
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затsерджеННJI ПоложенНJI про порядок передачі в оренду 
KOМYНF.ЬHOГO майна, що перебуває у спільній сумісній власно=, 
територіальної громади міста Бровари Київської області та J 

територіал.ьних rpOMaд сіл та селищ Броварського району 

З метою врегулюванНJI процедури передачі в орендне користуванНJI 
фізичним та юридичним особам комунального майна, що перебуває у спільній 
сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району, відповідно до пункту 
31 cтaтri 26, пункту 5 cтaтri 60 Закону Украіни <<Про місцеве caмoBpJIдyВaнНJI в 
Украіні», cтaтri 3 та cтaтri 5 Закону Украіни <<Про оренду державного та 
комунального майна», враховуючи рекомендації постійНої комісії з питань 
комунальної власності та приватизації Броварська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердиіи Положення про порядок передачі в оренду комунального 
майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського 
району, що додається. 

2. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що 
~еребуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари 
Київської області та територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району 
набирає чинності за умови прИЙНJl'1Тя відповідного рішеННJI Броварської 
районної ради та з моменту офіційного оприлюднення в' друкованих засобах 
масової інформації. . 

3. коН"IJiоль' "за виконaнНJIМ ЦЬОГО рішення ПОЮІасти на застymmка 
міського голови Руденіса В.В. 
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ПоложеllНИ 
про порядок передачі в opellдy КОМУllального майна, ЩО перебуває у 
спільній сумісній влаСllості терllторіалы�оїї громаДІІ міста БроваРl1 

КІІЇВСЬКОЇ області та терllторіалы�llхx громад сіл та селllЩ Броварського 
району 

1. Загальні положенни. 
1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у 

• • w .... • ••• • • 
СПIЛЬНlи СУМІСНІИ влаСНОСТІ теРИТОРlалЬНОI громади МІста Бровари Киівської 

області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (далі -
Положения) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», <<Про оренду державного та 
комунального майна», інших нормативних актів і регуmoє: організаційно
розпорядчі відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у 
спільНій сумісній· власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (далі -
комунальне майно); правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо 
використання комунального майна; порядок укладання, подовження та 

припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду. 
1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних 

засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням 
ІІрииципїв законності, рівності, відкритості, гласності та спр~еДJIИВості. 

1.3. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому 

значенні: 
1.3.1 оренда - засноване на договорі строкове платне користування 

майном, яке необхідно орендареві ДJIJI здійснения підприємницької та iиmої 
дUшьності; 

1.3.2 балансоутримувач - юридична особа комунальної форми власності, 
на балансі якої знаходиться комунальне майно; 

1.3.3. орендна плата - це платіж, який вносить opeндa~ за ко~и~ання 
КОмунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно ВІД наСЛ1ДК1В своєї 

roсподарської чи їншої діяльності; . . .. 
1.3.4. суборенда _ цивільно-правОВІ ВІДНОСИНИ, заснованІ на ДOГOBOP~ за 

JIXИм одна сторона зобов'язується передати ча~ к~мунального манна, 
орендарем якого вона Є, у користування, на строк ТРеТІЙ OCO~I; , 

1 3 5 •• ... маl"'IНОВПЙ комплекс - господарськии-об єкт з завершеним . . . ЦІЛ1СНИU ... 
lUDoIо.. б ,nvrпП·I· (робіт послуг), з наданою иому земельною 

&УІ. виро иицтва про"" .. __ '. . . 
дinaвкою, на JПdй він розміщений, автоноМНИМИ ІНЖенерними комунпащ1JIМИ, 
Системою енергопостачання; 



1.3.б. рухоме І\ІВЙІІО - рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі 
(ВКJПOчаючи rpоші, цінні папери, право вимоги); 

.1.з.7. Ilерухоме МВЙІІО - об'єкти, розташовані на земельній дiлmці, 
переМlщеННJI. ЯКИХ ~ неможливим без їх знецінеННJI та зміни їх призначеННJI; 

. . 1.3.8. Illдllвщуалы�оo ВПЗllвчеllе маЙІІО - конкретна річ, яка відрізНJIєrься 
ВІД ІНШИХ особливими ознаками; 

. 1.3.9. ТРВllСПОРТllі звсобll- пристрій, призначений ДJIJI перевезенНJI людей 
І (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнaнНJI чи 
механізмів. 

2. Об' ЄКТІІ ореНДІІ. 
2.1. Об'єктами оренди є комунальне майно: 
2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи; 
2.1.2. нерухОме майно (будівлі, споруди, приміщеННJI тощо), що є вільним; 
2.1.3. транспортні засоби; 
2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група 

інвентарних об'єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше 
окреме майно - машинне YCTaткyвaнНJI та інші облікові одиниці основних засобів, 
матеріальні активи. 

2.2. Перелік об' єктів права спільної сумісної власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району, які не можуть бути об'єктами оренди, визначаєrься 
ріmеННJIМИ Броварської міської ради та Броварської районної ради. 

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бут приведене 
Орендодавцем в належний стан, тобто придатне ДJIJI використaнНJI та відповідати 
встановленим законодавством нормам. 

