
БРОВ.АРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження типового договору оренди 
1fOМYНального майна, що перебуває у спільній сумісній 
:lJласності територіальної rpомади міста Бровари І 
Київської області та територіальних rpOMaд сіл та селищ 
Броварського району 

J 

З метою підвищення ефективності використання ~айна, що належить 
до комунальної власності, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних 
rpOMaд сіл та селищ Броварського району та відповідно до статей 648. 651 
Цивільного кодексу України. статті 188 Господарського кодексу України, 
пункту 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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. Затвердити типовий договір оренди комунального майна, що 
перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних rpOMaд сіл та селищ 
Броварського району, що додаЄТЬСJl. 

2. ОреїІДОДавцим при укладанні договорів оренди комунального майна, 
що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та терит~ріальних громад сіл та селищ 
Броварського району керуваТИСJl даним РlшеННJIМ. 

3. Типовий договір оренди комунального мaйRа, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної rpомади міста Бровари Київської 
області та територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району набирає 
чинності за умови прИЙНJlТТJI відповідного рішеННJI Броварської районноі 
ради та з моменту офіційного оприmoднеННJI ~?ованих засобах масової 
інформації . "'l • к Р. Еі }":-. ... , 
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ПОДАННЯ: 

Начальник УправліИИJI. 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: . 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

вїдцілу- . . 
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власності та приватизації _ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенНJI Броварської 
районної ради . 
від 2009 р. 
N!! 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішеННJI Броварської 
міської ради 
від ______ 2009 р. 
N!! 

ПогоджеllО 

«_» _200...,Р. 
Начальник УпрaвniннJI 

Не 

(паlС) 

-----------------------
Погоджено 
«_» __ 200...,Р. 
НачanьlDlК Biдцiny 

Не 

(nWnlС) 

---------------------
ДОГОВІР __ _ 

оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари КІІЇВСЬКОЇ області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району 

м.Бровари 

ідентифікаційний код єДРпоу _______ ~, місцезваходжеВНJI якого 

(1UIJICaI) 

(надалі _ "Орендодавець") в особі 

(naauDIo їїjJbїilll&Co ІМ'. та no&nIїiDiI) 

що діє на підставі 

(lIIIDIдoкyмany) 

та рішеВШІ Броварської мic~oї ради Biд __________ ~He , рішеВНJI 
Броварської Р8ЙС?нної ради ВJД Не І рішеВНJI Комісїї ____ _ 
з одного боку та 

-' 



ідешифікаційний код єдрпоу --_____ ..J' місцезнаходжеННJI JlКoгo: 

, 
(аарсаа) 

(надалі -"Орендар") в 
особі 

~---------------r~~~=m=u,~~~ь=мwщ~w~'~.u==~~~.~J--------------J' 

та діє на підставі ______ ---.,;з іншого боку, уклали цей договір про 
наведене нижче : 

(CI'ID)'I)', Д08ipaкx:ri. тощо) 

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

користування комунальне майно 

(далі - Майно) розташоване за адресою: __ -:-__ ~~---:' _____ .... 
загальною rшощею м2 

, В Т. ч. на поверсі ;;., напівпідвал MZ, 
підвал ~ , іюпе ,; , що знаходитьси на 
балансі вapricть JlКoгo 
визначена згідно axry оцiвкиl незалежною оцінкою станом на " __ " _ 2ОО....Р. 
і становить Ірн) ДJUI бюджетних установ та 
комунальних підприємств Броварської міської ради та Броварської райОlUlоі ради 
визначена згідно з довідкою балансоутримувача про залишкову балансову 
вартість Ірн. 

Майно передaєrьси в орендУ з метою викориCI'8ННJI 

12. Зазначене в п.1.1. цього договору Майно передаєтьси Орендарю з 
устаткуванням (за ЙОГО наявніС'ПО) зriдно з 8ІСІОМ приймання-передачі, що 

• w • , 

додаєтьси до цього договору 1 Є иого невІД ємною чаcrиною. 

ІЗ. стан Майна на момент yкпaдeННJI договору визначаєтьси в акті 
приймавнв-передачі за узгодженим висновком Балаисоутримувача і Орендаря. 

