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Про затвердження Положення про конкурсну (орендну) 
комісію та порядок проведення конкурсу на право оренди 
майна комунальної власності територіальної громади 
міста Переяслава-Хмельницької о

З метою подальшого упорядкування процесу передачі в оренду майна, що 
перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Переяслава- 
Хмельницького, підвищення ефективності використання об’єктів нерухомості, 
відповідно до ст. 19 Закону України „Про оренду державного та комунального 
майна”, ст. 26, 60 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, 
кодексів України, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій 
міської ради з питань розвитку підприємництва; законності та правопорядку, 
охорони прав та законних інтересів громадян; комунальної власності та 
земельних відносин, міська рада’:

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про конкурсну (орендну) комісію та порядок 
проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності 
територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького (додаток)

2. Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення міської ради від 19.04.2005 р. № 04-25-ІУ «Про затвердження 
Положення про проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
майна комунальної власності територіальної громади міста Переяслаза- 
Хм е л ьницького»

- рішення міської ради від 6.07.2007 р. № 307-12/2-У «Про внесення змін до 
рішення Переяслав-Хмельницької міської ради IV скликання від і 9.04.2005 № 
04-25-ЇУ «Про затвердження' Положення про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади 
міста Переяслава-Хмельницького»

3. Контроль за виконанням щьоі:р_ ріш ення покласти на постійну комісію
міської ради з питань комунМцноїівдасн’брті та земельних відносин.
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Додаток
до рішення Переяслав-Хмельницької ради 

. від «XX » 2008 р. № /Х  - д

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну (орендну) комісію та порядок проведення конкурсу на право 

оренди майна комунальної власності територіальної громади міста
Переяслава-Хмельницького

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", 
інших нормативно-правових актів та регулює порядок передачі в оренду 
об'єктів майна комунальної власності територіальної громади м. Переяслава- 
Хмельницького на конкурсних засадах.
1.2. У цьому Положенні поняття “оренда”, “об'єкти оренди”, “орендар”, 
“орендодавець”, “невід'ємні поліпшення орендованого майна”, “конкурсна 
(орендна) комісія”, “конкурсна гарантія”, “нежитлове приміщення” вживаються 
у значеннях, наведених у Положенні про порядок передачі в оренду майна 
комунальної власності територіальної громади м. Переяслава-Хмельницького.
1.3. Надання в оренду комунального майна за конкурсом полягає в передачі в 
користування об’єктів оренди тим фізичним та юридичним особам, які 
запропонують найкращі умови забезпечення вирішення пріоритетних 
економічних і соціальних проблем міста та подальшої ефективної 
експлуатації об’єктів.

2. Конкурсна комісія
2.1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на право оренди майна 
комунальної власності скликається відділом комунального майна управління 
економіки та євроінтеграції міської ради (далі -  відділ комунального майна) за 
поданням орендодавцями комунального майна інформації щодо об’єктів, які 
підлягають передачі в оренду.
2.2. Основними принципами діяльності комісії є:
• законність;
• колегіальність прийняття рішень;
<» обгрунтованість прийнятих рішень;
® рівність усіх учасників конкурсу.
2.3. Основними завданнями та функціями комісії є :
• визначення умов та терміну проведення конкурсу;
• розгляд пропозицій учасників конкурсу;
• визначення переможця конкурсу;
• складання протоколів засідань конкурсної комісії.
2.4. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 

кількості членів конкурсної комісії. Засідання комісії є закритим. У разі 
потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на 
своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
2.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів конкурсної комісії.



2.6. Голос голови конкурсної комісії (у випадку його відсутності -  осо^и 
призначеної головуючим), за умови рівного розподілу голосів членів комісії при 
визначенні переможця конкурсу, є вирішальним.
2.7. Рішення комісії оформляються протоколом, що підписується усіма членами 
комісії, які приймали участь в її засіданні.
2.8. Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін у її склад 
розглядається на засіданнях виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької 
міської ртди, після розгляду приймається відповідне рішення.
2.9. Комісія має право:
• залучати до роботи експертів, консультантів, спеціалізовані аудиторські 
консультаційні організації та фірми;
• визначати -умови та строк проведення конкурсу;
• визначати переможця конкурсу.
2.10. Члени комісії не мають права:
? вести поза межами засідань переговори з учасниками конкурсу по питаннях 
і укладання договорів оренди;
• бути засновниками, співвласниками, посадовими особами або близькими 

родич і м и , коло яких встановлено законодавством, суб’єктів підприємницької 
діяльності, які приймають участь у конкурсі.

