
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ ЕЛЬНИЦЬКА М ІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( п ’яте скликання)
РІШЕННЯ

від “ 200/С  р.

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження Положення про порядок передачі 
в оренду майна комунальної власності територіальної 
громади міста Переяслава-Хмельницького

З метою подальш ого упорядкування процесу передачі в оренду майна, що 
перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Переяслава- 
Хмельницького, підвищ ення ефективності використання о б ’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, враховую чи висновки та рекомендації постійних комісій 
міської ради з з питань розвитку підприємництва; законності та правопорядку, 
охорони прав та законних інтересів громадян; комунальної власності та 
земельних відносин, м іська рада :

1. Затвердити П олож ення про порядок передачі в оренду м айна комунальної 
власності територіальної громади міста Переяслава-Х мельницького (додаток)

2. Вважати такими, що втратшу чинність рішення виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.07.1997 № 107 «Про Порядок 
надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, 
приміщень), що належить до комунальної власності міста»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності та земельних відносин.

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова І. П. Якименко



Додаток
до рішення Переяслав-Хмельницької ради
від «*££» 'САЩри 2008 р. №Трї

ПОЛОЖ ЕННЯ
про порядок передачі в оренду майна комунальної власності 
територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Закон ів У країни "Про місцеве 
самоврядування в У країн і" , "Про оренду держ авного та комунального майна", 
інших законів У країни , постанов Кабінету М іністрів У країни , нормативних 
актів Фонду держ авного  майна У країни, актів П ереяслав-Х м ельницької 
м іської ради та її ви конавчого  комітету і спрямовано на регулю вання порядку 
передачі в оренду о б ’єктів майна комунальної власності територіальної 
громади м. П ереяслава-Х м ельницького  з метою  п ідвищ ен ня ефективності їх 
використання, задоволен н я  прав та інтересів тери торіальн ої громади м. 
П ереяслава-Х м ельницького, створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва в м істі.
1.2. Н аведені ниж че терм іни у цьому П олож енні вж иваю ться у такому 
значенні:
оренда —  засноване на договорі строкове платне користування майном, яке 
необхідне орендареві для здійснення підприємницької та інш ої діяльності; 
об'єкти оренди —  цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх 
структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме комунальне майно 
(будівлі, споруди, приміщ ення); інше окреме індивідуально визначене комунальне 
майно за винятком тих об'єктів, які відповідно до чинного законодавства не 
можуть бути об'єктами оренди або визначені органами місцевого самоврядування 
м. Переяслава-Хмельницького такими, що не можуть бути передані в оренду; 
орендар —  фізичні особи, фізичні особи -підприємці, юридичні особи будь-яких 
форм власності. Ф ізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального 
майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання 
договору зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності; 
орендодавець —  комунальні підприємства, бюджетні установи та організації 
уповноважені П ереяслав-Хмельницькою  міською радою управляти комунальним 
майном, що знаходиться у них на балансовому обліку. Орендодавець несе 
відповідальність за стан майна та ефективне його використання; 
невід 'ємні поліпшення орендованого майна —  здійснені орендарем заходи, 
спрямовані на покращ ення фізичного (технічного) стану орендованого майна та 
(або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його 
ринкової вартості;
орендна плата - це платіж, який вносить орендар за користування майном, (в 
тому числі за місця загального користування), переданим йому в оренду, 
незалежно від наслідків своєї господарської чи інш ої діяльності, та може 
використовуватись у таких значеннях:



стартова (базова).або початкова орендна плата —- це економічний кількісний 
показник обрахований без врахування інфляційних впливів за користування 
майном, яке передається в оренду на конкурсних засадах та вказується в 
повідомленнях про оголош ення конкурсу та розраховується згідно з методикою 
розрахунку орендної плати, затвердженою рішенням Переяслав-Хмельницької 
міської ради;
річна, місячна, подобова, погодинна орендна плаза —  це економічний 
кількісний показник, в залежності від періоду, за який визначається розмір 
орендної плати;
суборенда —  засноване на договорі строкове платне користування майном, яке 
передається орендарем в оренду третій особі (в межах основного договору 
оренди);
цілісний майновий комплекс —  господарський об ’єкт із завершеним циклом 
виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною  ділянкою, на 
якій він розміщ ений, з автономними інженерними комунікаціями, системою 
енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного 
підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.;
індивідуально визначене майно -  інвентарні о б ’єкти або групи інвентарних 
об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними 
законодавством, як окремий самостійний об’єкт;
конкурсна (орендна) комісія -  це колегіальний орган, склад якого 
затверджується виконавчим комітетом Переяслав-Хмельницької міської ради, та 
який збирається відділом комунального майна з метою проведення конкурсів з 
надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади, а також 
вирішення інших питань, пов’язаних з орендними правовідносинами в місті, 
рішення якого, після затвердження відповідними органами, є обов’язковим для 
•виконання керівниками комунальних підприємств міста.
конкурсна гарантія -  грош овий внесок у розмірі двохмісячної орендної плати, 
який є засобом забезпечення укладення переможцем конкурсу договору оренди; у 
випадку укладення договору оренди носить характер авансу та зараховується в 
рахунок орендних платежів;
вартість -  суспільно-визначений еквівалент у грошовій сумі;
оцінка -  процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну
дату;
незалежна оц ін ка -  визначення вартості майна, що передається в оренду, 
здійснюване експертом;
експерт -  суб’єкт оціночної діяльності -  суб’єкт господарю вання, який здійснює 
оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності в Україні;
дата оцінки -- дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та 
визначається вартість майна;
нежиле прим іщ ення -  простір в будівлі (будинку, споруді тощо), обмежений з 
усіх сторін захисними конструкціями:' стінами (у тому числі з вікнами і дверима) 
зі стелею (перекриттям) і підлогою.
методика -  це “Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна 
комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького”, яка 
затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради



експлуатаційні витрати - це витрати орендодавця, безпосередньо пов’язані з 
утриманням (експлуатацією ) орендованого нерухомого майна; 
ремонт будівлі -  комплекс робіт з відновлення стану будівлі та (або) збільшення 
її довговічності;
поточний ремонт будівлі -  комплекс ремонтно-будівельних робіт, який 
передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та 
попередження передчасного зносу будівлі;
капітальний ремонт будівлі -  комплекс ремонтно-будівельних робіт, який 
передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання 
будівель у зв ’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням 
експлуатаційних показників, також покращення планування будівлі і благоустрою 
території без зміни будівельних габаритів об’єкта;
реконструкція будівлі -  перебудова існуючих об’єктів, пов’язана з підвищенням 
їх техніко-економічного рівня, поліпшенням умов експлуатації, зміною основних 
техніко-економічних показників (функціональне призначення, геометричні 
розміри);
проектно-кошторисна документація -  документ, що визначає обсяг і зміст 
роботи та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кош торису, що визначає ціну 
робіт.

2. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна

2.1. Переяслав-Хмельницької міської ради ( далі -  В ідділ комунального майна) 
формує та веде Реєстр об'єктів комунального майна, які знаходяться чи можуть 
бути передані в оренду (надалі —  Реєстр), на підставі щомісячних звітів 
орендодавців комунального майна.
2.2. Реєстр складається з двох розділів: у перш ому зазначаються об’єкти 
комунального майна, які знаходяться в оренді; в другому - об’єкти, які можуть 
бути передані в оренду.
2.3. Реєстр ведеться в електронній та письмовій формі.
2.4. Інформація щодо об'єктів, які можуть бути надані в оренду, є відкритою і 
щомісячно оприлю дню ється у газеті «Переяславська рада», в мережі Інтернету на 
сайті Переяслав-хмельницької міської ради.