2. Умови передачі 1'8 поверненвв орендованого майна 
2.1. Орендар вступає У С'Ірокове rшатне користув8ИНJI орендованим Майном у 

термін, зазначений в договорі, але не раніше даш підпис8ИНJI croронами цього 
Договору (у разі оренди нерухомого майва ва С'Ірок не Meвme ніж три роки - не 
раніше дати державної реєстрації Договору) та акта ПРИЙМ8ИНJI-передачі майна; 

22. Передача Майва в орендУ не ТJlГНe за собою вивикнеВНJI в Орендаря права 
впасності на це Майво. Власниками Майва залишаютьси териroріальна Іромада 
м.Бровари та територіальних rpoмад сіл та селищ Броварського району, а 
Орендар користуєтьси ним прOТJlI'OМ ~oкy оренди. . 

2З. Передача майна в орендУ ЗДlИСlПOєтьси за ваpnС'ПО, визначеною у звіті 
про оцінку майнв, виконану незалежним експеprоwв аШ оцінки комісії (при 
оренді індивідуально DИ;lначеного майна) відповідно до Методики. 



2.4. У разі приnииеННJI цього Договору Майно повертається Орендарем 
Opeндo~Ц1O. Орендар повepraє Майно Орендодавцю зriдно акту приймaннJJ
передаЧІ. Маііно вважається поверненим Орендодавцю з момешу підписання 
сторонами aкty ПРИЙМaннJl-передачі. 

2.S.0бов'JlЗОК зі cКnaдaннJI апв. ПРИЙМaннJl-передачі покnадається на 
Орендодавци. 

3. OpellДHa плата 
3.1. Орендна плата визначаєrьcя на підставі методики розрахунку і порядку 

вик~р~:raння пл~ти за op~ндy комунального майн&, що перебуває у спільній 
~СН1И вnacHocn териrОРlальної громади м. Бровари та територіапьних громад 
сш та селищ Броварського району, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради Н!! від та рішеННJIМ Броварської районної ради від ___ _ 
Н!! або за результатами конкурсу на право оренди і стаиовиrь без пдв 
за базовий міCJЩЬ розрахунку 200_ р. 
___ ~=......-__ ГPH. 

(мlсаШо) 

Орендна плата за перший місяць оренди ___________ _ 
визначається JПJIJIXом коригування орендної плати за базовий місяць на 
індекс інфляції за: (місяці). 
Нарахування пдв на суму орендної плати здійснюється в порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

3.2. Орендна плата за кожний наступний міCJЩЬ визначаєrься ШJJJ!Xом 
коригуванни розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс 

інфmщiї за поточний місяць. 
3.3. У разі користуванням Майном, ПРOТJIГOм неповного календарного МЇCJIЦJI 

(першого тalабо останнього місиців оренди) добова орендна ШІата за дні 
користування вИзначаєrься зriдно з ЧИlШОЮ Методикою розрахунку на основі 
оревдної ШІати за відповідні міCJЩi пропорційно Д1JJlМ викориCТ8ННJI. 

3.4. Орендна ШІа18 перераховуєrься Орендодавцю на розрахунковий рахунок 
щоміCJ1ЧНО не пізніше 15-го числа наступного МЇCJIЦJI. 

Сторони зобов'язуються щоквартально проводити звірку розрахунків. 
З.S. Розмір орендної ШІати змінюється в односторонньому порндку у разі 

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

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному оБCJl3і, 
підлпає індексації і стягується Орендодавцем з врахуванням пені у розмірі 
подвійної облікової craвки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості 
за кожен день прострочения, вкnючаючи день опnaти. 

3.7. У разі JJКЩО на дату СШJати орендної ШJати заборгованість за нею 
становить загалом не меlПlIе ніж три мїCJЩi, Орендар також CШJaчує пrrpафні 
санкції У розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день несШJaТИ. 

