
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про fЗiтвердженНJI типових додаткових угод дО ДOГOBOP~ 
оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та 
територіальних громад сіл та селищ Броварського району 

'~ 

з метою врегуnюванНJI процедури орендного користувaнНJI фізичним та 
юридичним особам 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 31 статті 
26, пункту 5 статті 60 Закону Украіни <<Про місцеве самоврядуванНJI в 
Украіні», статті 3 та статті 5 Закону України <<Про оренду державного та 
комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії з питанЇ; 
комунальної власності та приватизації Броварська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити типові додаткові угоди до договору оренди майна, що 
перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району : 

1.1. Додаткову угоду про зміну розміру ореидиої пЛати (Додаток 1); 
1.2. Додаткову угоду про зміну орендованої площі (Додаток 2); 
1.3. Додаткову угоду про зміну цільового використaнНJI (Додаток 3); 
1.4. Додаткову угоду про зміну реквізитів (Додаток 4); 
1.5. Додаткову угоду про внесення змін до терміну діі договору оренди 

(Додаток 5). . 
2. Орендодавцю при. ~~aнH~ д?~аткових ~oд до Д~ГOBO~! оренди 

майна, що перебуває у сПШЬНІИ .СУМІСН1И вла~НОСТl теРИТОРlam:НОl громади 
міста Бровари Київської облаСТІ та те~ИТОРlальиих громад сІЛ та селищ 

. Броварського району кер~ватися даним РІшенням. .. 
3. Типові додаТКОВІ угоди до договору оренди манна, що перебуває у 

спільній сумісній власності терито~іanьної громади міста Брова.!'И Київської 
області та територіальних ГPOM~ сІЛ :а селищ .Броварського раио~ Н~бира~ 
чинності за умови прИЙНJlТlЯ В1ДПОВ1ДИого Р1ШеИИJI БроваРСЬКОl раИОВИОl 
ради та з моменту офіційного оприлюднення в друкованих заСОб~ масової 
інформації . . 

",т .JiPtI8Pt:Мa .",..,.. .. 7р. І .... NI_ 



OOO?fij 



~ 

4. Контроль за викон~ цього 
заступника міського голови Руденка В.В. 

, . 

рішення 

• О • ..... ,-. .. 
. . :'- .~. .. "":\ 

покласти 

.. б' . I~" . . .. ~ ~~' ~ , 
голови - секретар ради . ~ s \' .. : _ ~ І.В. Сапожко 
Виконуючии О ов язки MICЬKOГO~\' ~.~ . 1:';~ '., , ~ 

• ~-J, ....... :/ Ь 

м.Бровари 

від ОІ' о /1. ,/,01)1 
Н!! 1t1r'l~- 1-3-К 

~ 1)-
~ . 

"0/111 '6 

на 



llUДAJ:l.Н>l: 

Начальник УправлінИJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

начальник загального 

відділу-

заступних голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації -

~ --+'vftC~--- К.а.Вознюк 

~......,r:~тr"c--- В.В.Руденко 

~ 
~ І.Г.Лавер 

------.;;;~-

~ Н.І.гнаТЮІ 

---~'''iJl-I--
Ю.А.СерДJOІС 



Додаток 1 
до рішення Броварської 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
районної ради 

міської ради 
від ______ _ 

Н!! -------
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
міської ради 

від 2009 р. від 
Н!! 

_____ 2009 р. 
Н!! 

Додаткова угода N!! оп 
про зміllУ розміру орендної плати 

до договору оренди N!! від _______ р. 

м.Бровари «-_-....;» _____ 2О-р. 

І 
(ПО8ІtaIllDllRОра~) 

(надалі - "Орендодавець"), в особі 

(iiWiiiliї іфiauiiWiї ім .. iaau&iiїiLUlU1 ' 

що діє на підставі 
________________ ~==~==~-------------Ta 

(11138. ДD&уМl:lпу) 

рішеННJI Броварської міської від 
ради 

рішеННJI Броварської районної від 
ради 

з одного боку та 

(JiU&W іШJSi 6ptiUiЩDi) 

(надалі _"Орендар''), в особі 

(iiWliilil iipUWaue; ім .. іа .ar6u .. Uiii) 
, 

, 

та діє на підcraвї __ ----------------......;З іншого боку, 

1. Домовились внести зміни до договору оренди 

( ... w,wwcВLXiaUjXiwJ) 