3. Орендодавці. 
3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у спільній 

сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району є: 

3.1.1. органи, уповноважені Броварською міською радою та Броварською 
районною радою УПРaDЛJIти майном, - щодо цілісних майнових комплексів 
підприємств, їх структурних підрозділів та HepYXOMO~O M~a; 

3.1.2. балансоутримувачі - щодо окремого ІНДИВІДУально визначеного 
майна та нерухомого майна, загальна площа JIКИX не перевищує 200 кв.м. на 
одне підприємство, а з дозволу op~i~, зз~начених в п .. 3:1.1. ць?го ~оложеННJI, 
_ також щодо структурних підрОЗДІЛІВ П1Дприємств (фШІЙ, цеХІВ, дшьииць) та 
нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв.м. 

4. Орендарі. . . 
4.1. Орендарями можуть бути господарсью товариства, c~opeH.l ЧJIе~~ 

трудового колективу піДПРИЄМСТВ~, йо~о C~YКТYPHOГO. mдpозд~, ІНШІ 
юридичні особи та громадини Украши, ф1ЗИЧШ та ЮРИДИЧНІ о~оби ~ноземних 
держав, міжнародні організації та особи б~ ГPOM8ДJIНcтвa,. ф~ИЧН1 особи з 
окремим правовим статусоМ (депутати, нотаРІУСИ,. адвокати та 1НІП1). .. 

4.2. Фізична особа, ва бажає ~асти ДОГОВІР ~pe~ ко~ального манна 
3 метою використання його ДJIJI ПJДПpИуб~.КОl Д1JlЛЬНОСТl:. 11:0 укл~енНJI 
Договору зобов'язана зареєсtpуватись в с єкт П1ДDpИЄМН~ЦЬКОl Д1JIЛЬНОСТl. 
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. 4.3 •• Особливості оренди майна ДJIJI здійсненНJI підприємницької та іншої 
дuшьноСТ1 rpомадинами та юридичними особами іноземних держав та особами 
без rpOMВДJIHcTBa визначаються законодавством України. 

5. ПідстаВll'ДЛВ розгляду ПІІтаllllВ передачі об'єктів в оренду. 
5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Броварської міської 

ради, Броварської районної ради, виконавчого комітету Броварської міської ради, 
упрaвnінНJI комунальної власності Броварської міської ради (надалі -
УпрaвnіННJI), відділу комунального майна виконавчого апарату Броварської 
районної ради (надалі - Відділ), осіб, Jlкі можyrь бути орендарями відповідно до 
пункту 4 цього Положення, пропозиців може надходити від орендодавців, 
зазначених у пункті 3 цього ПоложенНJI. 

5.2. У правліННJI, Відділ реrynирно надають інформацію у засобах масової 
інформації або ,в мережі Інтернет про об'єкти, що пропонуються в оренду. 

5.3. длв розгЛJlдy питанНJI передачі об'єктів в оренду фізичні та юридичні 
особи, які бажають укласти договір оренди, напрaвmпoть З8JIВу на ім'я 
opeндoдaвЦJI та документи згідно з переліком, визначеним в у П.п. 5.4 цього 
ПоложенНJI. 

5.4. Перелік документів, Jlкі подаюТЬСJl З8JIВНИКОМ: 
5.4.1. 38J1ва на ім'я opeндoдaвЦJI про намір узяти в оренду майно, із 

зазначеННJIМ найменувaнНJl, місцезнаходжеННJI (MicЦJI проживaнНJl) та платіжних 
реквізитів З8JIВНика. 

5.4.2. Копів статуту та установчого договору (у разі звернеННJI 
господарського товариства із З8JIВОЮ про оренду); копів свідоцтва про державну 
реєстрацію суб'єкта підприємницької ДЇJInЬHocтi ДJIJI фізичної особи - суб'єкта 
малого підприємництва; копів паспорта (стор. 1, 2, 11) ДJIJI фізичної особи. 

5.4.3. Довідка органу статистики про вкnючеННJI орендаря - юридичної 

особи дО ЄДРПОУ. 
5.4.4. Копів довідки про ВЗJIТТя на облік платника податку. 
5.4.5. Копів свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість (форма Н!! 2-р). 
5.4.6. КопіЯ ліцензії на здійснеННJI юридичною особою окремого виду 

діяльності (за H8JlВHOcтi такого). .. . 
5.5. Копії документів надаються також УправтlППO, ВJДДшу. 
5.6. Передача майна, що перебуває у спільній сумісній власності 

територіальної громади міста Бров~ри Київської області та тери:.?ріальних 
громад сіл та селищ Броварського раиону в орендне користувaнНJI здІИСНЮєrьCJI 

згідно З вимогами чинного законодавства та враховуючи це ПоложеВНJI. 
б. Порядок передачі KOМY~~ЬHOГO м~йна, що п~ребу~ає у ~ПЇJIьні~ 

сумісній власності територіалЬНОI громаДІІ МІста Бровари ~IBCЬKOl облаСТІ 
та теРllТоріал.ьних громад сіл та се.лищ Броварського рапову в орендне 
користування ІІа конкуРСНІІХ засадах. '" 

6.1. Передача майна в орендне користув8НИJI ЗД1ИСlПOєrься на конкурсних 
засадах, крім випадків, передбачених пункт~м 12. цього ПоложеННJI. .. 

6.2. Конкурс на право оренди (Haд~ - конкурс) ПРОВОДИТЬ~JI щод? манна, 
JlКe не перебуває у користуванні ішпих ~1З~.:И юридичних ОСІб, за РlшеННJIМ 
Броварської міської ради та БроваРСЬКОl раиОННОI ради. 



