
Додаток 1 до рішення Надвірнянської 

міської ради від 25.03.2021 №252-6/2021 

«Про проєкт «Порядку передачі в оренду 

майна комунальної власності 

Надвірнянської міської територіальної 

громади (нова редакція)» 

Порядок передачі в оренду майна комунальної власності  
Надвірнянської міської територіальної громади  

 

 I. Загальна частина 

1.1. Порядок передачі в оренду майна комунальної власності Надвірнянської міської 

територіальної громади (далі - Порядок) розроблений на підставі Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» №157-IX 03.10.2019 р. (далі - Закон), 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна» від 03.06.2020 р. №483. 

1.2. Цей Порядок регулює організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду 

комунального майна, що перебуває у власності Надвірнянської міської територіальної 

громади (далі-майно). 

1.3. Механізм передачі в оренду комунального майна, включаючи особливості 

передачі його в оренду здійснюється відповідно до положень Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (далі - Закон) та Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. 

№483, шляхом проведення електронного аукціону(далі - Постанова), крім випадків 

передбачених Законом. 

1.4. Передача майна в оренду здійснюється в системі Прозоро. Продажі відповідно до 

Постанови, шляхом проведення аукціону. 

1.4.1 Передача в оренду майна без проведення аукціону визначається ст. 15 Закону. 

 

II. Об’єкти оренди 

2.1. Об’єктами оренди є:  

- єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення та їхні окремі частини); 

- інше окреме індивідуально визначене майно; 

- майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в 

суборенду); 

2.2. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені в ч. 2 ст. 3 Закону. 

 

ІII. Суб’єкти оренди та їх повноваження 

3.1. Суб’єктами орендних відносин є: 

- орендар; 

- орендодавець; 

- балансоутримувач; 

- уповноважений орган управління; 

- представницький орган місцевого самоврядування в особі Надвірнянської міської 

ради; 

 

3.2. Орендодавцями є: 

а) Надвірнянська міська рада щодо майна, яке перебуває на її балансі(без обмеження 

площі), та органи, уповноважені Надвірнянською міською радою, - щодо єдиних майнових 

комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке 

перебуває у комунальній власності; 

б) балансоутримувачі - щодо: 

- нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на 

одного балансоутримувача; 



- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, 

мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 

п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається 

суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) 

під час та на період виборчої кампанії; 

- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, 

мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 

календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо 

балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює 

діяльність з організування конгресів і торговельних виставок; 

- іншого окремого індивідуально визначеного майна; 

3.3. Орендарями за цим Законом можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі 

фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без 

громадянства (крім передбачених пунктом 3.4 цього розділу). 

3.4. Не можуть бути орендарями: 

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші 

обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також 

пов’язані з ними особи; 

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в 

порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань"; 

- фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку 

держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать 

прямо або опосередковано таким особам; 

- фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства 

(неплатоспроможності) або у процесі припинення; 

- працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими 

орендодавцями; 

працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, 

оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке 

знаходиться на балансі таких балансоутримувачів. 

 

3.5. Від імені Надвірнянської міської територіальної громади, повноваження 

орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не 

ввійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності, іншого 

індивідуально визначеного майна, здійснюють визначені Надвірнянською міською радою 

уповноважені органи – виконавчі органи у статусі юридичної особи публічного права 

(Управління освіти; Управління фінансів; Управління надання адміністративних послуг; 

Управління культури і туризму; Офіс соціальних послуг; Управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури чи інші виконавчі органи у статусі 

юридичної особи публічного права Надвірнянської міської ради, створені і зареєстровані у 

встановленому порядку), до галузевої сфери управління чи іншому підпорядкуванні якого 

перебуває балансоутримувач. 

3.6. Проведення аукціону щодо оренди комунального майна, внесення інформації про 

об’єкт оренди до ЕТС покладається на орендодавця (пункт 3.2. цього Порядку).  

3.6.1. Надання в оренду комунального майна Надвірнянської міської територіальної 

громади орендодавцем проводиться виключно після прийняття Надвірнянською міською 

радою відповідного рішення про включення об’єкту оренди до Переліків першого або 

другого типу. 