роЗТmпованоroзаадресою:-------------------------
м2, В Т. ч. на поверсі м2 

загальною площею,_----- -------......; , 



напівпідвan 

_~ 

підвan ----- інше 
мі 

------~ , 
що знаходиться на бanансі 

, 
-----------------------------

яке передане в оренду з метою використанНJI ______________ _ 

виклавши п.3.1.Доroвору в Такій редаю\1і: 

Орендна плата визkачаєrься Ііа підставі чинної Методики розрахунку 
і порядку використаВНJ8 ~лати· за оренду комунального майна, що 
перебуває у спільній сумісflій ~лаёності територіальної громади м.Бровари 
Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 
районуl • . .. 
рішення Броварської міськоі ради від 
рішеННJI Броварської районної ради від 

Н!! -------------
Н!! -------- ------

і встановлена на період з "~' 200_ р. по " __ " ___ 200_ р. 
вКJПOЧНО, без пдв в розмірі %/ грн. ____________________ _ 

Орендна плата становить без пдв за перший місяць оренди з дати 
укладанНJI додаткової угоди 200 -р. грн. 

(місаць) 

Нарахування пдв на суму орендної плати здійснюється в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

З "_" 200 -р. орендна ШІата нараховуєrься на загanьних 

підставах. 

2. ьппі умови доroвору оренди майна залишаються нmмівними. 
3. Додаткова yroда набирає чmmоcri з моменту її підписання і є невід'ємною 

частиною доroвору оренди Н!! від "~' 200_р. 
4. цк додаткова yroда укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких 

має однакову іоридичну силу, по одному Д1DI Орендодавци, Орендаря та 
Управління комунальної власності. 

s. Додатки доД8КПЬCJI і є невід'ємною ~~ою.~одаткової угоди: 
Додаток Н!! 1 (витяг з рішеННJI БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради), 
Додаток Н!! 2 (витяг з рішеННJI Броварської районної ради), 
Додаток Н!! 3 (розрахунок розміру орендної плати). 

ЮРПДОЧllі адреС0 сторів: 

«Орендодавець»: 
«Орендар»: 

м.п. 
м.п. 



<d10ГОДЖЕНО»: 
Начальник у'правлінни 
комунальної власності 

голови - секретар ради 

ОО 

'. . 
-8 

••• • 

• 

.Ї 

• 

<d10ГОДЖЕНО»: 
l1ачальник відділу 
комунального майна 

ви,конавчого апарату 

Броварської районної р8ди 
. 

о. • 

.' . 
о • • 

• 

І.В. Сапожко 



ПUДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної вл~сності 

ПОГОДЖЕНО: 

• 

заступник міського голови -, . 

, 

. 
• • 
• 

----I-~:=....::-.- К.О.ВОЗнюк 

•• 

:. '.0 
• • .. 
• 

-..&r-.,.-:..j~~----:tr-- В.В.Руденко 



Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенНJI Броварської 
районної ради 

від _____ _ 
N!! ------

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
міської ради 

від 2009 р. від ________ 2009 р. 
ХІ Н!! 

Додаткова угода Ке рп 
про зміну розміру орендоваllоі площі 

до договору ореНДІІ Ке від _______ р. 

м.Бровари «._----..;» _____ 20 ---р. 

t 
(ПОІІ18ll1Dва ()pcJu&aдaцII) 

(надалі - "Орендодавець"), в особі 

• •• lU'6a і)' (JiWUiII іфU8iDiiCї w • аа і і .... 

що діє на підставі 
____________________ ~rn.w~~~------------------Ta 

(118318 ДОКУМСlnY) 

рішення Броварської міської від 
ради 

рїшевни Броварської районної від 
ради 

з одного боку та 

(&iU8i8.WJA еptiUiЩJi) 

(надалі -"Орендар''), в особі 

(aiOLlUliDї iiPbwuac; ім'. аа aar6uiїКiliiO 

, 

з іншого боку, домовились 
та діє на пщc.nші __ ------------------------
про наступне: 

1. Внеcrи зміни до договору оренди 
(. __ .... u&\:a,aupc:iUUi) 

адресою: 

загальною площею 

-----..,...-------:-::-:::-;;;:;:;;;;.---- м2, напівпїдвал 
м1 , в Т.Ч. на повеРСІ __ ~--------

------ Jl-, інше М.'·, щО ~, підвал -----

розташованоro 
за 



знаходиться на бanансі 

~===:======~~------------________ -J' яке передане в оренду з 
метою використанНSI ___________________ , 

а саме: заМіНИ~ши «загалы�оІоo площеlО м2 », на «загальною 
площу м », та викnасти п.3.1.Доroворувтакійредакції: 

Орендна ІШата визначаєrьCJI на підставі чинної методики розрахунку 
плати за користування майном територіальної Іромади м.Бровари або за 
результатами конкурсу на право оренди і становить без пдв за базовий місяць 
розрахунку _______ _ 

(~IЇCIIUIo) 

200_ р. __ --..:... ____ грн. 