б.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлеННJI прозорих і нanежним 
чином • вреryльованих процедур передачі комунального майна в оренду, 
еКОНОМІЧНО виправданих та обrpунтованих розмірів орендної плати та 
збільшеННJI дo~oдiB від оренди майна, а також cтвopeННJI сприятливих умов ДЛJI 
розвитку суб' єктів господарювання. 

б.4. Конкурс, згідно з цим ПоложенНJlМ, поЛJIгає у визначенні перемоЖЦJI, 
Jlкий запропонував найвищу орендну ІШату та найкращі умови щодо експлуатації 
об'єкта оренди і .співпраці з територіальними rpомадами міста, сіл та селшц 
району. 

б.S. Матеріально-технічне та організаційне забезпечеННJI проведенНJI 
конкурсу покладаЄТЬСJl на Орендодавци. 

6.6. Орендодавець (балансоyrpимувач) зобов'язаний підготувати пакет 
документів стосовно оренди ДnJl розгляду на Комісії з оренди об'єктів спільної 
сумісної власності територіальної rpомади міста Бровари Київської області та 
територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району (надanі - KOMicїJI) 
наступні документи: 

- завірену копію поповерхового ІШану або схему споруди, з зазначеННJIМ 
об'єкту оренди'(ДЛJI нерухомого майна); 

- довідку-характеристику об'єкта оренди та інформацію про площу об'єкта 
оренди. 

- довідку про балансову вартість об' єкта; 
6.7. ПоложеimJI про Комісію та її склад затверджується РОЗПОРJlДЖенНJIМИ 

Броварського міського голови та голови Броварської районної ради. 
6.8. До ДНJI проведенНJI конкурсу заявник повинен здійснити огляд об'єкта 

оренди. 

6.9 Зміна цільового використaннJI об'єкта оренди, наданого в оренду за 
конкурсом, до закінчеННJI терміну договору оренди не допускаЄТЬСJl. 

7. Умови конкурсу. 
7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на пр,аво оренди об'єктів 

комунальної власності територіальної громади міста Бровари Київської області 
та територіllЛIlНИХ rpOMaд сіл та селищ Броварського району та подає на 

затверджеННJI Комісії. 
7.2. Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики 

розрахунку і порJIДКy викориCТaRIIJI плати за оренду комунального майна, що 
перебуває у спільній сумісній власності територіальної rpомади міста Бровари 
Київської області та територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району, 
затвердженої рішеННJIМИ Броварс~кої мiC~KOЇ ради тa.~pOBapCЬKOЇ районної ради 
(далі - Методика), остаточнии рОЗМІр ореНДНОI плати визначаЄТЬСJl за 

результатами конкурсу; .. . .. 
7.3. ВизначеННJI рИНКОВОl вартоСТІ манна проводиться незалежним 

експертом. .... . 
7.4. Незалежна оцінка об'~ оренди ЗД1ИСIПOЄТЬСJl ВІДПОВІДНО до 

нормативних актів та чинних стандартіВ, юридичними особами (експ~ртами) на 
замовлеННJI Орендод8ВЦИ або оДНИМ заявником за наявноСТІ дозволу 

орендодавци. • . 
7.5. Вmpати на проведеННJI експертизи В1ДІІІКодовуються орендарем 

протJIГOМ МЇсJIЦИ від часу укладеННJI Договору оренди. 



7.6. Результати експеpmої оцінки є чинними протягом 6 міСJlців від дати ії 
проведенНJI, JlКЩО менший термін не передбачено в звіті. 

7.7. Звіт про експертну оцінку об'єкта оренди, затвеРДЖУЄТЬСJl 
начальниками УпрaвnінНJI та Відділу. 

7.8. Конкурс передбачає наступні обов'язкові умови: 
- зобов' JlзанНJI усіх учасників конкурсу щодо доtpимaннJI умов 

збереженНJI, відновленНJI та використанНJI об' єкта; 
- збереженНJI спеціалізації об' єкта оренди; 
- щодо. оренди цілісно-майнового комплексу - спеціальні умови, що 

випливають із .сС?ціально-економі~ого.розвитку ~icтa та сіл, селищ району. 
7.9. KOMIC1Jl може визначити ІНШІ додаТКОВІ умови конкурсу. 

8. УМОВІІ участі В конкурсі. Конкурсні ПРОПОЗllціі. 
8.1. До участі у конкурсі допускаюТЬСJl особи, Jlкі можуть бути орендаРJlМИ 

відповідно до пункту 4 цього ПоложеННJI і своєчасно подали наступні документи 
передбачені п. 5.4 цього ПоложеННJI, а також: 

8.1.1. заяву, на ім'JI голови Комісії, про участь у конкурсі; 
8.1.2. належно оформлене доручеННJI (ДJlJI представників фізичних та 

юридичних осіб); 
8.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності); 
8.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначеННJIМ відомостей про 

учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в 
rpивНJIX (для об'єктів нерухомого майна за 1 КВ.м. за MicJIЦЬ), умови 
використaннJI 'об'єкта, інші зобов'язaнНJI стосовно експлуатації об'єкта його 

модернізацію тощо. 
8.2. Заявнику необхідно заповнити анкету. 
8.3. Конкурсні пропозиції надаюТЬСJl в конвертах з написом "На конкурс", 

запечатаних та сКріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або 
підписом заявника. 

