
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г «Про затвердження типових додаткових угод до І 
договору оренди нежитлових приміщень, що 

знаходяться в комунальній власності територіальної 
громади м.Бровари)), 

З метою врегулювання процедури орендного користування фізичним та 
юрццичним особам майна комунальної власності територіальної громади 
м.Бровари та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», статті 3 та статті 5 Закону 
Украіни <<Про оренду державного та комунального майна», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації Броварська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. З~твердити типові додаткові угоди до договору оренди нежитлових 

ПРиміщень, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади 
м.Бровари: 

1.1. Додаткову угоду про зміну розміру орендної плати (Додаток N!! 1); 
1.2. Додаткову угоду про зміну орендованої площі (Додаток N!! 2); 
1.3. Додаткову угоду про зміну цільового використання (Додаток N!! 3); 
1.4. Дрдаткову угоду про зміну реквізитів (Додаток N!! 4); 
1.5. Додаткову угоДу про внесення змін до терміну діі договору оренди 

(Додаток N!! 5). 
2. Рішення набирає чинності з 01.0~.2009. 
3. Орендодавцям при укладанні додаткових угод до договору оренди 

нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади м.Бровари керуватися даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням цього ішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

ВИконуючий обов'язки міського 
ГОnови - секретар ради 

м.БРО!l~И 
Biд.5G'.Qen/OU)LaJ~ 
Н!! LtJII.P' 50-05'" 

І.В. Сапожко 

. ',: ..... ,-. ,_. . ' , .'. 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності :-. ,. , 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник Юридичного 

відцілу 

начальникзагального 
відціпу 

ГQJIоваоПОСтійноїОКОМісіf 
з щrraиь КОМУНальної 
влаСності ~ ПРиватизації 

" , О, 

0'0 .' ." . . . 