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

1~lIc.w.) 

на індекс інфляції за: 200 "оку. 
(міСІІQII lItiCl~ ....r 

Нарахування пдв на суму орендної ІШати здійснюється у ПОРJlДКУ, 
визначеному чинним законодавством. 

2. Внести зміни до договору про відшкодування виtpат 
бanансоytpимувача на ytpимання орендованого нерухомого майна та 
надання комунальних послуг орендарю в частині орендованої ІШощі, а саме: 
«площу м2 », замінити на «площу i.l- ». 

3. Інші умови договору оренди майна та договору про відшкоду88ННJ1 вИtpат 
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання 
комунальних послуг орендарю залишвютьCJI незмінними. 

4. Додаткова угода набирає чинноcri з моменту її підписання і є невід'ємною 
частиною договору оренди.N!! від " __ " 200_р. 

5. цк додаткова угода укладена в 4-х (чarиpьох) примірниках, кожен з JПCИX 
має однакову юридичну силу, по одному ДJIJI Орендодавци, Орендаря та 
Управління комунальної власності. 

6. Додатки додаються і є невід'ємною частиною додаткової угоди: 
ДодатокК!! 1 - (рішеНIIJI Броварської міської ради або інший документ, пий 
є підставою укладанви додаткової угоди), 
Додаток К!! 2 - (рішеННJI Броварської p~oннoї ради ), 
Додаток К!! 3 - (акт розмежування плоЩІ), 
Додаток Н!! 4 - (розрахунок розміру орендної плати). 

«Орендодавець»: 

м.п. 

Юрпдпчні адреСl1 сторін: 
«Орендар»: 

м.п. 



<сПОГОДЖЕнq»: 
Начальник управлінНJI 
комунальної власності 

«ПОГОДЖЕНО»: 
Начальник відділу 
комунального майна 

виконавчого апарату 

Броварськоірайонноїрцци 

, 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

__ ~~,l,,;:..:~=-- К.О.ВозIUOХ 

"-::;;"'-+&-~r-Prr.-~ 
В.В.РудеВЕО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенИJI Броварської 
раіонноїради 

від 2009 р. 
Не 

Додаток 3 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
від _____ _ 
N! ____ _ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенИJI Броварської 
міської ради 
від 
Не 

_____ 2009 р. 

Додаткова угода х!!. _____ цв 
ПРО зміну цільового BllKopllcтallllB 

до договору ореНДІІ ХІ від _______ р. 

м.Бровари «, __ » _____ 20---1'. 

, 

(надалі - "Орендодавець"), в особі 

. •• l0'6n f)' (iiULllUiDї IIjJD8iiiiitї .... а і LiCIiП 

що діє на підС'І8Ві 
________________ h.М=n.u;,~~---------------Та 

(111І318 ДОКУМСlnY) 

рішеННJI Броварської міської від 
ради . 
рішеННJI Броварської районної від 
ради 

з одного боку та 

(jJUWШ,iDSi 6р:ІUiЩJi) 

(Н8Д8JIЇ -"Орендар"), в особі 

(iJOCAlillї a.pbвsiiiiЦ •• '. іВ aaAiaaiiiiJ) 

з іншого та діє на підставі_----------------...; 
боку" 
домовились про наступне: 

1. Напід~ оо • 

рішеННJI Броварської місько! ВІД 

ради '0 о ------ Не 
рішеННJI Броварської районно! ВІД 

ради ----"-----



~ 

внести зміни до доroвору оренди 

(1108. ііЬііі u&\xaa uptiіШі) 

розташованого за адресою: 

----------~zг-----------------------~загальною площею 
______ м ,в т. ч. на поверсі м2, напівпідвал 

м7, підвал -м ..... z,-і-н-ш-е----- м2, що 
знаходиться на балансі ____________________________________ ~,яке 
передане в оренду з меТОIО використанНJI », 
замінивши на «з метою використанНJI 