8.4. Секретарем Комісії ЗВJIВИ та конкурсні пропозиції учасників конкурсу 
занОСJlТЬСJl до книги реєстрації, в якій зазначається: 

- дата подачі ЗВJIВИ, порядковий номер учасника; 
_ прізвище ім'я та по батькові або назва суб'єкта підприємницької 

діяльності, іх представника. 
_ відповідність поданих пропозицій вимогам цього ПрложеННJI. 

8.5. Інформація про учасників конкурсу до його початку не пїДЛJlraє 

розголошеншо., . .. :ІІІ 
8.6. Заяви від нових претендеНТІВ приимаюТЬСJl ПРОТJIГOм 20 календарних 

днів з ДНJI опублікування повідомлеННJI про конкурс. 

9. ОГОJlошеНIIВ. 
9.1. З метою постійного доступу суб'єктів під~иємиицької діяльності до 

інформації щодо майна, яке ПРОПОНУЄТ!,СJl .. дО п~редаЧ1 в оренду, на WEВ-сайті 
Броварської міської ради ~ БроваРСЬ~ОI ?аиОННОІ ради, або .в ДPYКOB~ заС~б~ 
масової інформації Управл1ННJlМ та В1ДДшом РОЗМlIЦYЄТЬСJlIНфОРМaцUI про ВІЛЬНІ 

npиміщеННJI. 
9.2. Секретар оприлюДНЮЄ ог~ло~еННJI про. проведе~ KO~CY на ~aвo 

оренди об'єктів права спільної CYМICH~I влаСНОСТІ тep~oplanьHol rpомади МІста 
Бровари Київської області та терИТОРІальних rpOMaд сш та. селищ Броварського 
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району на WБВ-саАтах Броварської міської ради та Броварської районної ради, 
або в друкованих засобах масової інформації. 

9.3. ОгопошеННJI про конкурс повинно містити такі відомості: 
9.3.1. інформація про об'єкт: 
- назва об'єПа оренди, 
- місцезнаходженНJI, 
- балансоyrpимувач; 
- ДJ1JI нерухомого майна - технічна характеристика; 
9.3.2. ринкову вартість; 
9.3.3. термін оренди; 
9.3.4. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 

Методики розрахунку і порядку використанНJI плати за оренду комунального 
маіна, що перебуває у спільній сумісній власності терИторіальної rpомади 
м.Бровари Київської області та територіальних rpOMIД сіл та селищ району, 
зазначивши базовий місяць (місяць експертної оцінки), цільове твикористанНJI та 
застосовану орендну ставку. 

9.3.5. умови надання в оренду (основні положеННJI договору): 
9.3.5.1. цільове використання об'єкта оренди; 
9.3.5.2. майно передається в оренду з/без права на приватизацію та 

передачі в суборенду (в залежності від об'єкта оренди); 
9.3.5.3. орендар повинен ПРОТJIГOм мїcJIЦJI піCПJI yкnвдeННJI договору 

оренди застрахувати орендоване майно на суму не нижче його ринкової (за 
звітом про оцінку) вартість та надати орендодавцю копії страхового полісу; 

9.3.5.4. орендар має забезпечити збережеННJI орендованого майна, 
запобігати його ПОІПКодженюо і псуввнmo, утримувати майно та прилеглу 
територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки; 

9.3.5.5. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об'єкта; 
9.3.5.6. орендар має здійсmoвати певні види ремонтних робіт; 
9.3.5.7. дотримання орендарем екологічних норм експлуатації об'єкта; 
9.3.5.8. своєчасно і в повному оБСJlЗі сплачувати орендну плату; 
9.3.5.9. іцоквартально до 15го числа проводити з орендодавцем звірку 

взаєморозрахунків орендних платежів і офорМJIJIТИ відповідні акти звірки; 
9.3.5.10. виконання умов договору оренди; 

9.3.6. Ю1Щевий термін прИЙНJ1ТТя конкурсної документації; 
9.3.7. дату проведеННJI конкурсу; 
9.4. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається 

додатково інформація щодо: 
9.4.1. виду виробничої діяльності; . 
9.4.2. обсягу виробничої дiJшьно~; 
9.4.3. кількості і СЮІаду робочих МІСЦЬ: ... 
9.5. ПРОТJlГом 15-ти днів з ДНJI пубткацll огопошеННJI про проведеННJI 

конкурсу Секретар: . . . • 
_ ознайОМJПQє претендентів на участь у КОНКУРСІ 13 затвер~еними КОМІСІЄЮ 
умовами, про що свідчить підпи~ претендента на другому ПРИМІРНИКУ умов, JIКИЙ 
доnyчаєтьCJI до пакету документш; 



пр~ає та реєструє заяви з необхідним пакетом документів на участь у 
КОНКУРСІ. 

10 ICOIIКYPCl18 комісія. 
10.1. Функції Конкурсної комісії виконує Комісія з оренди комунального 

майна, що перебуває у спільної сумісної власності територіальної громади міста 
Бровари КиїВСhКОЇ області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 
району. 

10.2. Формою роботи Комісії є засіданНJI, Jlке ПРОВОДИТЬСJl по мірі 
необхідності. У разі поtpеби отриманНJI додаткової інформації KOMicїJI має право 
заслуховувати на своїх засіданНJIX ПОJlсненНJI представників opeндoдaвЦJI, 
ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, 
інших осіб. 

