
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердженНJI Методики розрахунку і порядку 
fJИКористанНJI плати за оренду комунального майна,~о 

hеребуває у спільній сумісній власності територіальної 
громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району 

ь 

з метою підвищенНJI ефективності використaнНJI майна, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району та 
відповідно до пункту ЗІ стапі 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядувaнНJI в Україні», стапі З та стапі 5 Закону Украіни «Про 
оренду державного та комунального май8а», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використaнНJI плати за 
оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району, що додається. 

2. Орендодавцю комунального майна, що перебуває у спільній сумісній 
власності територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району при укладанні 
договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним 

рішеНIIJIМ. . . 
З. Методика розрахунку І порядок використання плати за оренду 

комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари ~ЇBCЬKOЇ області та тер~оріальних 
громад сіл та селищ Б~оварського раио~. на~ирає .. ЧИННОСТІ за умови 
прийняття відповідного РlшеННJI БроваРСЬКО1 раиОННО1 ради та з моменту 
офіційного опрИJПOднеННJI в друкованих засоб~ масової інформації '" 

4. КонтРоль за виконaННJIМ~· .. "": ~eННJI по~асти на ПОСТІ~ 
комісію міськоі ради з ІІИТВШ! t:f~ 9 власноСТІ та приватизацll, 
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МеТОДІІка 
розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального 

майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади 
міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району (далі - комунальне майно). 

1. Методика - це механізм нарахування орендної плати за 
користування комунальним майном. 

2. Методика розрахунку орендної плати за користуваННJI комунальним 
майном, пе передається в оренду (далі - Методиха), розроблена з метою 
визначеННJI єдиного організаційно-економічного механізму встановлення 
розміру орендної плати - у випадках передачі майна поза конкурсом та при 
розрахунку стартової орендної плати. 

з. Розмір орендної плати встанОВJDOється, п правило, в грошовій формі 
згідно з типовим договором оренди майна, затвердженим рішеННJIМИ 
Броварської міської та Броварської районної рад. 

4. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю 
незалежно від наслідків господарської діяльності. Орендар зобов'язаний 
вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. 

5. Незалежна оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до 
нормативних актів та чинних стандартів, незалежними експертами на 
замовлеННJI балавсоутримувача або з дозволу балансоyrpимувача -
заявником. 

6. у разі не укладання договору оренди протягом шести місяців, 
укладання нового договору оренди або його переукладання на новий строк 
виконується нова незалежна оцінка об'єкта оренди. 

7. розрахунок орендної плати виконує орендодавець. 
8. Орендна плата за цією Методихою розраховується у такій 

послідовності: 
_ визначаєтьсЯ розмір річної орендної плати; 
_ на основі розміру річної орендної плати встанОВJDOється розмір 

орендної плати за базовий мі~яць оренди,.~ фіксується у ~O~Bopi оренди; 
_ з урахуванням РОЗМl~У ореНДНОl nла~ за базовии. Ml~~ оренди 

визначається розмір ope~OI плати ~a першин та Hac~. МІСЯЦІ ~ренди 
шляхом коригування РОЗМІру ореНДНОl плати за попереДНІИ МІСЯЦЬ на 1НДекс 

інфляції за потоЧНИЙ місяць. 
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: у раз!, кол~ термін оренди менший чи більший ніж один місяць, то на 
OCHOB~ РОЗ~ІРУ 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 шляхом ділення 
відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об'єкта оренди 
(доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого 
режиму користування орендованим майном. 

11 До орендної плати не ВКJIЮчаються і сплачуються окремо: 
витрати на утримання орендованого майна, ВКJlЮчаючи 

експлуатаційні витрати; 
- плата за інші комунальні поcnyrи, які надаються підприємствами цієї 

сфери; 
- плата за користування земельною дiшmкою. 
12. Витрати на утримання нерухомого мaйRа, що здане одночасно 

кільком підприємствам, організаціям, розподітпоться між ними залежно від 
наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло
і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній 
частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями 
загальної площі. 

13. У разі використання орендарем приміщеНВJI за різним цільовим 
призначеННJIМ, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту 
розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі 
представників ·opeндoдaвЦJI і орендаря, екземпnяp якого є невід'ємним 

додатком договору. 