3. Порядок визначення орендаря комунального майна

3.1. Передумовою для передачі майна комунальної власності в оренду є письмове 
звернення на адресу орендодавця комунального майна від юридичних або фізичних
осіб.
3.2. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту опублікування в засобах масової 
інформації реєстру комунального майна, яке може бути передано в оренду, на адресу 
орендодавця надійшло одне письмове звернення з проханням про передачу об’єкта 
майна комунальної власності в оренду, орендодавець має право самостійно визначити 
орендаря та заключити з ним договір на підставі рішення конкурсної ком ісії.
3.3. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту опублікування в засобах масової 
інформації реєстру комунального майна, яке може бути передано в оренду, на адресу 
орендодавця чи безпосередньо в відділ комунального майна надійшло два і більше 
письмових звернень щодо передачі нерухомого майна в оренду, відділ комунального
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майна забезпечує проведення засідання конкурсної (орендної) комісії, яка приймає 
рішення щодо проведення відкритого чи закритого конкурсу на право оренди майна 
комунальної власності.
3.4. Відділ комунального майна реєструє отримані від юридичних або фізичних осіб 
звернення, та протягом 12 робочих днів з моменту їх реєстрації дає письмову 
відповідь на адресу заявника. Письмова відповідь повинна містити:

або обгрунтовану відмову в передачі в оренду комунального майна;
- або згоду на передачу цього майна в оренду з переліком необхідних документів, 
які необхідно надати для укладання договору оренди з конкретним орендодавцем 
комунального майна;
- або пропонує заявнику прийняти участь в оголошеному конкурсі на право оренди 
комунального майна.
3.5. Юридичні або фізичні особи, які виявили бажання орендувати об’єкт 
комунального майна зобов’язані внести на рахунок орендодавця грошовий внесок 
у розмірі двомісячної орендної плати, що визначається згідно з Методикою, та 
який:
- у випадку укладення договору оренди згідно п.3.2. Полож ення носить характер 

авансу за перші 2 місяці оренди.
- у випадку проведення конкурсу є конкурсною гарантією . Конкурсна гарантія 

повертається учасникам, які не стали переможцями конкурсу, протягом 10 днів 
з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії, а переможцю конкурсу 
зараховується як аванс за перші два місяці оренди.

3.6. Відділ комунального майна здійснює організаційне забезпечення проведення 
конкурсу на право оренди об ’єктів комунального майна відповідно до вимог 
"Положення про конкурсну (орендну) комісію та порядок проведення конкурсу на 
право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. 
Переяс лава-Хмельницького” .
3.7. Орендарі для укладання договорів оренди надають необхідний перелік
документів

П ерелік документів, необхідних для укладення договорів оренди
комунального майна

1. Д ля ю ри ди ч н и х  осіб :
- копія свідоцтва про реєстрацію  підприєм ства (завірена нотаріально або 

печаткою орендодавця);
-інформація в пи сьм овом у вигляді, завірена печаткою  підприєм ства, про 

розрахункові рахунки  п ідп риєм ства, відкриті в устан о вах  банків  України; 
ПІБ кер івн ика п ідп ри єм ства, ю ридична адреса, контактні телефони;

- Довідка ЕДРГІОУ (копія);
- Свідоцтво про прийняття на облік в ДПА (копія);
- документ, іцо п ідтвердж ує внесення грош ової суми в розмірі 

двох місячної орендної плати;
- копія паспорта кер івника ю ридичної особи.

2. Д ля ф ізи ч н и х  осіб  - п ід п р и єм ц ів :
- копія свідоцтва про держ авну реєстрацію  ф ізичної особи -  суб’єкта 

підприємницької д іяльності, завірена нотаріально або печаткою  орендодавця;
- свідоцтво платника податків (копія);



- паспорт ф ізичної особи (копія);
- документ, що підтвердж ує внесення грош ової суми в розмірі 

двохмісячної орендної плати.
Для фізичних осіб:

- паспорт ф ізичної особи (копія);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
- документ, що п ідтвердж ує внесення грош ової суми в розмірі двомісячної 

орендної плати.
3.3. Підприємствам, організаціям та установам (бю джетним, комунальним, 
неприбутковим, громадським, та ін,), які є неприбутковими та використовують 
орендовані приміщ ення для забезпечення основного виду діяльності, приміщення 
комунальної власності передаються на підставі відповідних рішень Переяслав- 
Хмельницької міської ради.