10.3. На засіданні Комісії мають бути присyrні члени Комісії особисто. 
10.4. Основними завдaRНJIМИ та функціями Комісії є: 
10.4.1. Розгляд питань та HaдaнНJI пропозицій орендодавцю та органу, 

уповноваженому упрaвЛJIТИ майном щодо передачі в оренду комунального майна 
поза конкурсом чи на конкурсних засадах; 

10.4.2. визначенНJI умов та терміну проведеННJI конкурсу; 
10.4.3. розгляд пропозицій учасників конкурсу; 
10.4.4. визначенНJI переможци конкурсу; 
10.5. 3acїдaННJI Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 

2/3 усіх членів Комісії та оформmoЮТЬСJl протокольно. 
10.б. Керує ДЇJШЬністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії. 
10.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції: 

- скликає засїд8ННJI Комісії; 
- головує на засідaнНJIX Комісії; 
- дає доручеННJI членам Комісії; 
_ організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії. 

10.8. РЇШеННJI комісії вважаЄТЬСJl прИЙНJlТИМ, JlКЩО за нього проголосувало 
більше половини приcyrнix на засіданні членів комісії. Голова Комісії має 
ухвальний голос, JlКIЦO при прИЙНJIТI'Ї рішеННJI про ви.1начеННJI переможци 
конкурсу чи з ішпих питань голоси членів Комісії роздїлилиCJI порівну. 

10.9. Секретар Комісії: 
_ готує інформаційні повідомлеННJI про оголоше~ конкурсу; 
_ готує пропозиції, щодо переліку претендеНТІВ, ~ npопонуєrьСJl 

визнати учасниками конкурсу, а .також стосовно претендеНТІВ, JIКI не можуть 

бyrи допущені до участі у КОНКУРСІ; .. . 
_ приймає подані претендентами документи, JIКI ВIДПОВlДають вимогам 

п. 8.1 ПоложеlШJl; .... 
_ повідОМЛJIє претендента про недопущеННJI иого до учаСТІ у КОНКУРСІ У 

разі неналежного оформлеШIJI документів; . . .. 
_ приймає та реєструє ЗIUlВИ та KOВICYI?CНl npопо~~u; 
_ готує матеріапи ДЛJI РО~ГJIJlДУ на з~с~~анш KOМlC11; 
_ оформляє протокол засlДaННJI KOМlCI1;. . 

10.10.При ВИJlВЛенні неналежного о~ормлеННJI ... заявником докумеНТІВ, 
секретар робить відповідну відмітку В ЖУРН8JII peєcтpaцu звернень та конкурсних 

пропозицій та іНформує про це учасника конкурсу. 



IО.II.ПіCJUI кінцевого терміну ПРИЙНJlтrя конкурсних пропозиції секретар 
передає заяви ДJIJI розгmrдy голові Комісії . 

• • IО.12.Зuви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються 
КОМІСІЄЮ в день конкурсу. 

IО.13.До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються 
у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної 
Комісії. 

IО.14.Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати 
додаткові документи у учасників конкурсу за їх згодою. 

10.15.У разі Biдcyrнocтi голови Комісії його функції покладаються на 
заступника голови Комісії. 

11. Проведення KOIIКYPCY. 
11.1. Конкурс проводиться не раніше - 20 днів з дня опритоднення 

оголошення конкурсу, в спосіб встановлений п. 9.2. Положення. 
11.2. Ceкpe~p надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі, 

конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів 
вимогам зазначених в пункті 8.1., 8.2. Положення. 

11.3. Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні 
Комісії в безпосередній приcyrності учасників конкурсу. 

11.4. Конкурсна документація не оформлена належним чином, розкриті 
(розпечатані) конверти з конкурсними пропозиціями не розглядаються і 
повертаються секретарем Комісії заявнику. 

11.5. До участі у конкурсі згідно з рішеННJIМ Комісії допускаються 
претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення. 

11.6. ПР9цедура проведеННJI конкурсу є відкритою. 
11.7. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше 

фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець 

відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця 
бinьmiС'ПО голосів·присyrнix на засіданні членів Комісії. 

11.8. Комісія стосовно кожного об'єкта конкурсу за результатами 
голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бyrи укладено 
договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого 
договору з переможцем конкурсу, протягом 41 календарних днів з дати рішення, 
про що зазначається у протоколі засідання Комісії. 

11.9. Основним критерієм визначеННJI переможци конкурсу є найбільший 
розмір орендної плати У гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов 

• 
конкурсу. .. . . 

11.10. У разі надходже~ ВІД учас~ конкурсу дв~x І бшьше К~н:к>'РСВИХ 
пропозицій з однаковим найбш.ьшим РОЗМІром оренднО1 ~ати KOМlC1Jl надає 
можливість учасникам внести зМІНИ до конкурсних пропозИЦ1И. 

11.11. У разі надходження однієї пропозиціі або якщо до .>:асті в конкурсі 
допущений один .претендент, JIКИЙ виконав умови конкурсу 1 иого K~нкyp~~a 
пропозиція перевищує стартову орендну шату, конкурс не проводиться І KOМlC1Jl 
приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та зaкmoчеННJI з 

ним договору оренди. .. К . . .. 
11.12.Піcnя закінчеННJI засідання KO~C~~I ОМlСП складається протокол, 

JПaIЙ підписується головОЮ та секретарем KOМlCII. 
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11.13. У протоколі засідaннJI Комісії зазначаються: 
- інформація про об'єкт оренди; 

відамості про претендентів; 
- рішенНJI про допущеННJI претендентів до участі в конкурсі; 
- конкурсні пропозиції і зобов'язанНJI учасників; 
- рішеННJI про визначенНJI переможцк. 