У випадку участі у конкурсі суб’єктів підприємницької діяльності (СПД), 
засновником, співвласником, посадовою особаю або близьким родичем, коло 
яких встановлено законодавством, є член комісії, останній не має права 
приймати участь у розгляді питання щодо надання в оренду комунального 
майна, на яке претендує близький до нього учасник конкурсу.
2.11.Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за 
порушення норм цього положення та розголошення інформації про учасників 
конкурсу.
2.12. До складу конкурсної комісії входять:
голова комісії - з числа заступників міського голови та члени комісії з правом 
голосу: голова або уповноважений ним член комісії Переяслав-Хмельницької 
міської ради з питань розвитку підприємства; голова або уповноважений ним члші 
комісії Переяслав-Хмельницької міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
культури, фізкультури та спорту; голова або уповноважений ним член комісії 
Переяслав-Хмельницької міської ради з питань соціально-економічного розвитку; 
голова або уповноважений ним член комісії Переяслав-Хмельницької міської 
ради з питань комунальної власності та земельних відносин; голова або 
уповноважений ним член комісії Переяслав-Хмельницької міської ради з питань 
бюджету та фінансів ; голова або уповноважений ним член комісії Переяслав- 
ХмельницькоїТйіської ради з питань законності та правопорядку, охорони прав та 
законних інтересів громадян, податкової політики; начальник управління 
економіки та євроінтеграції; начальник юридичного відділу; начальник віддіт'у 
комунального майна; начальник відділу з розвитку підприємництва та споживчого 
ринку

Загальна кількість членів комісії 11 (одинадцять) осіб. Персональний склад 
конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради.



3. Підготовка до проведення конкурсу
3.1. Пропозиції щодо переліку об’єктів комунального майна, що пропонуються 
надати в оренду за конкурсом, вносяться відділом комунального майна за 
поданням орендодавців (балансоутримувачів) комунального майна.
3.2. Перед проведенням конкурсу орендодавець готує та подає до відділу 
комунального майна всю необхідну інформацію про об’єкт оренди.
3.3. Конкурсна комісія шляхом відкритого голосування приймає рішення про 
винесення об’єкта оренди на конкурс, визначає відкритим чи закритим буде 
конкурс та умови його проведення. Рішення оформляється протоколом, який 
затверджується головою комісії.
3.4. До умов конкурсу можуть бути віднесені:

■ найбільша орендна плата;
■ цільове призначення об’єкта;
■ зобов’язання щодо виробництва або продажу окремих видів продукції чи 

надання послуг;
в строк оренди;
■ зобов’язання щодо ремонту (поліпшення) об’єкта оренди без будь якої 

компенсації вартості ремонтних робіт ;
■ зобов’язання щодо експлуатації і збереження об’єктів оренди, особливо 

тих, які мають історичну, архітектурну і культурну цінність;
и зобов’язання щодо вирішення пріоритетних економічних і соціальних 

проблем міста;
■ інші умови.
■ Не допускаються до участі у конкурсі на оренду майна комунальної 

власності особи, які під час дії попереднього договору оренди комунального 
майна, мали порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами 
(продаж алкогольних або тютюнових виробів неповнолітнім) чи 

•зарекомендували себе недобросовісними орендарями.
3.5. Після затвердження умов конкурсу відділ комунального майна протягом 7 
календарних днів оголошує через міські засоби інформації (газета 
- Переяславська рада» та Інтернет- сайт Переяслав-Хмельницької міської ради) 
умови і строк проведення конкурсу. Конкурс проводиться у 14-дений строк після 
лати оголошення в засобах масової інформації повідомлення про проведення 
конкурсу.
3.6. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

• умови конкурсу;
• дата проведення конкурсу;
• назва та місцезнаходження об’єкта оренди;
» характеристику об’єкта оренди;
• кінцевий строк прийняття заяви на участь у конкурсі;
• перелік документів, які необхідні для участі у конкурсі;
• адреса, телефон організатора конкурсу;
• розмір конкурсної гарантії;
® іншу інформацію, яку визначить комісія.