3.7. Повноваження Надвірнянської міської ради: 

- приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або 

другого типу (далі – Переліки);  



- визначає додаткові критерії для включення об’єктів до Переліку(ів) згідно із ст. 6 

Закону; 

- скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків; 

- приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду; 

- затверджує примірний договір оренди; 

- затверджує Методику розрахунку орендної плати; 

- визначає порядок розподілу орендної плати; 

- здійснює контроль у сфері оренди комунального майна Надвірнянської міської 

територіальної  громади; 

-  приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на 

здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень 

комунального майна. 

- приймає рішення про продовження договорів оренди комунального майна без 

проведення аукціону у випадках, передбачених частиною другою статті 18 Закону, та 

рішення про відмову у продовженні таких договорів. 

 

3.8.  Повноваження балансоутримувача: 

- може ініціювати рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у 

включенні майна до відповідного переліку за заявою орендодавця або за власною 

ініціативою у  випадках передбачених Законом (у формі листа, заяви, клопотання, тощо); 

- виступає орендодавцем майна, визначеного цим Порядком; 

- здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у 

випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону; 

- у встановлених Законом випадках приймає рішення про зарахування або про відмову 

в  зарахуванні невід’ємних поліпшень майна, яке перебуває у нього на балансі; 

- здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна. 

3.9. Претензійно-позовну роботу по об'єктах оренди здійснюють Надвірнянська міська 

рада, уповноважені нею органи чи орендодавці. 

 

IV. Орендна плата 

4.1. Орендна плата визначається за результатами аукціону. 

4.2. У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону, орендна плата 

встановлюється відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 

власності Надвірнянської міської територіальної громади та пропорції її розподілу     

(Додаток 1). 

V. Подання заяви для включення до Переліку відповідного типу 
5.1. Заява про включення майна до Переліку відповідного типу подається шляхом 

заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі і 

завантаження електронних копій документів. 

5.2. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості: 

- відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його 

ідентифікувати; 

- бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини 

об’єкта; 

- цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання; 

- бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, - 

бажаний графік використання об’єкта; 

- тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди; 

- обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, 

якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку; 

- контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної 

пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і організацій України. 

 

Секретар міської ради                                     Пекарський Т.М.  



Додаток 1 

до Порядку передачі в оренду майна 

комунальної власності Надвірнянської 

міської територіальної громади (нова 

редакція) 

 

Методика 

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 
Надвірнянської міської територіальної громади та пропорції її розподілу 

 

I. Загальні положення 

 1.1. Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна" (надалі – Закон) та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму 

справляння плати за оренду майна спільної власності без права викупу та передачі в 

суборенду орендарем. 

 1.2. Методика встановлює порядок розрахунку орендної плати за оренду об'єктів 

комунальної власності Надвірнянської міської територіальної громади (далі - об'єкти 

оренди), у визначених Законом випадках. 

 1.3.  Розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар за об'єкт оренди, 

порядок внесення і терміни внесення орендарем орендної плати за об'єкт оренди, порядок 

внесення змін до договору оренди в частині зміни розміру орендної плати, а також 

відповідальність орендаря за порушення термінів сплати орендної плати обумовлюються в 

договорі оренди. 

 1.4. До орендної плати не включаються витрати за комунальні послуги, пов’язані з 

користуванням та утриманням орендованого майна, у тому числі витрати за 

електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, прибирання сміття та прилеглої до 

орендованого майна території, а також витрати пов’язані з обслуговуванням інженерного 

обладнання внутрішньо-будинкових мереж. Оплата вищевказаних витрат оплачується 

орендарем за рахунок його власних коштів. До плати за оренду індивідуально визначеного 

майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які 

відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю балансоутримувач майна. 

 

II. Методика розрахунку орендної плати 

2.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 

визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати 

встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - 

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди.  

З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується 

розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. 

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то 

на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на 

основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. 