11.14. Учасник конкурсу. який визначений переможцем. інформується 
Секретарем письмово. в триденний термін з дати ПРИЙНJIТТЯ рішеННJI Комісією. 

11.1S.Ceкpeтap інформує учасників КОНКУРСУ. які не визнані переможцем. 
про результати конкурсу. ПИСЬМОВО. В п'ятиденний термін з дати засідaнНJI 
Комісії. 

11.16.Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії 
договору оренди. інших учасників. а також претендентів. JIКИX не допущено до 
участі у конкурсі. протягом одного місяЦJI і можyrь бути повернуті за їх 
письмовою заявою пісnи затверджеННJI протоколу засідaннJI Комісії. 

11.17.До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі. 
запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов'язаННJI переможци 

конкурсу. зазначені в конкурсних пропозиціях. 

12. Передача в оренду комунального майна, що перебуває у спільній 
сумісній власносТі територіальної громади міста Бровари Київської області 
та територіальних громад сіл та селищ Броварського району поза 

конкурсом. 

12.1. Спільне майно територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району передається 

в оренду поза конкурсом: 

12.1.1. комунальним підприємствам Броварської міської ради та 

Броварської райОlПlої ради; 
12.1.2. в разі погодинної оренди; 
12.1.3. всуборендне користувaннJl; 
12.1.4. В інших випадках. передбачених законом та цим ПоложеlПlJlМ. 

13. Порядок укладанНJI договорів оренди 
13.1. Проект договору оренди погоджується начальниками УпрaвлiннJI та 

Відділу. 
13.2. Підставою ДJIJI укладеННJI орендодавцем договору оренди 

комунального майна що перебуває у :пі~н~. сумісній власності є рimеИНJI 
Броварської райОlПlої ради та БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради . 

13.3. Порядок погоджеНИJI та укладaНИJI договооlВ ОDенди: 
diiYnOBHOBa:JICeHUX осіб терміни погоджень 

13.3.1. Орендодавець подає проект договору - з ДНJI 
оренди на погоджеНИJI начальникам пакету 

отримaннJI 

документів. 
5111 

УправлiииJI та Відділу впродовж 
• календарних днів 

13.3.2. Начальники УправліНИJI та Відділу - в продовж 3-х 
погоджуюТЬ проект дОГОВОРУ. та повертають робочих днів з ДНJI 
його орендодавцю надaIПIJI проекту 

договооуорендодавцем 
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13.3.3. Заявники (яким їіадаrnся майно-'в-"оренду т: _. --череЗ --з оп календ~ 
поза конкурсом) та переможці конкурсу І днів з ДНJI ПРИЙНJlТrJl І 
зоБОВ'JI3ані отримати від орендодавцн І рішень радами або: 

, __ ._ !!ох:о~ений проект договору оренди. ! ріш~~ ~0!d.icj~ ... __ --' 
! 13.3.4. Переможці конкурсу IЗaJIВНИКи!, У разі згоди: - в термін визначний І 
I

l 
з . умовами, визначе~ими в проекті договору, І п. 13.5 цього ПоложенНJI І 
ПІДПИС)ІОТЬ ДОГОВІР та отримують свій: І 

_ .. ~!<3~мПЛJIР договору. _ ... J _____ о • ________ ~ 

: 13.3.5. Орендодавець надає по примірнику і - до кiНЦR звітного! 
договору з усіма додатками в УправлінНJI та ! періоду . 
Відділ ДJIJI реєстрації. І... . _ . _. . j 

13.3.6. УправліННJI та Відділ реєструють та І І 
L . ___ повертають йогt? оре~Д~Давцю. . __ ---' __ о • _ ._. ________ J 

13.4. Договір оренди вважаЄТЬСJl укладеним з моменту AocJlmeННJI 
домовленості з усіх істотних умов та підписaннJI сторонами тексту договору. 

13.5. У разі не укладанНJI договору оренди у строк 41 календарного ДНJIЗ 
ДНJI ПРИЙНJIТТJl рішенНJI Комісією про визначеННJI переможця конкурсу (у разі 
передачі в оренду на конкурсних засадах) або рішень Броварської районної ради 
та Броварської міської ради (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з вини 
переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішеННJI втрачає чинність, в частині 
HaдaннJI дозволу орендодавцю на укладaRНJI договору оренди з переможцем 

конкурсу чи заявником відповідно. 
13.6. Договори оренди, які укладаюТЬСJl на термін три і більше років, 

пїДЛJlraють нотаріальному посвідчеmпo. 
13.7. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідчеННJIМ, покладаються на 

орендаРJl· 

13.8. Договір оренди, JIКИЙ піДJUIГaЄ нотаріальному посвідчеlППO 
вважаЄТЬСJl укладеним з моменту його нотаріального посвідчеННJI. 

13.9. Договір оренди складається в чотирьох примірниках: по одному 
примірнику ДJUI opeндoдaвЦJI, орендаря об'єкта оренди та по одному примірнику -
ДJIJI Управління та Відділу. 

