці, в приміщеннях, 
благоустрою прилеглої території згідно із законодавством. 

5.12.Вiдmко.цувати протягом місJЩR вmpати понесені Орендодавцем чи іншим 
учасником КОНКУРСУ при виготовлені незалежної експеpmої оцінки. 

5.1З. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси 
повідОМJIJIТИ про це Орендодавци у тижневий СТРОК. 
5.14.Щоквартально до 15-го числа проводити з орендодавцем звірку 

взаєморозрахунків орендних ІШатежів і оформити їх відповідними актами. 
5.15. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору 

(mцo це передбачено законодавством) за рахунОК своїх коппів. 
5.16.ЗвШьнити займане Майно в порядку передбаченому пунктом 11.7 цього 

Договору 

6. Права Орендаря 
Орендар має ІЇраво: 
6.І.Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 

ЦЬОГО Договору. 

6.2. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаri використання 
орендованого Майна. 

6.З.Виступати замовником на виготовлення проектно-кошrорисної документації 
та проведення необхідного ремоИІУ з дозволу власника або його виконавчого 
opraнy; 

6.4. За згодою та на підставі рішення власника, або його виконавчого органу 
здавати Майно в суборендУ. 

7. Обов'язки OpeндoдaBЦR 
Орендодавець зобов'язуєrься : 
7.І.Передати Орендарю в орендУ Майно зriдно з цим договором з~ апом 

nPИЙМання-переДачї, який підписуєrься одночасно з цим ~OГOBOPOM, а в ~азl ope~ 
Нерухомого Майва на строк не менше ніж три роки - ШCJIЯ державНОl peєcтpaцu 

Договору. .. 
7.2.Не ВЧИВJ1ТИ дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майвом ва 

уМовах цього Договору; . 
7.3.КОНТРОJПOвати стан об'єкта оренди та ефeкrивш:rь використання. .. 
7.4.У разі здійсненвя орендарем невід'ємних п~ень opeНДOBaнo~ Майва 

орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за ЗД1ИснеННJIМ таких полmшевь. 

8. Права OpeндoдaBЦR 

Оревдодавець має право: . .. 
8.І.КОНТРОJПOвати стан, напрями та ефекrившсть використання Манна, 

переданого в орендУ за цим Договором. .. 
8 2 Виступ . . . що''''о внесeШIJI змів до цього Договору, або ного . . ати з 1ИЩ1ативою "" 
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розірвання в разі поriрmення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або 
неналежного виконання умов цього Договору. 

8.3.3дійСlПOвати контроль за станом Майна IWIJIXом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження. 

8.4.Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі несвоєчасної сплати 
Орендарем орендної lDIати більше ніж три місяці. 

9. Відповідальність і ВllріmеllНИ спорів за договором 
9.1.3а невикон~ ~бо не~але~е виконання зобов'JlЗань за цим Договором 

croрови Hecyrь ВIДПОВ1ДaJIЬНlСТЬ зпдно з чинним законодавством Украіни та 
умовами цього Договору. 

9.2.Оревдодавець не відповідає за зобов'JlЗaннJIМИ Орендаря. Орендар не 
відповідає за зобов 'JlЗаннями Орендодавци, якщо інше не передбачено цим 
Договором. Орендар відповідає за своїМи зобов'JlЗВННЯМИ і за зобов'JlЗ8НВJIМИ за . ' 
JIКИМИ вІВ Є правонаступником, ВИКJПQЧНО власним майном. Стягнення за цими 

зобов'JJЗ8НIUIМИ не може бути звернене на орендоване комунальне Майно. 
9.3. Орендодавець не відповідає за майно орендаря, що знаходиться в об'єкті 

оренди. 

9.4.Спори, які виникають за цим Договором або в зв'JlЗКУ з ним не вирішені 
ПDDIXом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

10.0со6nивіумови 
. 10.1. Орендар не має права передавати зобов'JlЗання за Договором, об'єкт оренди, 
обладнання, інвентар повніспо або частково в користування іншим організаціям, 
особам. 