3.8. Наднормативна сума орендної ШJати, що вадiйmп~ Орендодавцю, пiдnягaє 
в уставовпеному порядку повернеmпo Орендарю або зamкy в рахунок нacryпвиx 

платежів. 
3.9. У разі припииеШIJI (розірв~) договору ~еllДИ Opeвдa~ сплачує 

орендну ШJату до ДШІ повернеШIJI Майна за aIaO~ приимання-перед~Ч1 вюпочно. 
ЗакінчеШIJI строку діі договору оренди не ЗВШЬВJlЄ Орендаря вІД обов'пку 
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сrша~ заборгованість за орендною rшатою, JlКЩО така вИИИКJJ&, У повному 
оБСЯЗІ, враховуючи uпpафні санкції. 

4. BIIКOP~I&mIIIIIB аМОр11lЗаціЙНIIХ BiдpaxyвallЬ 
.. 4.1. ПередбачеНІ законодавством амортизаційні відрахування на орендоване 

манн0 нараховуються орендодавцем і в першочерговому порядку 

використовуються ним на повне вїДНовлеННJI орендованих основних фондів. 
42. Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються у 

розпорядженні Орендодавци; 

• 43. ПоліпшеННJI орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 
вІДрахувань є комунальною власніС'ПО територіальної rpомади м.Бровари та 
територіальних rpOMaд сіл та селищ Броварського району. 

4.4. ВїдновлеННJI орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до 
пyнкriв 5.4, 5.7 цього Договору. 

4.5. для отримання згоди Орендодавци на здійснеlПlJl поліпшень Орендар 
подає заяву на здійснеННJI невід'ємних поліпшень орендованого комунального 
майна. Проводити поліпшеlПlJl орендар має право лише на підставі відповідного 
рішеlПlJl власнш9в. 

s. Обов'язки Оревдарв 
Орендар зобов'язується: 
5.1. Виконувати конкурсі пропозиції (в разі передачі в орендне користування на 

конкурсних засадах). 
52. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначеlПlJl, 

обумовленого п. 1.1. цього Договору, та умов цього Договору. 
5.3. Своєчасно і у повному оБCJIЗі СІШачувати орендну шату незалежно від 

наслідків господарської діяльності. 
5.3.1. До 1 О-го числа наступного мiCJIЦR отримати у opeндoдaвЦR рахунок на 
сrшату орендної плати. 
5.4. Забезпечувати збережеННJI орендованого майна, запобiraти його 

ПОlПКоджеНlПO і псуВ8ИІПО, 'Іримати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в орендУ, з 
врахувaIПIJIМ нормального фізичного зносу. 

5.5. Розробmпи комплексні заходи щодо забезпечеННJI пожежної безпеки. 
Забезпечувати додержання пр~о~ежних вимог, ~priв, норм, правил, а 
також викоН8ВНJI вимог прШІИСIВ І постанов органш державного пожежного 

нaгmщy. У'Іримувати У справному стані зас~~и протипожежного З8ХИcny і зв'язку, 
пожежну техніку і iнвeвтap~ не допускати ~ DИКориcтaннJI не за пр~чеННJIМ. 

Проводити службове РОЗcmдYВ8ННJI. ВИП~ по~еж, ~окумевти розсщцування 
подавати Орендодавцю. Нести матеРІальну вJДПОВ1Д8JlЬШС'І'Ь перед Орендодавцем 
за збитки, спричинені пожежею та незабезпечеlDUlМ пожежно і безпеки 

орендованого майна. 
5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт ope~ з метою перевірки його 

стану і відповідності H8IIpJIМК)' викориcraвня за ЦШЬОDИМ призначеННJlМ, 

визначеному ЦD,{ Договором. . .. .... 
57 Своєчасно здійсшовати за власний рахунок К8ІІІТ8JJЬнии, поточнии та ІИІШ 

B~' ремонтів opeНДOBaнo~ М8ЙВа. цк умова ДO~BOP~ не роЗГJIJIДaЄ'l'ЬCJ JIК 
дозвіл на здійснеННJI пoтпmень орендованого манна 1 не ТJП'Не за собою 
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ЗОБОВ'JIЗ~ ОрендодавЦІ щодо компенсації ваproсті поліпшень. 
~ ~азl якщо ~peндap подає заиву на погоджеlПlJl Орендодавцем здійснеННJI 