13.10. Управління та Відділ ведуть реєстр договорів оренди . 
. 13.11. Відмітка про реєстрацію договору оренди розміщується в правому 

верхньому куті' першої сторінки договору. . 
13.12. В разі відмови перемоЖЦJI конкурсу укласти ДОГОВІР оренди, в 

термін встановлений даним ПоложеВНJIМ, договір укладаєrься з учасником 
конкурсу, JIКИЙ визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір 

оренди, за його згоди. . . . 
13.13. У разі відмови перемоЖЦJI конкурсу та B1ДcyrнoCТl згоди ІНШого 

учасника, конкурс ПРОВОДИТЬСJl повторно. .. 
13.14. Об'єкт оренди пов~ен бу;и застраховании орендарем на користь 

opeндoдaвЦJI ПРОТJlГQм першого М1CJ1ЦJ1 mCЛJI укладеННJI договору оренди. 
13.15. Оцінка об'ЄІСТів оренди передує укладеlППO .ч~говору оренди. 
13.16. Оплата витрат на проведеННJI cтpaxyвaRНJI ЗД1ИСlПOється орендарем. 

13.17. До договору оренди майна додаються: 
розрахунок орендної пл~ти; 

_ 8ItТ розмежування плоЩІ; 
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- витяг з протоколу комісії стосовно конкурсних пропозицій; 
- копію затвердженого висновку про вартість майна; 
- акт прийому передачі об'єкта оренди; 
- схема або поповерховий план з За3начеВНJIМ частини орендованої 

площі об' єкта; 

- інші документи в залежності від об'єкта оренди. 

14. ІСТОТІІЇ УМОВІІ ДОГОВОРУ. 
14.1. Істотними умовами договору оренди є: 

14.1.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням ії 
індексаціі); 

14.1.2. термін, на який укладається договір оренди; 
14.1.3. орендна плата з ypaxyвaНВJIМ їі індексації (визначена на 

конкурентних засадах ДJIJI суб' єктів господарювання, або згідно з метоДИКОIО ДJIJI 
неприбуткових організацій, або пільгова встановлена рішеННJI Броварської 
міської ради); 

14.1.4. порядок використання амортизаційних відрахувань; 
14.1.5. порядок відновлеННJI орендованого майна та умови його 

повернеНВJI; 

14.1.6. виконання зобов'язань; 
14.1.7. забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (пnpаф, пеня), 

порука, завдаток, гарантія тощо; 
14.1.8. відповідальність сторін; 
14.1.9. обов'язки сторів щодо забезпечеНВJI пожежної та санітарно

епідемічної безпеки орендованого майна; 
14.1.10. порядок здійснеННJI орендодавцем ковтроmo за станом об'єкта 

оренди; 

14.1.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 
14.2. За згодою сторів у договорі оренди можyrь бути передбачені й інші 

умови. 

15. Орендна ПJlата. 
15.1.0рендва плата є матежем, який вносить орендар на зазначений 

орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності. 
15.2.Оревдна мата використовується в порядку, визначеному бюджетним 

законодавством та Методикою. 
15.3.0рендва плата вставОВJПOється, як правило, в. грошовій формі. В 

залежності від специфіки виробничої діяльності орендаря за згодою сторів, 
вставОВJПOЄТЬСЯ у натуральній або комбінованій формі, ПШJIXом передачі 
орендодавцеві ;оварів, виконання робіт, надання послуг, тощо. 

15.4.0рендва мата розраховується з~о з Методикою, або за розміром 
орендної мати, запропонованому на КОнкурСІ. .. 

15.5.0сновою ДЛJI розрахунку ореНДНОI мати повинна служити 

проведена, та відповідно затверджена,. оцінка ринкової вартості ~б'~ ope~. 
15.6.Розмір орендної мати ЗМlШОЄТЬСЯ з BP~~ РІВНЯ Інфтщll та у 

випадках, прямо передбачених законодавство~. ЗМ1Ва розМІРУ орендної плати з 
цих підстав не вважаєтьсЯ односторонньою ЗМ1ВОЮ умов договору. 

15.7. Термін BHeceВВJI орендної мати визначається договором. 
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15.8.3а несвоєчасне BHeCeННJI орендної ІШати, Орендар СІШачує пеmo у 
відповідності до умов договору за кожний день порymеННJI строку. 

15.9. При відсyпtості МОЖJIИвості поramенНJI заборгованості з орендної 
плати в грошовій формі, вона може бути здійснена DШЯXом передачі у спільну 
сумісну власність :rериторіальних громад м. Бровари та сіл і селищ Броварського 
району належних орендарю майна, продукції, виконaнНJI робіт, HaдaнНJI послуг в 
порядку, передбаченому чинним законодавством та за ЗГОДОІО власника 
орендованого майна. 

16. ПродовжеНIІR TepMillY діі ДОГОВОРУ ореНДІІ. 
1 б.l. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб 

передбачений чинним законодавством. 
lб.2.Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним 

чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших 
рівних умов, на укладенНJI договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо 
орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має 
намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен 
письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчеННJI 
терміну договору. 

lб.3.3а 45' днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець 
подає на розгляд Комісії: 

- довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий 

період; 
- акт обстеження орендованого майна; 
- копія страхового полісу орендаря за попередній період оренди; 
- інші документи, в залежності від об'єкту оренди (при необхідності). 