2.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств, їх 

структурних підрозділів визначається за формулою: 

 

     Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц / 100,  
де  
Опл - розмір річної орендної плати, грн.; 

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта 

оренди, грн.; 



Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта 

оренди, грн.; 

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, 

їх структурних підрозділів, визначена згідно Додатку 1. 

2.3. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за 

формулою: 
Опл = Вп х Сор / 100, 

де 

Опл - розмір річної орендної плати, грн.; 

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, 

грн.; 

Сор - орендна ставка, визначена згідно з Додатком 2. 

2.4. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його 
балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової 
орендної плати.  

2.5. Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює 
переоцінку такого об’єкта у разі, якщо: 

- у об’єкта оренди відсутня балансова вартість; 

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю; 

- залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його 

первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки). 

Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в 

оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість 

проведення оцінки об’єкта оренди.  

2.5.1. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт 

оренди до ЕТС в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 6 Закону, і до 

розміщення оголошення про передачу майна в оренду, передбаченого статтею 12 Закону. 

Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити 

балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил 

бухгалтерського обліку. 
2.6. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) 

вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: 

- об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального 
підприємства; 

- об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; 

- об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без 
проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий 
строк. 

2.7. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на 

замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого пунктом 2.8. цього Порядку. 

Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду 

об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення 

оцінки об’єкта оренди. 

2.8. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі 

договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у 

випадках, передбачених цим Законом, визначається на замовлення орендаря згідно з 

Порядком передачі майна в оренду як особи, у якої орендоване майно перебуває на 

законних підставах, без доручення балансоутримувача. 

2.9. На вимогу Надвірнянської міської ради, уповноваженого органу управління 

здійснюється рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди. Підставою для 

проведення рецензування є письмовий запит орендаря до осіб, які відповідно до Закону 



України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" 

мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди. 

Рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди є обов’язковим. 

Індексація річної орендної плати, що визначена цим пунктом, проводиться один раз 

на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. 

2.10. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно 

кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від 

наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і 

водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - 

пропорційно до розміру займаної орендарями загальної площі. 

 

2.11. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після 

перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць 

розрахунку за такою формулою: 
Опл.міс. = (Опл : 12) х Ід.о. х Ім, 

де 

Опл.міс. - розмір орендної плати за базовий місяць, грн.; 

Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.; 

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового 

місяця розрахунку орендної плати; 

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування 

розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа 

наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 

поточний місяць. 

2.12. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою: 

 

Опл.доб. = Опл.міс : Кд.м., 

де  

Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.  

Опл.міс. – розмір місячної орендної плати, грн.  

Кд.м. – кількість днів в місяці.  

У разі, якщо погодинна оренда плата припадає на вихідний або святковий день, у 

такі дні оренда плата нараховується за повну добу. 

2.13.Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою: 

Опл. пог. = Опл.доб. : 24 х t, 

де 

Опл.пог. – розмір погодинної орендної плати, грн. 

Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн. 

t – час, на який орендується приміщення за місяць, згідно графіку Орендаря. 

 

2.14. На суму орендної плати, визначеної за цією Методикою, нараховується 

податок на додану вартість у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством. 

 

III.Терміни внесення орендної плати 

3.1. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди. 

3.2.Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві чи балансоутримувачу, 

зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний 

термін від дня одержання його письмової заяви. 

 

IV. Пропорції розподілу орендної плати між орендодавцем і 
балансоутримувачем 

4.1. У разі коли орендодавцем майна є Надвірнянська міська рада, орендна плата за 



цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів та нерухоме майно 

(будівлі, споруди, нежитлові приміщення) спрямовується до місцевого бюджету у розмірі 

100 відсотків. 

4.2. У разі коли орендодавцем відповідно до рішення Надвірнянської міської ради є 

балансоутримувач майна (використовує майно на праві господарського відання чи 

оперативного управління) орендна плата за нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові 

приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно спрямовується - 70 відсотків 

орендної плати балансоутримувачу, 30 відсотків - до місцевого бюджету. 