З.- . Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 1 добу до оголошеної 
: ітл проведення конкурсу.



3.8. З моменту оприлюднення повідомлення про конкурс у засобах масової 
інформації організатор конкурсу надає можливість учасникам особисто 
знайомитися з об’єктом оренди, призначивши час і місце. Орендодавець створює 
умови для ознайомлення з об’єктом, який надається в оренду за конкурсом.

4. Умови участі у конкурсі
4.1. Для участі в конкурсі учасник подає до Відділу комунального майна 
міської ради конкурсну документацію, яка складається з конкурсної 
пропозиції та підтверджувальних документів.

До підтверджувальних документів належать: 
заява на участь у конкурсі (додаток №1) та документи згідно з додатком № 2 
до даного Положення.

За прийняття та розгляд документів заявником сплачується 
реєстраційний збір у розмірі одного мінімального неоподаткованого доходу 
громадян.

Конкурсна пропозиція учасника подається у запечатаних конвертах з 
написом «На конкурс». Додатково подається опис підтверджувальних 
документів, що містяться в конверті. До дати проведення конкурсу конверти 
з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти 
відкриваються на засіданні конкурсної комісії у присутності всіх членів 
комісії.
4.2. Відомості про учасників конкурсу заносяться в книгу реєстрації, в якій 
зазначається:

■ порядковий номер учасника;
■ прізвище, ім ’я та по батькові фізичної особи або назва юридичної 

особи та прізвище, ім ’я та по-батькові уповноваженого представника 
юридичної особи;

■ сума конкурсної гарантії, яка була перерахована учасником конкурсу 
на розрахунковий рахунок орендодавця.

4.3. У випадку визнання конкурсу таким, що не відбувся за рішенням 
орендодавця, учасникам конкурсу в 10-дений термін повертається сума 
сплаченої конкурсної гарантії.
4.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає 
розголошенню.

5. Проведення закритого конкурсу
5.1. Комісія на своєму засіданні розглядає пропозиції учасників конкурсу з 
урахуванням певних умов конкурсу і визначає переможця конкурсу.
5.2. Засідання комісії є закритим і вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні 2/3 її членів. Конфедеційні матеріали про фінансовий стан учасників 
конкурсу і процедуру визначення переможця розголошенню не підлягають.
5.3. Переможцем конкурсу визначається учасник, який повністю виконав 
; лови конкурсу та за якого проголосувало більше половини присутніх на 
засіданні членів орендної (конкурсної) комісії. У випадку рівності голосів

"ОС голови конкурсної комісії є вирішальним.
Рішення про переможця конкурсу вважається не прийнятим у випадку, 

що за нього проголосувало менше ніж 50% присутніх членів комісії. В 
- ;: -у випадку комісія приймає рішення про проведення повторного конкурсу 
}Т 1'ЧНЄННЯМ його умов.



Члени комісії, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право 
висловити свою думку, яка в письмовій формі додається до протоколу.
5.4. Контроль за дотриманням умов конкурсу здійснює голова комісії.
5.5. Результати конкурсу оформляються протоколом у чотирьох примірниках, 
який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та 
затверджується відповідними органами Переяслав-Хмельницької міської 
ради, 1-й примірник залишається у відділі комунального майна, 2-й -  
видається переможцю конкурсу, 3-й -  орендодавцю, 4-й додається до рішення 
про затвердження протоколу конкурсної комісії .

В протоколі засідання про визначення переможця конкурсу зазначаються такі
відомості:

■ у.мови конкурсу;
■ відомості про учасників конкурсу;
■ пропозиції кожного учасника конкурсу;
■ обґрунтування вибору переможця конкурсу.