невІД ємних ПОJПllПlеиь орендованого майна, він зобов'JlЗаний надати проектно

кошroрисиу документацію на здійснеНШІ невід'ємних пonimпеиь 
Капітальний ремонт Орендар повинен проводити відповідно до затвердженої в 

установленому порядку проектно-коппорисною документації з дозвony 

Броварської міської ради та Броварської районної ради. Капітальний ремонт 
орендованого npИМЇЩеНШІ, необхідність JIКoгo виникnа в резуnьтаri нормальної 
амортизації, проводиться за рахунок ОрендодавЦІ. 
При проведенні Орендарем капітального ремошу або переоблвдн8ННJI 

орендованого Майна без письмової згоди власників Орендар відшкодовує 
ОрендодавЦ10 всі витрати та збитки (враховуючи пnpафні санкціі), пов'JlЗані з 
ремонтом та yrpимaIПIJIМ орендованого майна та прилеглої території. 

5.8. Застрахувати, протягом MicJ!ЦR піCJIJI yкnадеlПlJl цього договору, орендоване 
Майво не менше ніж на його Bapricть на користь Орендодавци в порядку, 
визначеному законодавством. (ДJIJI бюджетних установ - зamппкову балансову 
вартість). 
Надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручеlПlJl. 

Постійно ПОНОВJПOващ договір страхування таким чином, щоб увесь строк 
оренди Майно було застрахованим. 

5.9. Повернути Орендодавцеві, у разі приnинеlПlJl або розірвання Договору, 
орендоване майНо у належному стані, не riршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з врахувaIПIJIМ нормального фізичного зносу, та відшкОдУВати 
Орендодавцеві збитки у разі поriрmення стану або втрати (повної або частковоі) 
орендованого майна з вини Орендаря. 

5.10. Укласти протягом IS робочих днів піCJIJI niдnиC8JIIUI цього Договору з 
бanaнсоутримувачем орендованого приміщеВНJI (та або іншими надавачами 
комунальних послуг) договір про відшкодУВання витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого приміщення, прибудинкової території та Haд8ННJI 
комунальних послуг Орендарю. Якщо Орендодавець несе додаткові витрати на 
оплату комунальних послуг або на УТРИМ8НIIJI орендованого прИМЇЩеlШJl, 
пов'JlЗані з особnивоCТJIМИ підприємства Орендаря, оcraввiй ці витрати повніспо 

оплачує. 

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерlШХ 
мереж, пожежної безпеки і санітарії, вимог з охорони праці, в приміщеННJlX, 
благоустрою прилеглої териroрії з~о із законодавством. . 

5.12. ВідшкОдУВати протягом М1CJIЦR витрати понесеш Орендодавцем чи 
іншим учасником конкурсу при ~влені незалежної експертної o~. 

5.13. У разі зміни рахунку, назви mдпpи~ства, телефону, юридично! адреси 
повідомmrrи про це Орендодавци У тижневии строк. 

5.14. Щоквартально до 15-го ;и~а прово~ з .орендодавцем звірку 
взаєморозрахунків ope~ nлатеж1В.l оформити ІХ В1ДІІовJДНИМИ~. 

5.15. Здійснити нотаРІальне посвІДЧення та державну ~~єcтp~ цього 
Договору (JПCIЦО це передбачено законодавством) за рахунок своІХ коШТІВ. 

5.16. ЗвільНИТИ займцне Майно в порядку передбаченому пунктом 11.7 цього 

Договору 



6. Права Орендари 
Орендар має право: 
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6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначеННJI та 
умов цього Договору. 

6.2. Самостійно розподiтrrи доходи, О1римані в результаті викориC'l'8ННJl 
орендованого майна. 

6.3. Ви~ати замовником на ВИГQТовnеННJI проектно-копrroрисної 
дoкyмeнтaцu та проведеННJI необхідного ремонту з дозволу впасників. 

6.4. 3а згодою та на підставі рішень Броварської міської ради та Броварської 
районної ради здавати Майно в суборенду. 