14. У разі зміни цільового призначеНВJI орендованого приміщеННJI, яке 
визначено умовами конкурсу, У випадках збільшеННJI або зменmеННJI 
орендної ставки перерахунок орендної плати проводиться пропорційно до 

змінених орендних ставок. . . 
15. У разі зміни плоЩ1 орендованого ПРИМ1щеННJI, яка визначена 

умовами конкурсу, У випадках збільшення або ~~еНПІе~ ope~oi ~ощі 
перерахунок орендної плати проводиться пропорц1ИНО до ЗМlНеНОI плоЩ1. 

16. При наданні майна в оренду на конкурсних засадах орендна плата 
встанОВJПOється в розмірі запропонованому переможцем конкурс! та. має 
перевищувати стартову. Стартова орендна плата розраховується В1ДПов1ДНО 

до п. 22 цієї Методики. 
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17. Р~чна орендна плата встанОВJПOЄТЬСJl у розмірі 1,00 грн. в рік за 
оренду M~Ha, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної 
rpОМади МІста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району: 

• - бюджет~ими організаціями, закладами та установами, що 
фlнанСУЮТЬСJl з МІсцевого та державного бюджетів. 

18. Якщо майно ореНдуЄТЬСJl бюджетними організаціями, орендна 
плата та інші видатки, пов' Jlзані з орендою майна, BHOCJlТЬCJl за рахунок 
коштів, передбачених кошторисами на їх yrpиманНJI. 

19. При оренді нерухомого комунального майна (крім випадків, 
передбачених у пункті 17 Методики) розмір річної орендної плати 
визначаЄТЬСJl за формулою: 

грн.; 

Опл.р. = Вп. х Сор., 
де Опл.р. - розмір річної орендної плати, грн.; 
Вп. - вартість орендованого майна, визначена експертним ШЛJIXом, 

Сор. - орендна ставка, визначена з додатком. 
20. Якщо орендоване приміщеННJI є частиною будівлі (споруди), то 

оцінка вартості цього приміщеННJI ПРОВОДИТЬСJl безпосередньо або 
опосередковано з урахуваннвм вартості будівлі (споруди) в цілому по 
формулі: 

Вп. = (Вб.с. : Пб.с.) х Нп, 
де Вп. - вартість приміщеННJI, JlКe є частиною будівлі (споруди) і 

передаЄТЬСJl в оренду, грн.; 

Вб.с. - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним 

ШJIJlXОМ, грн.; 

Пб.с - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних 
приміщень, JlКЩО вони не експлуаТУЮТЬСJl орендарем), в КВ.м.; 

Нп. - площа орендованого приміщеННJI, КВ.М. 
21. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди 

розраховується за формулою: 
Опл.баз. = Опл.р. : 12, 

де Опл.баз - розмір міСJIЧНої орендної плати за базовий мiCJIЦЬ оренди. 
22. Розмір міСJIЧНої орендної плати за перший місяць оренди 

розраховуЄТЬСJl за формулою: 
. Опл.міс. = Опл.баз. х Ш.р. х Ім., 

де !п.р. - індекс інфляції з дати проведеННJI експертної оцінки до 

початку дії договору оренди; 
Ім. - індекс інфтщії за перший місяць .. оренди; .. . 
23. Розмір орендної пла~ за к~жнии на~тупнии МІСЯЦЬ виз~~ча~ся 

ПlJlJlXОМ коригувaRНJI розміру .. МІ~JlЧНОI ореНДНОI плати за попереднш МlCJIЦЬ 
на індекс інфляції за поточнии Мlc~ь. .. . ... .. 

24. При оренді цілісних маинових комппекс~в РОЗМІР .р~чно! ope~OI 

аноВЛЮЄТЬСJl в ПОРJlДКУ, визначеному КаБІНетом МіШC'l'p1В УКРаіНИ плати вст .... 
ДJIJI Майна, що знахОДИТЬСJl в державнш влаСНОСТІ. 
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25. Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди 
розраховується за формулою 

Опл.баз. = Опл.р. : 12, 
де Ом.баз. - розмір місJlЧНОЇ орендної плати за базовий місяць оренди. 
26. Розмір місJlЧНОЇ орендної плати за перший місяць оренди 

розраховується за формулою: 

Опл.міс. = Опл.баз. х Іп.р. х Ім., 
де Іп.р. - індекс інфляції з дати проведенНJI експертної оцінки до 

початку дії договору оренди; 
Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди. 
27. 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 залишкової відновної вартості 
орендованого майна. Орендодавець може пропонувати орендарю здійснити 
експертну оцінку майна, що передається в оренду. 