000605 о 

~~~ --,"--
Н.ІJИaf 

Ю.А.Сt 



Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 

Biд~~~ 
Н!! t't'f'..f--56 -оО' 

Додаткова угода ХІ оп 
про зміну розміру оренлної· плаТІ. 

до договору ореНДІ. Х!! віл --____ -tp. 

м.Бровари « __ » _____ 20_ р. 

(потІВ IШJВn Upclшо,'UUlllR) 

(надалі - "Орендодавець") в особі ------------------------------
(пос:ааа. nPЬ8lш:.. 1)1'1111 пo:&nlКOвl) 

що діє на підставі 
--------------~(~Іш~вn~л~о=~~;.шm=.~)---------------------------

зодноЛ)бо~та ____________ _..==~=п==~-----------------------
(повна Ішва ореїU1llpll) 

, 

(надалі -"Орендар") в особі:...-...:=====:-r.:'I<:':':=r.!:=-::::=!і"'" ____________ _ 
(nCX:aIIII, npБ8ІtwC. 1)1'_111 пo:Giїї1JКOві) 

, 

та діє на підставі з іншоЛ) боку, 

1. Домовились внести зміни до доroвору оренди 

(ПОВ"І каВІ об'ma ОРСІШJJ) 

роnmnованогозаадресою: _____ ~-------------------------------
загальною площею м'1, в т. ч. на поверсі м2, 
напівпідвал м2, підвал м2, інше м2, 
що знаходиться набалансі __________________________________________ _ 
яке передане в оренду з метою використання _________________________ _ 

ВНЮІавши п.З.І.Доroвору в такій редакції: 
Орендна плата визначається на підставі чинної методики розрахунку 

плати за користування майном територіальної громади м.Бровари/ рішення 
~POBapCЬKOЇ міської ради від Н!! , 
1 ВстаНовлена на період з "_" 200_ р. по "_" 200_ р. ВЮПQчно 
без пдв в розмірі %/ грн. ________ """":"""" ______ _ 

Орендна плата становить без пдв за перший місяць оренди з дати 
УКnадання додаткової угоди --~":!':::'=Т---- 200_ р. грн. 

(МІС_Ц') 



Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

3"_" 200 --.Р. орендна плата нараховується на загальних підставах. 
2. Інші умови договору оренди майна та договору про відшкодування витрат 

. бanансоyrpимувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання 
комунальних послуг орендарю залишаються незмінними. 

3. Додаткова угода набирає чиннocn з моменту ії підписання і є невід'ємною 
чаСТИНОЮ договору оренди H~ від"_" 200_ р. 

4. цк додаткова угода укладена в З-х (трьох) примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Управління 
комунальної власностї. 

s. Додатки додаються і є невід'ємною частиною додаткової УГОДИ: 
Додаток N~ 1 (ВИТЯГ з рішення Броварської міської ради), 
Додаток N!! 2 (розрахунок розміру орендної плати). 

«Орендар» : 

мп. 

«ПОГОДЖЕНО»: 

Начальник управління 
КОМУНальної власності 

-

ЮРIІДllчні адреСl1 сторін: 

«Орендодавець» : 

м.п. 



ПОДАННЯ: 

заступник начальника У правління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

Т.І.даНIОI 

__ --'~~_ В'В'Р}'ЗСЬ 



Додаткова угода N!! оп 
про зміну орендованої площі 

до договору ореНДІІ N!! від 

Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
від el6~Ю ~flX2. 
Ng ~р""§О-е;r 

------р. 

м.Бровари «» 20 р ---- --. 

("08111І111І3011 Upc:IШQIWIIIUI) 

(надалі - "Орендодавець") в особі --------------------------

що діє на підставі 
~------------ї(mfIll3МuAl~m.К~~~~m~~)---------------------------

з одного боку та 
--------------Тr(oom.mmlll~~=-aa~~~~~~=~~)~-----------------------

(Вадалі _"Орендар") в особі 
---~(~==~~=b=81=~=~т.i~~I~~~~"~~~K=~~I)~-------------------

та діє на підставі з іншого боку, домовились про наступне: 
1. На підстав-і-----~ 

ВВести зміни до договору оренди 

(ПОВI18 118388 оСі'єааа ореШUI) 

Розташованого за адресою: 
З~ноюnлощею -----м-2-,-в--т-.-ч--.н-а-п-о-в-ер-с-і------------------м2 

ввп· · 2 ' lВП1ДВал м2 п1ДВ· ал м , інше м2 

Що' ' знаходиться на балансі ______________________________________ _ 
Jlке передане в оренду з метою використання _______________________ _ 

-----------------------------------------------а --;с=ам::е:"::-з-ам--:-ін-и-в-ш-и---«-з-а-га-л-ь-н-о-.-о-п-л-о-щ-e-ю-------М""Іl~»-, -н-а---«-з-а-га-л-ь-н-о-ю 
оnощу м2 », та викласти п.З.І.Доroвору в такій редакції: 
~ Орендна плата визначаєrьСJl на підставі чинної методики розрахунку IDIати за 
кОРИСТУВання майном територіальнеї громади м.Бровари або за результатами 
ОИ1<:урсу на право оренди і становить без пдв за базовий місяць розрахунку 

___ 200_ р. грн. 
(МIСІиь) 

"" Орендна плата за перший місяць оренди з дати укладання додаткової· 
.11 ОДИ •• 

--їUr.=:::-r--____ .Jроку визначається шляхом коригування орендно! пла1'И 
(мlс:аиь) 



за базовИЙ місяць на індекс іНфЛЯції за: -~~~~--,... __ 200-poкy 