5.6. Затверджений протокол засідання є обов’язковим для виконання 
орендодавцями.
5.7. Відділ комунального майна протягом 7 календарних днів з дати 
затвердження протоколу засідання конкурсної комісії публікує підсумки 
проведеного конкурсу в міських засобах інформації (газета «Переяславська 
рада» та Інтернет сайт Переяслав-Хмельницької міської ради).
5.8. В разі, якщо з вини переможця конкурсу протягом ЗО календарних днів з 
моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії, договір 
оренди не укладено та не підписано акт прийому-передачі майна, конкурсна 
комісія скасовує протокол, а майно визнається таким, що може бути передане 
в оренду, і подальша передача його в оренду здійснюється відповідно до 
цього Положення. При цьому конкурсна гарантія учаснику конкурсу, який 
визнаний переможцем, але відмовився від підписання договору, не 
повертається.
5.10. Набуте на конкурсі право оренди не підлягає передачі третім особам.

б.Порядок проведення відкритого конкурсу на право оренди 
майна комунальної власності

6.1.Відкритий конкурс на право оренди майна комунальної власності 
територіальної громади м. Переяслава-Хмельницького (далі - Відкритий конкурс) 
проводиться на засіданні конкурсної (орендної) комісії.

Рішення про проведення Відкритого конкурсу приймає конкурсна 
(орендна) комісія.
6.2. Організаційну роботу по проведенню конкурсу здійснює відділ 
комунального майна, який: забезпечує розміщення в міських засобах інформації 
газета «Переяславська рада» та Інтернет сайт Переяслав-Хмельницької міської 
гади) повідомлення про оголошення Відкритого конкурсу; спільно з 
: ргндодавцем (балансоутримувачем майна) забезпечує ознайомлення з
5'єктом оренди всім юридичним та фізичним особам, які бажають взяти 

; -іасть у Відкритому конкурсі;
реєструє заяви учасників Відкритого конкурсу, прийом яких закінчується 

-1 добу до оголошення відкритого конкурсу;
ознайомлює учасників Відкритого конкурсу з порядком його проведення; 
виготовляє конкурсні номери для учасників Відкритого конкурсу; 
виконує інші дії, необхідні для проведення Відкритого конкурсу.



6.3. Відкритий конкурс проводиться за наявності не менш, як двох учасників.
6.4. Початковий розмір орендної плати визначається відповідно до Методики 
розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної 
власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького і 
вважається стартовою.
6.5. Об'єкт оренди може бути виставлений на Відкритий конкурс не більше 
двох разів, якщо конкурсна (орендна) комісія не прийме іншого рішення.
6.6. В день проведення Відкритого конкурсу його учасники зобов'язані 
зареєструватися у відділі комунального майна.

При реєстрації учасники Відкритого конкурсу отримують конкурсні 
номери, які вони зобов'язані повернути після закінчення конкурсу.
6.7. Відкритий конкурс проводиться безпосередньо ведучим, який щоразу 
призначається на засіданні орендної комісії. До початку проведення 
Відкритого конкурсу ведучий оголошує правила проведення конкурсу.
6.8. Ведучий описує винесений на Відкритий конкурс об'єкт оренди та 
оголошує стартовий (початковий) розмір орендної плати.
6.9. Початком проведення Відкритого конкурсу вважається момент оголошення 
стартового (початкового) розміру орендної плати.

У процесі проведення Відкритого конкурсу ведучий називає стартовий 
(початковий) розмір орендної плати, а учасники сповіщають про 
готовність укласти договір оренди підносячи вгору табличку з 
конкурсним номером. Ведучий повідомляє учасникам, що крок конкурсу 
становить 10 відсотків від стартової (початкової) орендної плати, тобто 
кожен наступний розмір орендної плати, що буде пропонуватися учасниками 
відкритого конкурсу, повинен на 10% перевищувати оголошений ведучим 
попередній крок конкурсу.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення стартового( початкового) 
розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, 
ведучий робить оголошення про визнання Відкритого конкурсу таким, що не 
відбувся.
6.10. Якщо розмір орендної плати, запропонований учасником, який першим 
підніс вгору табличку з конкурсним номером, більше, ніж оголошений розмір 
орендної плати, то ведучий називає номер учасника конкурсу і 
запропонований ним розмір орендної плати. Потім ведучий оголошує 
наступний розмір орендної плати, який дорівнює запропонованому учасником 
розміру орендної плати, що збільшений у відповідності з кроком конкурсу.
6.11. Відкритий конкурс закінчується, коли після триразового оголошення 
чергового розміру орендної плати жоден з учасників не підніс вгору 
ті:личку з конкурсним номером. Переможцем конкурсу визнається учасник,
конкурсний номер якого був названий ведучим останнім.
6.12 лсля закінчення відкритого конкурсу ведучий оголошує про передачу 
о: : ~ лтмунальної власності в оренду, називає розмір орендної плати та 
кс - т . - т номер переможця.
6-І. і :  проведення Відкритого конкурсу ведеться протокол, до якого
зат: . т у т о в и й  (початковий) розмір орендної плати, пропозиції
учт: шов газет- - : результат проведення конкурсу (розмір орендної плати,
від« кш ярп : Т Г : кия конкурсу).