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

29. Термін BHeCeННJI орендної плати визначається у договорі (не 
пізніше 15-го числа наступного мicJIЦJI). 

зо. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок 

наступних платежів або повертаються платникові в 5-ти денний термін від 
одержанни його письмової заяви. 

З 1. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо 
від орендної плати пешо. 

З2. СтягнеННJI' заборгованості по орендній платі провадиться в 
установленому законом порJJДКy. 

зз. Розмір орендної плати може переглядатися на вимоry однієї із 
сторін у разі зміни чинного законодавства щодо методики ії розрахунку, змін 
цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством 

України. 
З4. Розмір орендної плати кориryється з урахуванням коефіцієнтів, що 

враховують місце розміщеlШJl орендованої площі: 
ХІ = 0,8 - У підвалах, У мансардах, розташованих вище четвертого 

поверху у будинках без ліфтів; 
к2 = О 9 - У напівпідвалах та будинкових арках (проходах, підворітrях), 

якщо пере~бладнання арки (проходу, підворітrі) виконано за кошти 
орендаря; ...... . 

кз = 1 1 - для суб'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОI дІЯЛЬНОСТІ, JIК1 не , .. . 
зареєстровані в місті Бровари чи Броварському раноН1. 

При ВСТ8IJовленні пільгової орендної ставки, коефіцієнт ДJIJI розрахунку 

орендної плати застосовується. ..... .. ~ .. 
З5. Орендар за рішеннями БроваРСЬКОI МІСЬКОI та БроваРСЬКОl ранОННОI 

рад має право передати в суборе~. нерухоме майно. . .. 
З6. Нарахування ореНДНОI плати за С;борен~ . ЗД1Исшо~CJI 

орендарями. у разі, якщо плата за суборенду (у зв JlЗКУ ЗІ ЗМІНою профІЛЮ 



використанВJI приміщенвя на умовах суборенди), перевищує розмір орендної 
плати, різнИЦJI між ними перераховується орендодавцю. 

З7. Розмір орендної плати при передачі в оренду майна фізичним 
особам, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, 
розраховувати згідно з цією методикою. 

З8. Орендна плата за комунальне майно спрямовується в розмірі 100% 
балансоутримувачу. 

З9. Орендодавці 1 раз у квартал подають документи до Упрaвnінвя 
комунальної власності Броварської міської ради та відділу комунальної 
майна виконавчого апарату Броварської районної ради на розгляд постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації Броварської міської 
ради та постійної комісії з питань комунальної власності Броварської 
районної ради: 

- план використанвя коштів, отриманих від передачі в оренду майна, 
- звіт про використанвя вищезазначених коштів. 
40. Балансоутримувачі використовують орендну плату, що залишається 

в іх розпорядженні, на покриття видатків, пов'язаних з підтриманням 
комунального .майна у належному стані, якщо інше не передбачено 
рішеННJIМИ Броварської міської та Броварської районної рад. 

41. ПИтання надання пільг по сплаті орендної плати вирішується на 
сесJIX Броварської міської ради та Броварської районної ради при наявності 
рекомендацій постійних комісій Броварської міської ради та Броварської 
районної ради з питань комунальної власності та приватизації. 

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



ПОДАННЯ: 

Нач8JIЬНИК Управлiиml 
комунальної власносТЇ' 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови - --t-''''''-t-iI!~-+-- В.В.Руде. 



Додаток 
до методики розрахунку і порядку використаиНJI плати за оренду 

комунального майна територіanьної громади міста Бровари Київської області 
T~ територіальних громад сіл та селищ Броварського району, затвердженої 
РlшеННJIМ Броварської міської ради від Н!! та 
рішенНJIМ Броварської районної ради від Н!! ____ _ 

ОреllДні СТ8ВКII за ВПКОРIIСТ8IIIIЯ Ilерухомого майна терllторіалы�оіi 
громаДІІ міста БроваРl1 Кllівськоі області та теРllторіаЛЬНllХ громад сіл 
та СМІІЩ Броварського раЙОllУ 

ОреllДні СТ8ВКII, . . . 
ВllКОРllСтання орендарем нерухомого майна за 

ВІДСОТКІВ до ваРТОСТІ 

. нерухомого майна, 
ЦІЛЬОВИМ ПРllЗllаченням 

впзначеllоі 

експеРТИllМ ШЛЯХОМ 

1. Розміщення об'єктів 

1.1. 
... 