10.2. Реорганізація Орендодавци або перехід права власноcri на орендоване 
Майно третім особам не є підставою для зміни або припинеlПUI чинноcri цього 
Договору, і він зберiraє свою чинність для нового власника орендованого Майна 
(його правонаступників), за ВИНJlТКом випадку приватизації орендованого Майна 
Орендарем 

10.3. Орендар не має права укладання договорів (контраюів, угаД), у тому числі 
про спільну діяльність, ПОВ'JlЗ8НИХ З будь-яким використанням орендованого Майна 
іншою Юридичною чи фізичною особою. У разі порymеlПUI цієї умови Договору 
Орендодавець має право на дострокове розірвання Договору оренди в 
ОДНоcroРОlШЬому порядку. 

10.4.В разі реорганізації, приватизації, ліквідації Орендаря або порушені в 
ГОсподарському суді справи про бавкрyrcтво, Орендар повинен письмово 

повід~мити про це OpeндoдaвЦJI в IО-ти ~e~ термін з моменту .. B~e~ 
перentчених фактів, надати нотаріально ПОСВІДЧеНІ cтa~ та уcraновчии ДОГОВІР, ЯIQ 
ВРаховують реорганізаційні процеси, а також інформaцuo про правонаступництво. 

10.5. Орендар з урахуванням особливостей свого підприємства або особливих 
ВИМог викориcПumи Майна (заклад освіти, меДИЦИНИ, тощо) повинен оформити 
необхідні дозволи ДержнаглядохороШІРаці, Броварської районної санепідемСТ8ІЩЇЇ, 
Дер>кпожежохорони, Держуправління охорони навколишнього природного 
середовИЩа, тощо. , 
. .1~.б.На період проведеННJI ремонту чи переобладнання o~. єкту оренди за 
1!ІіціаТИВою Орендаря він не звїЛЬНЯЄl'ЬСЯ від внeceННJI ореНДНОI плати, ШІати за 
kOftfyнa'nY • • 

.... &ІІН1 послуги та imпиx платеЖІВ. 
10.7. Орендар протягом місяци письмово повідомляє Орендодавци про момент 

ПрИnИНеННя використання орендованого Майна. 
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10.8. В раз! H8JlВHOc'1i в приміщенні декількох орендарів, Орендар несе солідарну 
вїдповїдальmсть за належний технічний стан об'єкту оренди" Ф ... .. ,иого асадУ, 
прибудивков~ тер~р1И, ІХ. ремонту та благоустрою, а також приймає участь у 
ВiДШJCо~ ВJПPат І зБИТКІВ (в~чаючи urrpафні санкціі), пов'язані з ремонтом 
та експлуатаціЄЮ орендованого манна та прилеглої території. 

10.9. Орендар не має права передавати орендоване майно в заставу. 

1~. Cтpo~ ЧІІННОСТЇ, УМОВІІ, зміНIІ та ПРllПlІненни договору 
11.1. Цеи ДОГОВІР укладено строком з " __ " 200_ р. по " __ " 200_ р. 

ВКJПQчво. 

11.2. Умови ЦЬОГО ~OГOBOPY зберігають силу протягом усього строку дії 
Договору, В тому ЧИСЛІ У виnадках, коли після його укладення законодавством 
встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань 
Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 

11.3.3міни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної 
ЗГОДИ сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються 
протягом ОДНОГО МЇCJIЦJI з дати іх подання до розгщцу ішпою стороною. 

11.4.3а ініціа~ою однієї із сторін цей Договір може бyrи розірвано рішенням 
господарського суду у випадках невиконання сторонами своіх зобов'язань та з 

imпиx підстав, передбачених ЧШІНИМ законодавством, крім випадків 
ОДНОСТОрОlПІЬого розірвання договору, передбаченим Договором . 
. 11.5. У разі ПРШІИНення або розірвання договору, поліпшення орендованого 
майва, здійснені Орендарем за рахунок власних кошriв, які можна відокремити від 
орендованого майна, не завдаючи йому ШКОДИ, визначаються власніспо Орендаря, а 
HeBiдoкpeмmoBaнi полimпення- власніспо Орендодавци. 

11.6. питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого 
майва в результаті зазначених невідокремmoваних полimпень вирішуються при 
погоджені власником або його виконавчим органом проеImlо-коmтoрисноі 
Документації на ремоlП орендованого Майна, його переобладнання тощо. В разі 
відсутності указаного погодження HeBiдoкpeмmoBaнi полїmпення визначаються 
ВJIасвїспо Орендодавци без здійснення компенсації. 