Протокол в 4-х примірниках підписується усіма присутніми на засіданні 
членами комісії та орендарем і у 3-денний термін затверджується міським 
головою.

1-й примірник залишається у відділі комунального майна,
2-й -  видається орендарю,
3-й -  орендодавцю.
4-й - додається до рішення органу (виконавчий комітет, сесія міської 

ради), який затверджує протокол конкурсу.
6.14. Переможець конкурсу, який відмовився від підписання договору оренди, 
позбавляється права на подальшу участь у Відкритих конкурсах.
6.15. Інформація про результати Відкритого конкурсу публікується відділом 
комунального майна в засобах масової інформації протягом 7 календарних днів 
після укладення договору оренди майна комунальної власності.

Інформація повинна містити:
- найменування об'єкту оренди;
- розмір орендної плати;
- найменування переможця Відкритого конкурсу.

7. За результатами проведеного конкурсу (закритого чи відкритого) з 
переможцем укладається договір оренди. До умов договору оренди 
включається всі істотні пропозиції переможця конкурсу та орендна плата в 
запропонованому ним розмірі.

Секретар міської ради



Додаток №1
Заява на участь у конкурсі

(П.І.Б. фізичної особи-заявника, ад р еса , паспорт (серія, №, ким і коли виданий) /  повне найменування юридичної особи-заявника,
місцезнаходження)

1. Ознайомившись з опублікованою інформацією, бажаю(-ємо) орендувати наступний об’єкт майна 
комунальної власності

(повне найменування, площа, адреса об’єкту оренди)

2. У випадку отримання перемоги у конкурсі зобов’язуюсь(-ємось) заключити Договір оренди та 
підписати акт прийому-передачі протягом ЗО календарних днів з моменту затвердження протоколу 
конкурсної комісії.

3. Я  (Ми) згоден (згодні) з тим, що у випадку перемоги у конкурсі та відмови підписати Договір оренди 
в термін, зазначений в пункті 2 цієї заявки, сума внесеної конкурсної гарантії не повертається.

4. Ця заява разом з протоколом, підписаним організатором конкурсу, розглядається як Договір, який 
діє до підписання Договору оренди.

5. Розрахункові реквізити учасника конкурсу (банківський рахунок на який слід перевести суму 
конкурсної гарантії, яка підлягає поверненню):_____________________

(підпис фізичної особи або керівника підприємства)

М.П Дата:__________________________________ 200___р.

Додаток 2

Перелік документів, що подаються учасником конкурсу на право оренди
комунального майна

1. Для юридичних осіб :
- копія свідоцтва про реєстрацію підприємства (завірена нотаріально або

печаткою орендодавця);
інформація в письмовому вигляді, завірена печаткою підприємства, про всі 
розрахункові рахунки підприємства, відкриті в установах банків України, ПІБ 
керівника підприємства, юридична адреса, контактні телефони;

- довідка ЕДРПОУ (копія);
- свідоцтво про прийняття на облік в ДПА (копія);

документ, що засвідчує внесення грошової суми в розмірі двохмісячної стартової 
орендної плати;
копія паспорта керівника юридичної особи.

2. Для фізичної особи -підприємця:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -  підприємця,
- свідоцтво платника податків (копія);
- паспорт фізичної особи (копія);
- документ, що засвідчує внесення грошової суми в розмірі двохмісячної стартової

орендної плати.
Для фізичних осіб:

- паспорт фізичної особи (копія);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
- документ, що підтверджує внесення грошової суми в розмірі двохмісячної 

стартової орендної плати.