7. Обов'ИЗКlIОреIIДОДDВЦR 
Орендодавець зобов'ЯЗУЄТЬСJl : 
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно зriдно з цим договором за актом 

приймання-передачі, JIКИЙ підписуєтьCJI одночасно з цим Договором, а в разі 
оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки - піCJJJI державної 
реєстрації Договору. 

7.2. Не ВЧИНJlТИ дій, які б перешкоджали Орендарю користуватиCJI Майном на 
умовах цього Договору; 

73. КоmpОJПOвати стан об'єкта оренди та ефективність викориC'l'8ННJl. 
7.4. У разі здійснеННJI орендарем невід'ємних полimпень орендованого Майна 

орендодавець зобов'JlЗаииіі здійснювати контроль за здійснеНWIМ таких 

полimпень. 
8. Права Оревдодавци 

Орендодавець має право: 
8.1. КоmpОJПOвати стан, наприми та ефективність викориC'l'8НllJl Майна, 

переданого в орендУ за цим Договором. 
8.2. Виcryпати з іmцjативою щодо BHeCeННJI змін до цього Договору, або його 

розірвання в разі поriршеННJI стану орендованого Майна внаспідок невиконaННJI 
або неналежного викон8ННJI умов цього Договору. 

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна ШЛJIXом візуального обстежеННJI зі 
CКJJaдaннJIМ акта обстежеННJI. 

8.4. Розірвати Договір в однocroронньому порядку у разі несвоєчасно і СІШати 
Орендарем орендної ІШати більше ніж три міCJЩi. 

9. Відповідальність і вирішевВR спорів за договором 
9.1. 3а невикон8ННJI або неналежне викоН8ННJI зобов'JIЗaНЬ за цим Договором 

сторони несуть відповідальність зriдно з чинним законодaвcrвом Украіни та 

умовами цього Договору. 
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'JlЗ8ВНJIМИ Орендаря. Орендар не 

відповідає за ЗQбов'JlЗВННJIМИ Орендодавци, JlКЩО ішпе не передбачено цим 
Договором. Орендар відповідає за своїми зоБОВ'JIЗ~ і за зобов'JlЗВНWIМИ, за 
JIКИМИ він є правонаступникОм, виюпочно впасним манном. CТJIГНeННJI за цими 
зобов'JlЗВННJIМИ не може бyrи звернене на орендоване комунальне Майно. 

9.3. Орендодавець ве відповідає за майно орендаря, що знаходитьCJI в об'єrcri 

оренди. , 
9.4. Спори, які виникають за цим Договором або в зв JlЗКУ З ним ве вирішені 

ШЛJIXОМ переговорів, вирішуютьCJI в судовому порядку. 

10. Особлllві ,умови 
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10.1. Орендар не M~~ права передавати зобов'JlЗВНIUI за Договором, об'єп 
ope~, ~бладнВИИJl, 1ИDентар повніС'ПО або частково в кориcтyDВНIUI іншим 
орnuuзВЦUlМ, особам. 

1~.2. Реор~ація ОрендодавЦІ або перехід права ВJlacHocтi на орендоване 
Манн0 тpenм особам не є підставою ДJIJI зміни або припинеННJI чинності цього 
Договору, і він зберігає свою чинність ДJIJI нового ВJlасника орендованого Майна 
(його правонаступників), за ВИНJIТI(ом випадку приватизації орендованого Майна 
Орендарем 

103. Орендар не має права укладання договорів (контрактів, угод), у тому числі 
про спільну діяльність, пов'JJЗаних з будь-JIXИМ використанням орендованого 
Майна іlШJОЮ юридичною чи фізичною особою. У разі порушеННJI цієї умови 
Договору Орендодавець має право на дострокове розірв8ННJI Договору оренди в 
одностороШlЬОМУ порядку. 

10.4. В разі реорraнiзації, приватизації, ліквідації Орендаря або порушені в 
господарському суді справи про банкрyrcтво, Орендар повинен IПfсьмово 
повідомити про це ОрендодавЦІ в ІО-ти денний термін з момешу виникнеННJI 
перелічеШІХ фaкriв, надати нотаріально посвідчені cтa1Yf та установчий договір, 
які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про 
правонactyI1НИЦТВо. 