(\llelllllo - \IIelllllo) 

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

2. Внести зміни до договору про відшкодування витрат балансоутримувача 
на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг . ... ., 
орендарю в частиНІ ор;ндоваНОI ПЛОЩІ, а саме: «площу м·», замінити на 
«площу' м ». 

3. Інші умови договору оренди майна та договору про відшкодування витрат 
балансоyrpимувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання 
комунальних поcnyr орендарю залишаJOТЬСЯ незмінними. 

4. Додаткова угода набирає чинності з момеJЛy їі підписання і є невід'ємноJO 
частиноЮ договору оренди H~ від"_" 200_ р. 

5. ЦR додаткова угода укладена в З-х (трьох) примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу, по одному для OpeНДOдaBЦJl, Орендаря та Управління 
комунальної власності. 

б. Додатки додаються і є невід' ЄМНОJo частиною додаткової угоди: 
. Додаток Н!! 1 (рішення виконкому Броварської міськоі ради або інший 
документ, який є підставою укладання додаткової угоди), 
Додаток Н!! 2 (акт розмежування площі), 
Додаток Н!! З (розрахунок розміру орендної плати). 

«Орендар»: 

-М.П. 
«ПОГОдЖЕно»: 

RaчВJIьник управління 
kОМУналЬНОївласності 

-----------

ЮРІІДІІчні адреСІ' сторін: 

«Орендодавець»: 

М.П. 



ПОДAIffiЯ: 

заступник начальника Управління 
кому~альноі власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

.. 

_ T.J . .1? 



Додаткова угода N!! цв 

Додаток 3 
до рішення Броварської 
міськ~·'ради 

Biдo!6'~~ 
Н!! (tJ1.?---О6'~ 

про ]міну цільового ;UкomTaHHR 
до договору ореНДІІ N!! від ______ -'р. 

м.Бровари «. ___ » _____ 20_ р. 

(n08'18 lllОМ UpL"fUlOJlllllUII) 

(надалі - "Орендодавець") в особі -------------------------------------

що діє на підставі 
-------------'(~'Ш=Е~~==q~~~=~~.·)---------------------------

з оДного боку Ta ______ ---;:=:-::::=n::==--___________ _ 
(f1OВffll 'ШЕ UPCЮШpR) 

(надалі -"Орендар") в особі,_t===-=::::::-г.:r.:=:=-z::==::r.-----------
(ПОСІІІІІІ. npI38'nU~ i .. 'II'IU ~81) 

, 
та діє на підставі __________ ......;] іншого боку, домовились про наступне: 

1. На підставі рішення виконкому Броварської міської ради 
від «» 20 __ р. Н!! внести зміни до договору оренди 

(П08118 "8388 об'ama opC'rдll) 

розташованого за адресою: __ --..---------------------
загальною площею м2 , в т. ч. на поверсі м2, 
Н&nівпідвал м2, підвал м2, інше м2, 
що знаходиться набалансі ______ --------------------------------
яке передане в оренду «з метою використання ____________ _ 

~~------------------------------------------------------'», 
замінивши на «з метою використання ___ ----------------- ~ 
та ВИКJJасти п.3.1.Договору в такій редакції: 

Орендна пЛата визначаєrЬСJl на підставі чинної методики ро]рахунку мати за 
Користування майном територіальної громади м.Бровари або за результатами 
коНКурсу на право оренди і становить без пдв за базовий місяць розрахунку 

- 200_ р. ( .. Ісяц .. ) грн. 



Орендна плата за перший місяць оренди з дати укладання додаткової 
угоди року визначається шляхом коригування орендної плати 

(~IIC.OЬ) 

за базовий місяць на індекс інфляції за: _~==--==-:-__ 200"'pOКY 
('''САІІІ. - \lII:IIIIL) 

Нарахування пдв на суму орендної плати здійснюється у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

2. Ішпі умови договору оренди майна залишаються незмінними. 
з. Додаткова угода набирає чинності з моменту ії підписання і є невід'ємною 

частиною договору оренди N2 від" __ " 200_ р. 
4. цк додаткова угода укладена в з-х (трьох) примірниках, кожен з яких має 

однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Управління 

комунальної власності. 
5. Додатки додаються і є невід'ємною частиною додаткової угоди: 

Додаток N!! 1 (рішення виконкому Броварської міської ради), 
Додаток N!! 2 (акт розме>кування площі), 
Додаток N!! З (розрахунок розміру орендної плати). 

«Орендар»: 

м.п. 

<dIОГОДЖЕНО»: 

Ііачальник управління 
kОМУНальної власності 

-

ЮРllДичні адрес .. сторін: 

«Орендодавець»: 

м.п. 



··ПОДАННЯ: 

заступник начальника Управління 
комунальної власності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

'\ 
___ -+_'_ B.B.~;: 



Додаткова угода _ N! цВ 

про Зl\lіllУ реквіЗlІтів 

Додаток 4 
до рішення Броварської 
міської ради 

BiДo?6~~ 
Н!! И,Р,...56-~ 

до договору ореНДІІ N!! від _______ .р. 

м.Бровари « __ » _____ 20_ р. 

(потш IIIUIIiI Upc:IL10411111111) 