4. Порядок укладення договору оренди
4.1. Договір оренди комунального майна укладається протягом 10 робочих днів з 
моменту оголошення результатів конкурсу в засобах масової інформації чи з часу 
отримання звернення, якщ о оренда здійснюється згідно з пунктом 3.2. цього 
псложення.
Перші 3 дні використовую ться для підготовки проекту договору (проекту 
додаткової угоди), наступні 5 днів -  підписання договору (додаткової угоди) 
орендарем і візування відповідальною особою орендодавця та погодження з 
Відділом комунального майна , останні 2 дні -  підписання договору (додаткової 
угоди) орендодавцем та затвердження заступником міського голови , на якого 
покладаються зазначені обов’язки.
Договір без погодження з відділом комунального майна та затвердження 
заступником міського голови вважається недійсним.
4.2.Конкурсна (орендна) комісія скасовує своє рішення про передачу комунального 
майна в оренду у разі, якщо з вини переможця конкурсу протягом ЗО робочих днів з 
моменту затвердження протоколу конкурсної комісії договір оренди та акт прийому- 
передачі майна не підписано. В такому випадку сума конкурсної гарантії в розмірі 
100% перераховується на розрахунковий рахунок орендодавця і використовується 
для поповнення обігових коштів.
4.3.Суб’єкти підприємницької діяльності, з якими будуть встановлені орендні 
відносини, одночасно з укладанням договору оренди (до підписання акту прийому- 
передачі об’єкта оренди) укладають в 14-денний термін окремий договір по 
утриманню та експлуатації орендованого майна з орендодавцем або з 
підприємствами, які можуть надавати відповідні послуги.
Колія договору по утриманню  та експлуатації орендованого майна та перелік і 
послуг, які орендар виконує самостійно, надаються орендодавцю в 3-денний 
термін. Крім цього, суб ’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний укласти 
відповідні угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз 
сміття, проведення благоустрою прилеглої території та інші послуги, які їм будуть 
надаватися відповідними підприємствами.
У випадку, якщо _ орендар компенсує- вартість на електро-, газо-, тепло-, 
водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої 
території та інші послуги, які будуть надаватися відповідними підприємствами
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срендодавцю, то орендодавець не має права збільшувати фактичну вартість цих 
послуг.
Примірний перелік експлуатаційних витрат: компенсація страхування об’єктів 
оренди, якщо інше не передбачено договором; компенсація земельного податку 
пропорційно займаній площі; обслуговування внутріш ньобудинкових систем водо-, 
теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації, електромереж, покрівель; 
прибирання прибудинкової території; технічне обслуговування систем 
протипожежної автоматики й димовидалення, охоронної сигналізації; 
обслуговування ліфтів та електроенергія для них; дератизація, дезинфекція, 
дезинсекція; освітлення сходових кліток, підвалів; повірка приладів обліку (тепла, 
годи та ін.); інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством України. 
Сторони (орендар, орендодавець) за домовленістю можуть внести зміни в даний 
перелік експлуатаційних витрат. Розрахунки проводяться по фактичних витратах 
та на підставі виконаних робіт.

Перелік запланованих експлуатаційних витрат та їх вартість (калькуляція), 
розрахована на їм 2 загальної площі погоджується окремо кожним орендодавцем 
комунального майна з відділом комунального майна.
4.4.При укладанні договору оренди нерухомого майна сторони користуються; 

відповідним типовим договором оренди нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності, який затверджений рішенням Переяслав-Хмельницької 
міської ради.
4.5. У випадку якщ о ріш ення про передачу комунального майна в оренду було 
прийнято на підставі конкурсу у типовий договір вклю чаю ться додаткові умови, 
які були запропоновані переможцем конкурсу і враховані при визначенні 
переможця.
4.6. При підписанні договору оренди складається акт технічного стану об’єкту за 
підписом Орендаря та Орендодавця.

5. Істотні умови договору оренди
5.1. Істотними умовами договору оренди є:
- об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
- термін, на який укладається договір оренди;
- орендна плата з урахуванням її індексації;
- порядок використання амортизаційних відрахувань;
- відновлення орендованого майна та умови його повернення ;
- виконання сторонами зобов'язань;
- відповідальність сторін;
- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
- забезпечення виконання зобов’язань (штраф, пеня, неустойка, порука, завдаток, 
застава, гарантія);
- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди.
5.2. У договір оренди можуть включатися визначені конкурсною комісією або 
орендодавцем комунального майна за згодою відділу комунального майна для 
кожного окремого об'єкта оренди додаткові умови благоустрою та освітлення 
прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами та строки їх 
виконання.