10.5. Орендар з урахуванням особливостей свого підприємства або особливих 
вимог використання Майна (заклад освіти, медицини, тощо) повинен оформити 
необхЩні дозволи ДJIJlЗДЇЙснеВНJI діяльності зriдво вимог чинного законодавства. 

10.6. на період проведеВНJI ремоІП}' чи переобладнання об'єкту оренди за 
ініціативою Орендаря він не звїльняЄl'ЬCJI від BHeceВНJI орендної плати, плати за 
комунальні послуги та ішпих ІШатежїв. 

10.7. Орендар протягом мїсяци письмово повідОМJDIє Орендодавці! про момент 
припинеНRJI викориCТ8ВНJI орендованого Майна. 

10.8. в разі 1IВJIВН0cтi в приміщенні декількох орендарів, Орендар несе 
солідарну відповідальність за належний технічний стан об'єкту оренди, його 
фасадУ, прибудинкових територій, іХ ремоІП}' та благоустрою, а також приймає 
участь у відшкоДуванні витрат і збитків (вкmoчаючи шrpафні санкціі), пов'JJЗані з . ... ..... 
peMoRТOM та експлуаТ8Ц1ЄЮ орендованого маина та ПРШІеГЛОl териroрu. 

10.9. Орендар не має права передавати орендоване майно в заcraвy. 
11. СІрОК чинності, умови, зміни, розірванВR та ПРllппвенВR 

AoroBOpy 
• ес 11 200 ес 11 200 11.1. Цей ДОГОВІР укладено строком з _ _ р. по _ _ р. 

вкmoчво. 

11.2 Умови цього Договору зберiraють силу ПРOТJlГOм усього строку дії 
Дoгo~py, в тому числі у ВИП~ коли піCJIJI його укладеВНJI звконодавство~ 
встановпено правила, що поnрmyють становище Орендаря, а в частиш 
зобов'JJ3aRЬ Орендаря щоДо орендної ІШаТИ - до ВИКОН8ННJlзобов'JJ3ВНЬ. 

11.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за 
взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, 
РОЗГJIJJДВlOться прOТJlI'Oм одного МЇCJЩИ з дати іх подання до розгmrдY іюпою 

стороною. . ... Д. б . . 
11.4. За ініціативоЮ однієї із сторш цен ОГОВІР може утн ~~lpBaн~ РШІеВНJIМ 

господарського суду у вШІадках невиконання сторонами своІХ зобов язвнь та з 



інших підстав, п~редбачених чинним законодавством, крім випадків 
односторонш:ого РОЗІРВання ДОГОВОРУ, передбаченим Договором 

11.5. У. ~азl npиnииеШIJI або розірВ8ННJI ДОГОВОРУ, поліnшеШUI орендованого. 
~айна, ЗДlИснеНl Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити 
ВІД орендованого майн, не завдаючи йому шкоди, визначаються власніcno 
Орендаря, а HeBiдOI<peмmoBaнi поnіnшеННJI- власніcno ОрендоД8ВЦИ. 

11.6. ІІИТаННИ компенсації Орендодавцем збinьшеШUI вартості орендованого 
майна в результаті зазначених невідокремmoваних поліпшень вирiшyютьcJJ при 
погоджені власниками проекmо-коппорисної докумепraцiї на ремонт 
орендованого Майна, його переобnаднанни тощо. В разі відсушості указаного 
погоджеШIJI невідокремтовані поnіnшеННJI визначаються власніcno Орендодавци 
без здійснеННJI компенсації. 

11.7. ПіCJIJI закінчеННJI строку дії Договору або в випадку доctpOкового 
розірвВННJI орендоване Майно має бyrи звільнено Орендарем і передано 
Орендодавцю за актом прийманни-передачі ПРOТJlГOм IS днів. Якщо орендар 
ПРOТJlГOм встановленого строку не повернув орендоване Майно, то орендодавець 

має право комісійно омомбувати Майно до моменту пiдnисВННJI акту 
ПРИЙМВННJI-передачі та звільнеННJI орендованого Майна, при цьому орендодавець 
не несе жодної відповідальності за збережеННJI майна орендаря. 