_____ ~», та викnасти п.З.l.Договору в такій редакції: 

Орендна плата визначається на підставі чинної методики розрахунку плати 
за користувaннJI майном територіальної громади м.Бровари або за результатами 
конкурсу на право оренди і становить без пдв за базовий місяць розрахунку 

- ----.fl' 1IЇt' ~, ____ 200_ р. грн. 
(lIICJlIІІІ) 

Орендна плата за перший місяць оренди з дати укладaнНJI додаткової 

угоди EaliCII~ року визначається IШIJIXом коригуванНJI орендної плати 

за базовий місяць на індекс інфmщії за: __ ~~~~~_~200""pOКY 
( .. 1"11Іо - .. Ісаlllo) 

HapaxyвaнНJI пдв на суму орендної плати здійсlПOЄТЬСЯ у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

2. hппi умови доroвору оренди майна залишаються незмінними. 
з. Додаткова угода набирає чинності з моменту u пiдnиcaRНJI і є невід'ємною 

частиною доroвору оренди N!! від "_" 200 _р. 
4. цк додаткова угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з JПOO( 

має однакову юридичну силу, по одному ДJIJI Орендодавци, Орендаря та 
Управління комунальної власності. . 

s. Додатки додаються і є невід'ємною частиною додаткової угоди: 
Додаток N!! 1 - (рішеmiя Броварської міської ради), 
Додаток N!! 2 - (рішення Броварської районної ради), 
Додаток N!! З - (акт розмежування площі), 
Додаток N!! 4 - (розрахунок розміру орендної плати). 

ЮРllДичні адреси сторін: 
«Орендар»: 

«Орендодавець»: 

м.п. 
м.п. 



<d10ГОДЖЕНО»: 
Начальник управлінНJI 
комунальної власності 

Виконуючий обов' язки міського 

голови - секретар ради 

«ПОГОДЖЕНО»: 

Начальник відділу 
комунального майна 

виконавчого апарату 

Броварськоїрайонноїрцди 



ПОДАННЯ: 

Начальник УправлiнuJI 
комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

ІОіі!:> К.О.ВОЗНЮК 
!l 

.В.Руденко 



Додаток 4 
до рішеНИJI Броварської 
міської ради 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенНJI Броварської 
районноіради 

від _____ _ 
Н!! _____ _ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

РішеННR Броварської 
міської ради 

від 2009 р. 
Н!! 

від ______ 2009 р. 
Н!! 

Додаткова угода НІ зр 
про зміну реквізитів 

до договору оренди Н!, _________ від ______ .... р. 

м.Бровари «,_-",,:» _____ 20J. 

_____ ...JI' (I1OIНI1Н1D11D~) 

(надалі - "Орендодавець"), в особі 

•• lD'б;n і)' (iiULiUiDt aipЇJ&.uw:; .. ,. aaiiiU .. 

що діє ва підставі 
_______________________ -ш~~~г_------------------та 

(1113 .. дoкyмeнry) 

рішеввя Броварської міської від 

ради .. . 
рішеНWI Броварської рВЙОІПІО1 В1Д 

~ ----------
з одного боку та 

(іiUW_J._6рсіUUфil) 

(вaдani ."Орендар"), в особі 

< rspbanшt; ім ... а .10&.",,,'-) , 

зівшоro 
тадієвапідcтaDЇ_----------------.....; 

боку" 
домовились про наступне: 

1. Внести зміни до 
uvuam..voro майн&, а саме: договору оренди КО •• А.1-_А 

(м.В' •• еі'В ... .,...1) 
адресою: 

розташованого загальною ШІощею 

~ ~==-----"lf--~_=__;;~;;;;;;~·i_==-=-=-==----- М'-, напівпідвал 
за 

- м2 , в т. ч. на повеРС1 2 
м2, ішпе м, що ---- ,;-, ПіДВаЛ 



~ 

знаходиться на балансі І JlКe передане в 
оренду з метою ВИJ(ористанНJI ---------' 

----------------, 
в частині <<ІОРIIДllчна адреса та реквіЗlml сторіІІ», виклавши в такій 
редакції: 

«ЮРIIДllчна адреса та реквіЗllТl1 сторін» 
«Орендодавець»: «Орендар»: 

2. Внести зМЇШl до договору про BЇДWКOдyвaннJI вмрат бanансоyrpимувача на 
УТРИМВННJI орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг 

орендарю в частині «ІОридична адреса ta реквізиrи сторію), 
3. Imпi умови договору оренди майна ta договору про відшкодyвaннJI вмрат 

бanансоyrpимувача на yrpимання орендованого нерухомого майна ta надання 
комунальних послуг орендарю зamппаються незмінними. 