5.3. Строк на який укладається договір оренди, визначається конкурсною 
комісією (якщо таке передбачено умовами конкурсу) або орендодавцем 
комунального майна в залежності від того, до чиєї компетенції належить право 
прийняття рішення про передачу цього майна в оренду. Запровадити мінімальний 
термін дії договору оренди не менше 3 років на орендовані окремі будівлі, частину 
будівлі, які мають окремий вхід або одного орендаря за умови, що орендар не 
пропонує менший термін. В інших випадках термін д ії договору оренди 
встановлюється конкурсною  комісією окремо в кожному випадку, але не менше 
ніж на 1 рік. Якщо строк оренди комунального майна перевищ ує 3 роки, передача 
цього майна в оренду затверджується відповідним ріш енням Переяслав- 
Хмельницької міської ради.

6. Оцінка об'єкта оренди

6.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за “М етодикою  оцінки об’єктів 
оренди”, затвердженою постановою Кабінету М іністрів України № 3 від 
02.01.2003 р.
6.2. Замовником незалежної оцінки є орендодавець. Договір на проведення оцінки 
майна укладається в письмовій формі і може бути двох або багатостороннім. 
Сторонами багатостороннього договору можуть бути Замовник, суб’єкт оціночної 
діяльності, а також орендарі комунального майна.
6.3. Послуги експерта-оціню вача з проведення незалежної оцінки може за 
згодою орендодавця оплатити орендар. Якщо незалежна оцінка об’єкта оренди 
проводиться за рахунок орендодавця, то орендар одночасно з внесенням орендної 
плати за перший місяць оренди відшкодовує орендодавцю вартість проведеної 
незалежної оцінки, що передбачається договором оренди. Якщо є декілька орендарів, 
вартість проведення незалежної оцінки компенсується ними пропорційно до 
займаних площ. Період між датою проведення незалежної оцінки та датою початку 
дії договору оренди, як правило, не може перевищувати 6 місяців.
У разі відсутності суттєвих змін в об'єкті оцінки, враховуючи можливу 
економічну недоцільність проведення повторної незалежної оцінки, та при 
відсутності заперечень сторін договору оренди, відповідно до рішення виконавчого 
комітету Переяслав-Хмельницької міської ради дія оцінки може бути продовжена, 
яле не більше, ніж на 6 місяців.
6.4. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
майна покладається на відділ комунального майна та затверджується конкурсною 
(орендною) комісією. У випадку незгоди орендаря з обраним експертом-оцінювачем 
- відбір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних засадах.
6.5. Орендодавець використовує вартість об'єкта оренди, визначену за результатами 
незалежної оцінки, для розрахунку розміру базової (початкової') орендної плати, а за 
умови проведення конкурсу - для розрахунку стартової орендної плати.

7. Орендна плата

. .1.Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від 
наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором на підставі 
виставлених рахунків та строки обумовлені договором оренди.
7.2. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.
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7.3. Нарахування - орендної плати за користування комунальним майном 
розпочинається з дня підписання договору.
7.4. Розмір орендної плати визначається відповідно до діючої методики розрахунку 
орендної плати за винятком випадків, коли орендар визначається за результатами 
конкурсу. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються
в рахунок наступних платежів.
У разі визначення орендаря за результатами конкурсу розмір орендної плати 
встановлюється на підставі конкурсної пропозиції переможця.
У разі припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендну платіу 
включно по день (дату) передачі орендодавцеві об'єкта оренди за актом прийому- 
передачі.
За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь 
орендодавця пеню у розмірі 0,5% за кожний день прострочення платежу. Розмір 
орендної плати може бути зміненим у разі прийняття змін до даного положення, 
методики розрахунку орендної плати, в інших випадках, передбачених 
законодавством України та рішеннями Переяслав-Хмельницької міської ради. 
Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного 
законодавства України.