В разі викориcтaвiuI орендованого майна ПЇCJIJI закінчеННJI терміну ДІЇ 
договору оренди Орендарем, пий був належним чином повідомпений про 
закіичеШUI строКу дії дОГОВОРУ оренди та небажання продовжувати договір 
оренди, Орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю понесені ним витрати, 
в тому числі орендну мату, комунальні платежі та пrrpaфні санкції, за час 
самовільного викориCТВННJI майна. 

11.8. у разі звільнення Орендарем майна без письмового попереджеШIJI, а 
також без СКЛНДВННJI акту про повервеННJI об'єкту оренди в належному craнi . ... ., 
Орендар несе повну матеРІальну В1ДПовщanьшсть за нанесеНІ у зв язку з цим 

збитки в повному їх розмірі та СIUIачує Орендодавцю. 
11.9. Майно вважається повернyrим Орендодавцю з моменту підписaвнJI 

Сторонами акта прИЙМ8ВНJl-передачі. • 
11.10. Чинність цього дОГОВОРУ ПРИПИВJIЄl"ЬCJl внacmдOK : 

_ закінчеННJI строку, на JJКИЙ його буnо укладено, 
приватизації (викупу) об'єпу оренди Орендарем (за учаспо Орендаря), з 
моменту набyтrя права власнocri Орендарем на орендоване приміщеННJl, 

- загибелі об'єкту оренди, 

- банкрутства Орендаря,. ... .. 
ліквідації або реорІ'8Н1Зaцu ЮрИДИЧНОI особи орендар .. JIIOЦo в устаиовчих 
документах не зазначено правона~, • 

.. достроково за взаємнОЮ згодою сторш або за рuпеННJIМ гoc~oдapCЬKOГO СУ/1У, 

.. невиконання умов договору орендарем при не ycyнe~ 'ПІКИХ впродовж 

міCJIЧНОГО терміну з моменту IDIСЬМОВОГО попереджеННJI иого орендодавцем; 

.. ліквідації Орендаря - юридичної особи; .. 
оо в іюпих вип8ДК8Х, прJIМО передбачених закон~давcrвом УкраІНИ. 

11.11. Взаємовідносини ~piв, не ВPeIYnЬOBaIO цим Доroвором, регулюються 
чинним законодавством Укр81НИ. • 

11.12. Цей Договір Укладено в 4-х (чотирьох) ПРИМІрниках, кожен з яких має 
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однакову юридичну сиny, по одному ДJJJI ОрендодавЦІ, Орендаря та Управління 
комунальної власності БМР 18. Відціпу комунального маііиа виконавчого комітету 
апарату Броварської райОlПlої ради. 

12.ЮРllДllчна адреса та реКВЇЗlml сторін 
"Орендодавець": 
місцезнаходЖення--:-----------------------------------------------

ідентиф.код ЄWПОУ Контактні телефони 
р/рНи МФО Банк -------

------
"ОреНдар": ------------------------------------------------------
місце знахОдЖецня: 

~--------------------~-----------------------
ідентиф.код ЄWПОУ Контактні телефони ______ _ 
р/рНи МФО ____ Банк ___________ _ 

Додатки 

Додатки до цього Договору додаються і є його невід'ємною складовою частиною. 
Додаroк 1: витяг з рішення БМР; 
Додаroк 2: витяг з рішення Броварської районної ради; 
Додаroк 3: акт ПРИЙМВННJI-передачі орендованого майна; 
Додаroк 4: копія конкурсних пропозицій; 
Додаroк 5: акт оцінки Bapтocri майна, що передається в оренду; 
Додаroк 6: акт розмежування площі (при оренді нерухомого майна) 
Додаroк 7: розрахунОК орендної плати; 
Додаroк 8: договір з балансоyrpимувачем про відппсОД)'ВВННJI витрат на yrpИМВННJI 

орендованого нерухомого майна та H8ДВННJI комунальних послуг 

орендарю. 

"ОРЕНДОДАВЕЦЬ" 

мп. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

мп. 

І.Б. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -
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