банків та їх відділень, ломбардів, комеРЦIИНИХ 40 
~ктiB обміну В8JJЮТ 

1.2. рекламних контор 28 
1.3. бірж, брокерських та маклерських контор, 30 
рієnторських та страхових компаній, регістраторів 
1.4. ~истичних агенцій та бюро подорожей 28 
1.5. офісів нерезидентів Украіни 35 
1.6. офісів політичних партій 15 
1.7. офісів громадських організацій 15 

1.8. релігійних організацій 15 
1.9. інтернет-кафе, комп'ютерних клубів 40 
1.10. телестудій, що знаходиться У місті Бровари Київської 

області, та на території сіл іё сemпц Броварськоro 16 
району 

1.11. засобів масової інформації 18 ... 
нотаріальних послуг, 1.12. юридичних консультацlИ, 23 

розміщеННJI адвокатських контор 

1.13. установ Ощадбанку, що приймають платежі від 20 
населеННJI . ... . 

1.14. громадських неприбуткових орган~ацlИ ветеранІВ, ДО20м2 -1%, 
пенсіонерів, інвалідів війни та ПРИРІВни.них до. ~ 
катеroрій, інвалідів, які постраждали ВІД насЛ1ДК1В більше 20 м2_ 10% 
ЧАЕС 

1.15. офісів блaro~ійних організацій, фондів 
до 20 м1. 10%, 

більше 20 м2 
- 25% 



J. 

1.1 б. офісів підприємств, організацій та установ всіх форм 
власності (колективної та приватноі1 

2. Громадське харчуваllllЯ 

2.1. ресторанів, кафе, барів, піцерій (з реалізацією 
горілчаних виробів) 

2.2. підприємств громадського харчування (їдалень, 
буфеТІВ, кафе, закусочних без реалізації горілчаних 
виробів) 

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

3. Розміщення об'єктів торгівлі 

3.1. з торгівлі ювелірними ВИDобами 
3.2. з торгівлі засобами мобільного зв'язку 
3.3. з торгівлі товарами підакцизної групи 
3.4. роздрібної 

3.5. з торгівлі товарами непродовольчої групи 

3.6. з торгівлі товарами продовольчої групи 
3.7. з торгівлі квітами 
3.8. магазинів "Оптика" по виготовленню та продажу 

окулярів 

3.9. спеціалізованих магазинів по реалізації книжок 
вітчизНJIНОГО ВИDобництва 

3.10. з реалізації товарів: 
- непродовольчої rpупи дитячого асортименту; 

- продовольчої ГРYlIИ дитячого асортименту 

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

молокопрОдУКТів 
3.12. фірмових магазинів (відділів) вітчизНJIНИX 

виробників .скрім тих, що виробmпoть товари 
підакцизної rpупи) 

3.13. з торгівлі відео та аудіо продукцією, ком пaIC'l'-
дисками 

та шкільним 3.14. з торгівлі КlПDККВМИ, газетами 
приладдям 

3.15. складів та підсобних приміщень 

4 РозмїщеНDJI об'єктів з надаННJI послуг 

4.1. авторемоНТНИХ майстерень 
4.2. ювелірних майстерень 

20 

30 

15 

8 

40 
40 
40 
22 

22 

20 

25 

20 

5 

10 

5 

10 

25 

10 

18 

25 
20 



4.3. сanонів-перукарень, косметолоriчних кабінетів 
4.4. саун 
4.5. перукарень 
4.6. пунктів прокату: 
4.6.1. аудіо та відеокасет; 
4.6.2. побутової техніки. 
4.7. ПровадженНJI підприємницької дiяnьності у сфері 

HвдaHНJI послуг (крім послуг автосервісу та 
перукарень) 