8. П орядок припинення та розірвання договору оренди

8.1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.
8.2. Договір оренди припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу (приватизації) об'єкта оренди (за участю орендаря);
- загибелі (знищення) об'єкта оренди;
- ліквідації (банкрутства) орендаря .
Н.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї 
із сторін договір . оренди може бути достроково розірвано за рішенням 
господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших 
підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди, якщо:
- орендар користується орендованим майном всупереч договору або цільовому 
призначенню;
- орендар передав без дозволу орендодавця орендоване майно у користування
шшій особі;
- орендар своєю недбалою  поведінкою створює загрозу пош кодження майна;
- орендар не вносить плату за користування об’єктом оренди протягом 3 місяців.
8.5. До орендаря, який не виконує зобов’язань, що покладені на нього згідно з 
договором оренди, застосовуються штрафні санкції, передбачені договором оренди 
та діючою методикою.
8.6.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар 
зобов'язаний у термін, передбачений договором оренди, повернути орендодавцеві 
об'єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був 
переданий згідно з актом приймання-передавання, з урахуванням фізичного зносу, 
про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану 
об'єкта оренди або його загибель, він повинен відш кодувати орендодавцеві



збитки, розраховані ш ляхом незалежної оцінки. П роведення незалежної оцінки 
збитків здійснюється за рахунок орендодавця та компенсується орендарем.
8.7. У разі несвоєчасного звільнення об'єкта оренди у випадку припинення або 
розірвання договору оренди, та закінчення строку його дії, орендар сплачує 
орендодавцю компенсацію за використання об'єкта оренди в розмірі двократної 
ставки орендної плати, за кожен день затримки включно, по день передачі 
орендодавцеві за актом прийому-передачі.

9. Суборенда

9.1. Передача орендарем орендованого майна в суборенду здійснюється тільки за 
умови збереження цільового використання, при наявності дозволу орендодавця, 
погодження з відділу комунального майна і відповідного рішення виконавчого 
комітету міської ради, якщо майно передано в оренду на строк до 3 років, або 
рішення міської ради, якщо договір оренди укладений на строк більше 3 років. При 
цьому договір суборенди підлягає державній реєстрації.
9.2. Розміщення інш их юридичних або фізичних осіб на площі орендованого 
приміщення без відповідного дозволу (рішення виконкому або міської ради) не 
дозволяється.
9.3. Плата за суборенду комунального майна, яку сплачує суборендар, не 
повинна перевищувати орендної плати орендаря.
9.4. Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи 
припинення договору оренди, або договору суборенди.
9.5. Договір суборенди укладається у трьох примірниках та зберігається по 
одному примірнику в орендаря, суборендаря та орендодавця.
9.6. Надання орендарем Майна в суборенду не звільняє його від виконання умов 
основного договору оренди.
9.7. Забороняється передача в суборенду приміщень наданих суб’єктам 
господарювання :
- на пільгових умовах;
- якщо орендна ставка менше 4 % від вартості нерухомого майна, визначеної 
шляхом проведення незалеж ної оцінки
- якщо приміщення надано в оренду переможцю відкритого конкурсу.

10. Поліпшення нерухомого майна
10.1. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок 
проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання без 
будь-яких претензій на адресу орендодавця про відшкодування вартості ремонтних
робіт.
10.2. У разі виникнення потреби в орендаря у переплануванні або реконструкції 
орендованого нерухомого майна (яке не пов’язане з його капітальним ремонтом), 
орендар зобов'язаний отримати письмовий дозвіл орендодавця та замовити 
проектно-кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кош торисної 
документації на проведення перепланувальних робіт проводяться орендарем за 
власні кошти і в подальш ому не відшкодовуються.
10.3. У разі виникнення потреби в орендаря у переплануванні або реконструкції 
орендованого нерухомого майна, що пов’язане з капітальним ремонтом та



; гребує здійснення нев ід ’ємних поліпшень, орендар подає Орендодавцю заяву 
та такий пакет документів:
- опис передбачуваних поліпш ень і кошторис витрат на їх проведення;
- інформацію про доцільність здійснення таких поліпшень;
- приписи органів пожежного нагляду, охорони праці, санепідемстанції, інших
наглядових державних органів (за наявністю).
Орендодавець комунального майна не має права без відповідного рішення 
виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради давати орендарю 
згоду на здійснення невід ’ємних поліпшень орендованого майна, погоджувати 
будь-які документи стосовно цих робіт та якимось чином компенсувати їх 
вартість.
10.4. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив, за погодженням з 
орендодавцем (згідно з пунктом 10.3 цього Положення) поліпшення орендованого 
нерухомого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, 
орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти на суму проведених 
поліпшень вартості, орендованого майна, визначеної в'установленому порядку, якщо 
інше не визначено договором оренди. Після закінчення договору оренди такі 
поліпшення визнаються власністю орендодавця.
10.5. Вартість капітального ремонту, поліпшень орендованого нерухомого майна, 
виконаних орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.
10.6. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи орендаря 
невід'ємні поліпшення визнаються власністю орендодавця і відшкодуванню не
підлягають.

11. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів

11.1. Цілісні майнові комплекси передаються в оренду тільки на конкурсних 
засадах.
11.2. До заяви на оренду додаються такі документи.
Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб):

доручення, видане представнику юридичної особи (у разі потреби); 
копії установчих документів, завірених відповідно до чинного законодавства; 
баланс підприємства (форма № 1) за звітний період (рік); 

бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, 
послуги, огляд ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва або надання 
послуг тощо).
Д л я  суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб):

декларацію про доходи (рік);
копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, 
огляд ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва або надання послуг
тощо)
11.3. Згідно із статтями 92, 93 Земельного Кодексу України орендарю 
передається земельна ділянка. В разі відсутності технічної документації на 
земельну ділянку, роботи з її виготовлення виконуються за рахунок орендаря - 
переможця конкурсу. Д оговір оренди земельної ділянки укладається окремо.
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11.4. У лош-ют сцені;.: можуть включатися для кожного окремого комплексу 
додаткові > - : т Г _ птсі-о та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду,
встановлені-:* : реклами.

12. > к.д- , - й договору  оренди на новий строк з попереднім орендарем

12.1. ГТІС2Е .-ХТТгТТЄННЯ терміну договору оренди орендар, який належним чином 
виконував сіусс обов’язки, має переважне право за інших рівних умов на 
продовж.ЄЙЕІ& договору оренди на новий термін.
Зафіксоване порушення істотних умов договору оренди та договору по утриманню 
та ексшіуатнщї орендованого майна є підставою для відмови в укладанні договору
оренд« ш  новий термін.
У рмдадку порушення орендарем вищезазначених умов договорів більше 1 разу, 
орендодавець зобов’язаний за 2 місяці до закінчення терміну дії договору надати у 
відділ комунального майна письмову інформацію про поруш ення орендарем умов 
договору. Після перевірки даної інформації відділ комунального майна подає 
пропозиції до конкурсної комісії для прийняття рішення.
12.2. Орендодавець не пізніш е ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору 
оренди зобов'язаний письмово повідомити орендаря про свої наміри щодо 
припинення або продовження договірних орендних відносин. Орендар протягом 
наступного місяця зобов'язаний надати орендодавцю письмову відповідь про свої 
наміри укласти договір оренди на новий строк на попередніх умовах або з новими 
умовами, визначеними за письмовим погодженням з відділом комунального майна, 
або повідомляє про відмову в продовженні договірних відносин.
12.3. Орендарю, якому відмовлено в укладанні (продовженні) договору оренди і 
який здійснив за згодою орендодавця у орендованому приміщенні невід'ємні 
(капітальні) поліпшення, компенсується вартість цих поліпшень у встановленому 
порядку,
12.4. Перевірку виконання умов договору оренди орендарем проводить 
орендодавець спільно з відділом комунального майна без втручання в господарську 
діяльність орендаря.

12: Особливості передачі в оренду об'єктів незавершених будівництвом та 
таких, що потребують значних капітальних вкладень

13.1. Об’єкти незавершені будівництвом та такі, що потребують значних 
капітальних вкладень, передаються інвестору на конкурсних умовах по 
інвестиційному договору, в якому вказані конкретні терміни вводу об’єкта в 
експлуатацію. Інвестиційний договір затверджується відповідним рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради.
13.2. Орендна плата за користування об’.єктами незавершених будівництвом 
нараховується та сплачується після введення цих об'єктів в експлуатацію.
13.3. По закінченню будівництва інвестор має право оформити частину своєї 
власності і надавати'!!' в оренду спільно з орендодавцем .

Секретар міської ради О. В. Матвієнко