11.7. Після закінчення строку діі Договору або в ВШlадку дострокового розірвання 
орендоване Майно має бyrи звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом 
ПРИЙМання-передачі протягом 15 днів. Яюцо орендар ПРOТJlГOм встановленого 

строку не повернув орендоване Майно, то орендодавець має право комісійно 
ОIIJIОМбувати Майно до моменту підписання any приймання-передачі та звільнення 
орендованого Майна, при цьому орендодавець не несе жодної відповідальності за 
Збереження майна орендаря. ... ... 

в разі використання орендованого Майна Ш~ заюнче~ тep~ ДІІ договору 
о~еlJДИ Орендарем, JIКИЙ був належним чином ПОВІДомлении ~o заюнчення строку 
ДІЇ д?говору оренди та небажання продовжува;и ДОГОВІР оренди, Оренда!? 
30бов ЯЗаний відшкОдУВати орендодавцю понесе~ вим .. ~ати, в тo~ ЧИCJIl 
~eнднy плату, комунальні ІШатежі та mтpафш caнкцu, за час самОВІЛЬного 
ИІсориcraння майна. 

11.8. у разі звільнення Орендарем майна без письмового попередження, а 
також без сІОІаДания апу про повернення. об'єкту ope~ в, належному стані 
Орендар несе повну матеріальну відпОВЇД8JIЬН1СТЬ за нанесеН1 у зв язку з цим збитки 
в Повному іх розмірі та сплачує Орендодавцю. . 

11.9. Майно вважається повернутим Орендодавцю з моменту ПJДПИсанНJJ 
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CroроВВМИ апа ПРИЙМ8ННJI-передачі. 
11.10. Чинність цього договору припиниєrьcя внаслідок: 

- заківчеВIUI строку, на який його було укладено, 

- приватизації (викупу) об'єкту оренди Орендарем (за учаC'lЮ Орендаря), з 
момеИІУ набyтrя права власноcri Орендарем на орендоване приміщеНВJI, 

- загибелі об'єюу оренди, 
- бamcpyrcтва Орендаря, 

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

- достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду, 
- невиконання умов договору орендарем при не усуненні таких впродовж 

місячного терміну з MOMemy письмового попереджеНВJI його орендодавцем; 
- ліквідації Орендаря-юридичної особи; 
- в інших випадках, прямо передбачених законодавством України. 

11.11. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
чинним: законодавством України. 

11.12.ЦеЙ Договір укладено в З-х (трьох) примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Управління 
комунальної власноcri. 

12.Юридичва адреса та реквізlП'И сторін 

"ОреНдодавець": 

Wсцезнаходження: __________________________________________ __ 

ідевтиф.код ЄДРПОУ Контактні телефони ___________ _ 
.1 ~~ --~--------Банк ~pJ~ ~ФО _______________________ _ 

"О ремар": 

Місцезнаходження: ____ --------------------

ідентиф.код ЄДРПОУ Контактні телефони ____________ _ 
p~~ -М-ф-о~------Банк ____ -------------------

Додатки . , 
ДодатКи до цього Договору додаються і є ЙОГО невщ ємною скnaдовою чаcrиною. 

Додаток 1: витяг з рішення виконкому БIvIP; ... 
Додаток 2: ВІСТ приймання-передачі орендованого маина; 
Додаток 3: копія конкурсних пропазицій; 
Додаток 4: ВІСТ оцінки вартості майна, що передається в орендУ; 



.. 

Д ,паток 5: акт розмежування площі (при оренді нерухомого майна) 
o~ .. 

ДодатоК 6: розр~ок ореНДНО1 плати; . 
додаТОК 7: ДОГОВ1р з балансоутримувачем пр .. о ВІДшкодування витрат на 

yrpимання орендованого нерухомого маина та надання комунальних 

. . послуГ орендарю . 

. "ОРЕНДОДАВЕЦЬ" "ОРЕНДАР" 

М.П. М.П. 



поДАННЯ: 

заступНИК начальника управління 
комунальноівласності-

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

Т.І.Лar.., 

/і 
І 
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