4.8. громвдських туanетів 

5. Розміщення об'єктів охороно здоров'я 

5.1. з HВДaнНJI стоматолоriчних послуг 

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

5.3. аптек різних форм власності, що реanізують готові 
ліки, самостійно виготовтпоть ліки 

6. Розміщення закладів освіти, культури, ФіЗКУЛЬТУРl1 
та спорту 

6.1. комерційних закладів освіти, культури 

6.2. кінотеатрів 
6.3. платних навчальних курсів 
6.4. спортивних, тренажерних та оздоровчих центрів 
6.5. ДИТЯЧИХ дошxinьних закладів, закладів освіти, 

закладів фізкультури, спорту та культури ДJIJI 

ПІХОmIpів, якщо одержувані ними прибутки 
спрямовуються на їх розвиток 

6.6. з організації дозвinnя дітей та юнацтва в поза урочний 
час 

6.7. майстерень, студій художників, народних майстрів, 
скульпторів, письменників, театральних діячів, 
кінематографістів, журнапістів, фотохудожників, 
музичних діячів та інших членів творчих спілок 

6.8. майстерень, студій архітекторів, дизайнерів 
б.9. видавництв та ПУНКТіВ реaniзації періодичних видань, 

теле - та радіо компаній, інформаційних агентств 
б.l0. виставок(хЬім книжкових та образотворчих) 
б.ll. хиижхових та образотвоРЧИХ виставок 
6.12. бібліотек, бібліотечних колекторів, архівів, музеїв 

б.13. творчих спїnок, націонaJlЬНИХ культурних товариств 

25 
25 
15 

22 

10 

10 

30 

18 

15 

18 

16 
15 
17 

9 

9 

9 

20 

lб 

20 
8 
5 

до 20 м1. - 10%, 
більше 20 м2 

- 25% 
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7. РО31\ІіщеНІІR об'єктів ВllроБНllчоі ефеРl1 

7.1. з обробки фотоматеріалів 

7.2. поліграфія 

7.3. з виробництва (промисловість) та будівельно-
ремонтних робіт (під виробничі Поtpеби), 
виробництво сільськогосподарської продукції 

7.4. підприємств з виробництва харчових продуктів та 
інше виробництво 

8. Інше ВllКОРllстаннв 

8.1. підприємств поштового зв'язку "Укрпошта" 
8.2. бюджетних організацій, закладів та установ, що 

фінансуються з місцевого та державного бюджетів 

8.3. гаражі для спеціалізованих засобів пересув8ННJI, що 
використовуються інвалідами 

8.4. встановлеННJI антен-перетворювачів мобільного 
зв' язку з пунктами технічного забезпечеННJI 

8.5. промадеННJI кабельної мережі інтернет-

провайдерами 

8.6. промвдеИНJI мережі кабельного телебачеlПlJl 

25 

25 

20 

15 

3 

1 грн. в рік 

1 грн. в рік 

2500 ГPH.lMic 
за кожну антену 

(із застосув8ННJIМ 

індексу інфляції з 
першого числа 

MicJIЦJI, наступного 
після дати набрaннJI 

чинності цією 
Методикою) 

2,00 грн./міс за 
поверх 

(із застосуванням 
індексу інфляції з 
першого числа 

MicJIЦJI, наступного 
після дати набранвя 

чинності цією 
Методикою) 

2,00 ГPH.lMic за 
поверх 

(із застосуванням 
індексу інфляції з 
першого числа 

MicJIЦJI, наступного 
після дати набрания 

чинності цією 
Методикою) 



8.7. використ8ННJI площ загanьного користуввнWJ в 
приміщенні 

8.8. інше використанlUl нерухомого майна в залежності 
від місци розташування: 

8.8.1. центрanьні вулиці міста (бульв.Незалежності, 
вул.Гагарі~а, вул.М.Лагунової, вул.Короленка); 

8.8.2. не центральні вулиці міста (всі інші вулицU 

5 

Не нижче 25; 

Не нижче 20 

* Орендарі, що здійснюють за згодою адміністраціі реконструкцію або 
капітальний ремонт, на термін, визначений згідно з технічною 
документацією, але не більше року, сплачують орендну плату в розмірі 1 О % 
від розміру плати за оренду нерухомого майна. 

Виконуючий 060В' язки міського 
голови - секретар ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управлїння 
комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови - _~~-+-_' B,B.Pyдeu 
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