(надалі - "Орендодавець") в особі -------------------------------------

що діє на підставі 
~------------~(~IІD8==~==~~~IС~I~=r)---------------------------

з одного боку та 
~------------ї(;оо=m=ш~I~=.~~~==~)-------------------------

, 
(надалі ."Орендар'') в особі:....-7::==-=::t::::::::-т.~:-::іі=-=::;;.---------

(nO&:allll, ПРЬ811Шt. bl'.1U по:бїП'ЬКОоі) 

та діє на підставі з іншого боку, домовились про наступне: 

1. Внести зміни до договору оренди 

(ПОВІІІ 118380 об'cкra ОРСII4I.) 

Розташованого за адресою: ___ __...-----------------
і • ? 

загальною площею м- , В т. ч. на повеРСІ М-, 

напівпідвал м2, підвал м2, інше м2, 
ЩО знаходиться набалансі ___________________________ __ 
яке передане в оренду «з метою використання ____________ _ 

~----~------------------------------~--------------~----~», 
в частині «ЮРlfДllчна адреса та реквіЗllТl1 сторіІІ», виклавши в такій редакпїї: 
«Орендодавець»: «Орендар»: 

-- 2.Внести зміни до договору про відшкодування витрат балансоутримувача 
на }'Тримання орендованого нерухомого маііна та надання комунальних послуг 
орендарю в частині «ЮРIIДllчна адреса та реквіЗllТl1 сторіІІ», 



з. Інші умови договору оренди майна та договору про відwкодуванЮІ витрат 
бвnаисоутримувача на yrpимання орендованого нерухомого майна та наданЮІ 
комунальних послуг орендарю залишаються незмінними. 

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту ії підпис8ШUI і є невід'ємною 
частиною договору оренди Н!! від"_" 200_ р. 

s. ЦІ додаткова угода укладена в З-х (tpьox) примірник8Х, кожен з mcиx має 
однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Управління 
комунальної власності. 

6. Додатки додаються і є невід'ємною частиною додаткової угоди: 
Додатки (докумети, які є підставою внесення змін до договорів). 

«Орендодавець»: 

М.п. 

<dlОГОДЖЕНО»: 

Начальник управління 
КОмунальноі власності 

«Орендар»: 

М.П. 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комувальноівласносri-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 



м.Бровари 

Додаткова угода N!! т 

Додаток 5 
до рішення Броварської 
міської ради 

BiДo!6~~ 
N!! (~-§6'-t:'~ 

про внесення змін до терміну діі 

до договору OPCIIДII N!! від р. 

« __ ,» ____ 20_ р. 

(nOВllIIllIDnO UpetIдCUШllIІІІ) 

(надалі - ССОрендодавець") в особі -------------------------------------

(поаша, npaDluue. 1.\1'. та пo:6iП1lКО8і) 

що діє на підставі 
-------------7.(I;IID=М~~=~=~=I~=~~)---------------------------

з oдн~ro боку та --------;;;;::;;:-::;;;::;~=г-----------(nODlШ ша. ореtUШpll) 

(надалі .ССОрендар") в особі 
~1.(noaшa.==~np~Б=ВІ=uue.~wr~=та~П~~~8~і)-----------------------

, 

та діє на підставі _________ ....;з ішпоro боку, домовились про наступне: 
1. Внести зміни на підставі рішення виконавчого комітету Броварської 

міської ради від"_" 200_ р . .N'!! до договору оренди 

(n08f18 1fВ388 0(j'etm1 ОРСIШIf) 

Розташованого за адресою: ____ -------------------
загальною площею м2 , в т. ч. на поверсі M'J., 

напівпідвал м2, підвал м2, інше M'J., 

ЩО знаходиться на балансі _______ -----------------
Jlке передане в оренду з метою використання _______________ _ 

~----~----------------------~~-=~---------------~' 
в частині строку чинності договору , а саме: п.!!.!. Договору викласти в такій 
редакції: 

«Цей договір укладено з"_" 200_ р. по "_" 200_ р. 
ВkJUoчно.» 

2. Інші умови договору оренди майна запишаються незмінними. 
З. Внести зміШl до договору про відшкодування витрат бапансоутримувача на 

YrpИМання орендованого нерухомоГО майна та надання комунальних послуг 



орендаРЮ в частині строку чинності договору, а саме: «договір є чинним 
протягом дії договору оренди». 

4. Додаткова угода набирає чинності 3 момету ії підписання і є невід'ємною 
частинОЮ договору оренди N!! від"_" 200_ р. 

S. ЦІ додвТІСОва угода укладена в З-х (трьох) npимірниках, кожен 3 яких має 
однакову юридичну силу, по одному Д1UI OpeНДOдaBЦJI, Орендаря та УправлінНJI 
комунальної власності. 

6. Додатки ДОда1ОТЬCJI і є невід 'ЄМlІОIО частиною додаткової угоди: 
Додаток Н!! 1 (рішення виконкому Броварської міської ради). 

«Орендар»: 

м.п. 

«ПОГОДЖЕНО»: 

Начальник управління 
Комунальноївпасності 

ЮРllДllЧllі адреСl1 сторін: 

«Орендодавець»: 

м.п. 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

. 
заступник МІського голови 

--~~LKOB. 

--..;=-t-~-+-- В.В Р 
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