4. Додаткова угода набирає чинноcri з моменту її підписання і є невід'ємною 
частиною договору оренди Н!! від 11 __ " 200_ р. 

S. ця додаткова угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з JIКИX 
має однакову юридичну сипу, по одному Д1lJI Орендодавця, Орендаря ta 
Управпіння комунальної власноCn. 

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

«Орендодавець»: 

м.п. 

<<ПОГОДЖЕНО»: 
Начальник управління 
комунальної власності 

«Орендар»: 

м.п. 

<<lIОГОДЖЕНО»: 
Нач8JIЬНИК відділу 

І.В. Сanожко 



ПОДАННЯ: 

Начanьник Управління . 
KOмyDanЬHOЇ власності --+1~-lj-- К.О.Вознюк 

поrоДЖЕНО: 

заступник міського голови - ~~Rf-~-- В.В.Руденко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішеННJI Броварської 
райониоїради 

Додаток 5 
до рішеННJI Броварської 
міськоі ради 
від _____ _ 
N!! _____ _ 

від 2009 ро 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
РішенНJI Броварської 
міської ради 
від ______ 2009 ро 

Не Н!! 

Додаткова угода Хе тд 
про внесеН'IВ змін до термі.IУ діі 

до договору ореНДІІ ХІ! від ______ --1р. 

МоБровари «._~» _____ 20Jo 

(ПОВІIІІIIID8I OpafAQIUIIWI) 

(надалі - "Орендодавець"), в особі 

• .. RFбa і) І (iiWUUiї іірD8iШltї W • іаі , ...... 

що діє на підставі 
___________________ -rёm~шщ~---------------та 

(наl. ДОХУМСІП)') 

рішення Броварської міськоі від 

ради оо о ------ Н!! 
рішеШIJI Броварської райОIШОl в1Д 

p~ ---------
з одного боку та 

(JiUWШ'Шl8i6раuwpa) 

(надалі _"Орендар"), в особі 

(iiWUUiї аірЬ ..... Ь.'. Jdaar6usxuai) 

зiвmого тадієиапідставі_---------------~ 

боку" 

домовились про ~eo: ставі рішеННJI Броварської міської ради від "~' 
10 Внести зМ1НИо на ~O І рішеННJI Броварської районної ради від 

-----20 - ро - 200_ р. N!! , до договору 
" " 
ope~[ __ ~~------------~~ ••••• HI ... m.I~~ •• -HI~~".~~~-------

есОюО __ ~~------~~-------~JГ розташованого за адр о м2, ВТо Чо наповерсі _________ м1, 
загальною площею ___ -----



напівпідвan 2 • J. 
---"2'--- м, пІДВал м2, інше 

------- м , що знахОдиться на балансі 
J1I(е передане в оренду з -м-ет-о-ю---в-и-к-о-р-и-с-т-ан-ня-" 

, 
в чаСТ~~і С1рОКУ чинності договору, а саме: п.11.1. Договору викласти в такій 
редаКЦII: 

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

2. Внести зміни до договору про ВЇДШКоцувaннJI витрат балансоутримувача на 
УТРИМВНВJI орендованого нерухомого майна та HaдaннJI комунальних послуг 

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

3. Додаткова угода набирає ЧИlПfості з моменту її пiдnиCaннJI і є невід'ЄМНОIО 
частиною договору оренди Н!! від " __ " 200_ р. 

4. ЦІ додаткова угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з JIКИX 
має однакову юридичну силу, по одному ДJIJI ОрендодавЦІ, Орендаря та 

Управління комунальної власності. 
S. Додатки ДOДaIOТЬCJl і Є невід'ємною частиною додаткової угоди: 

Додаток Н!! 1 (рішення Броварської міської ради). 
Додаток Н!! 2 (рішеННJI Броварської районної ради). 

«Орендодавець»: 

М.П. 

«ПОГОДЖЕНО»: 
Начальник управліИНJI 
комунальноївласносп 

ЮРllдичні адреСIІ сторін: 
«Орендар»: 

М.П. 

(d]ОГОДЖЕНО»: 

Начальник відділу 
комунального майна 
виконавчого апарату 

Броварськоірайонноіради 

І.В. Сапожко 



ПОДАВВЯ: 

Начanьник Упр~інНJI 
комунanьної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

застуnвик міського голови -

р К.О.ВОЗНЮк 

( 
, 
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