1 б.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчеННJI 
термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає 

пропозиції для,niдroтовки відповідних проектів рішень Броварської міської ради 

та Броварської районної ради. 
lб.5. 3аявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку: 

16.5.1. JJКЩО орендар не виконував або порушував умови договору 

оренди; . 
. 16.5.2. npИЙЮlТТя Броварською МІською радою та Броварською 

районною радою рішення про реконструкцію .Об'єпа; 
16.5.3. прИЙЮlТТя Броварською МІською радою та Броварською 

районною радою рішення про відчуження об:єкта;,.. . 
16.5.4. включення майна до переЛІКУ об ЄКТІВ, JПQ зарезервовВН1 ДЛJI 

розміщення органів державної. ~~, органів місцевого самоври.цування, 
державних та комунальних орган1З~и; .. '" , 

16.5.5. JlКlЦO запропонованІ YМOB~ под~~о~ ексnлyатацll об ЄIC'l'a ope~ 
не відповідають напрямкам розвитку В1ДПОВІДНОI ІНфраструктури на теРИТОРll 

його розташування; . 
16.5.6. прИЙЮlТТя Броварською Мlс;кою радою. та ,Бро~арсь~ою 

районною радою рішення про ВКJПQчення об єкта до переЛІКУ об ЄКТІВ, JПQ не 
можуть бути об'~ оренди; 

16.5.7. та в іНШИХ ВШlвдках. 
17. Порядок передачі в суборенду. 
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17.1. ІІИТаНВИ передачі частини орендованого приміщеННJI в субореидне 
користування вирішуєrься рішеННJIМИ Броварської міської ради та Броварської 
районної ради за поданНJIМ Комісії, без конкурсу. 

17.2. У разі ПРИЙНJl'lїЯ рішення про передачу майна в суборенду, 
укладаєrься договір суборенди. 

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

17.4.Не доnyскаєrься передача в суборенду цілісних майнових 
комплексів. 

17.S.Дпя розгляду питання секретарю подаються: 
- заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна; 

- погоджеННJI орендодавци; 

- копїJI поверхового плану об'єкта оренди завірена орендарем по 
основному договору оренди із зазначенНJIМ орендованих приміщень та 
приміщень, які плануються передати в суборенду. 

17.6.Заява має містити такі дані: 
- повна назва юридичної або фізичної особи; . 
- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження; 
- контактні телефони заявника; 
- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб'єкта 

підприємницької діяльності; 
- дані про об' єкт оренди: 

• балансоутримувач, 
• адреса, 
• поверх, підвалІнапівпідвал, (характеристика) 
• площа, па, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в 

суборендне користування, 
• мета використання майна третьою особою; 

_ дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності). 
17.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою: 

_ документи, що посвідчують повноважеННJI представника юридичної 
особи (доручення); 

_ KOriїJI паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи; 
_ копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
_ копія статуту або положеВНJI ДJIJI юридичної особи; 

копію .свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування; 
_ довідку про джерела фінансування ДJIJI неприбуткових організацій. 

копія довідки органу статистики про BHeCeВНJI особи на облік; 
_ копія ліцензії на здійснеВНJI окремого виду діяльності, якщо це 

передбачено законодавством (при неОб~Ості); 
17.6.2. для третьої сторони, па є фІЗИЧНОЮ особою: 

_ копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином 
оформлене доручення, видане представ~ фіз~Ої ~~оби; ... 

_ копїJI довідки про ПРИСВОЄНlUl1Дентиф1Кац1ИНОГО номера ДJUI фІЗИЧНОI 

особи; 
_ копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта 

підприємницької ДЇJIЛЬно~; 



IS 

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткуванНJJ; 

особи; 
- копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної 

- довідку про вид діяльності; 
17.7. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії 

договору оренди основного орендаря. 

17.8.Розмір площі, яка надається в суборендне користувaнНJJ не може 
перевищувати 50 відсотків орендованої мощі. 

17.9.Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати 
орендаря. 

17.10. Договір суборенди та розрахунок плати за суборенду підлягає 
обов'язковому погодженню начальниками УправлінНJJ та Відділу. 

18. ВllесеllНИ змін до договорів ореНДІІ, встаllовлеНllИ пільгових 
ореНДНllХ ставок. 

18.1. Зміни та доповненНJJ до договору оренди, вносяться на підставі 
рішеннь Броварської міської ради та Броварської районної ради за поданням 
Комісії, IШUlXом укладенНJJ додаткових угод, які є невід' ємною частиною 
договору оренди та підлягають обов'язковому погоджеlUDO в Управлінні та 
Відділі. 

18.2.Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, ЇЇ терміну або 
відмови у її встановленні вирішуються на сесії Броварської міської ради та 
Броварської районної ради. 

19. Прикінцеві положенни. 
19.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна 

в межах своїх повноважень здійсшоє орендодавець, УправліННJJ та Відділ. При 
наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх 
ycyнeННJI, передбачені чинним законодавством та цим ПоложеННJIМ. 

19.2. Юридичні особи комунальної форми власності, на балансі яких 
знаходиться майно, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної 
громади м. Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
району щомісJЩJl надають Управліншо, Відділу інфор~ацію про наявність 
вільних нежитлових приміщень та необхідні звіти. 

19.3. ПитaННJI, що не врегульовані цим ПоложеНRJIМ, регуmoютьCJI чинним 
законодавством Украіни. 

Виконуючий обов'язки міського 

голови - секретар ради 
І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови - ----f'oI::~~----т-- В.В.РудeJШ 
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