4.3. Орендна плата, отримана відповідно до цієї Методики, використовується 

орендодавцем згідно чинного законодавства. 

4.4. У разі встановлення орендної плати згідно пункту 4.5. орендна плата за нерухоме 

майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) спрямовується балансоутримувачу майна. 

4.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня в рік 

встановлюється таким орендарям: 

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного та місцевого 

бюджету; 

- комунальним підприємствам, установам, організаціям, власником яких є 

Надвірнянська міська рада; 

- Пенсійному фонду України та його територіальним органам; 

- Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх 

відділенням; 

- Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим 

центрам зайнятості; 

- державним та комунальним закладам охорони здоров’я; 

- музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; 

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям; 

- редакціям комунальних періодичних видань; 

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям; 

- молодіжним, дитячим, спортивним громадським організаціям навчально-виховної, 

освітньої, мистецької, фізкультурно-спортивної, соціально-реабілітаційної спрямованості 

для дітей шкільного та дошкільного віку (в тому числі у приміщеннях, що перебувають на 

балансі установ закладів освіти - шкіл, дошкільних дитячих установ, установ дитячо-

юнацьких молодіжних клубів тощо); 

- громадським організаціям ветеранів, на діяльність яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- неприбутковим громадським організаціям навчально-виховної, освітньої, 

мистецької, фізкультурно-спортивної, соціально-реабілітаційної спрямованості та 

благодійним організаціям і їх відокремленим підрозділам (виключно за попереднім 

висновком постійної депутатської комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, 

бюджету, майна і власності);  

- релігійним організаціям, які зареєстровані у встановленому законом порядку для 

надання освітніх та соціальних послуг; 

- Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не 

застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: 
- рекламного та еротичного характеру; 

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи 

фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; 

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали 

зарубіжних засобів масової інформації; 

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких 

належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів 

мовлення. 



V. Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально 

важливі послуги населенню на території Надвірнянської міської територіальної 
громади 

5.1. Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону, підприємствами, 

установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, є: 

1. Комунальні заклади, комунальні підприємства у сфері охорони здоров’я, що 

надають медичні послуги населенню. 

2. Громадські організації інвалідів, що надають допомогу щодо захисту прав та 

інтересів осіб з інвалідністю. 

3. Благодійні організації, що надають безоплатну допомогу особам, які опинилися у 

скрутних життєвих обставинах.  

 

  



Додаток 1 

до Методики розрахунку орендної плати за 

майно комунальної власності Надвірнянської 

міської територіальної громади та пропорції її 

розподілу 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

за використання цілісних майнових комплексів 

 

 

Найменування 

Орендна 

ставка, 

відсотків 

Цілісні майнові комплекси: 

 

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та 

виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної 

діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, 

залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску 

лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, 

нафтогазодобувної промисловості 

 

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, 

чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, 

ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва 

транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин 

та устаткування призначеного для механічного, термічного оброблення 

матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та 

пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, 

целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування 

неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг 

та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового 

обслуговування 

 

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-

горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, 

що виробляють виноробну  продукцію), металообробки, освіти, науки та 

охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з 

виробництва будівельних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Інші об’єкти 10 

 

 

 

 

 

 
 

  



Додаток 2 

до Методики розрахунку орендної плати за 

майно комунальної власності Надвірнянської 

міської територіальної громади та пропорції її 

розподілу 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

за використання нерухомого майна комунальної власності  
Надвірнянської міської територіальної громади  

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

Орендна 

ставка, 

відсотків 

1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну 

валюти 

45 

2. Розміщення: 

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), 

банкоматів 

 

офісних приміщень операторів телекомунікації, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікації, які надають послуги доступу до Інтернету 

40 

3. Розміщення: 

 

виробників реклами 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, 

тренажерних залів 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

 

стоматологічних клінік та кабінетів 

 

аптек, аптечних пунктів і кіосків 

 

30 

4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25 

5. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять 

туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22 

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з 

ремонту об'єктів нерухомості 

21 

7. Розміщення: 

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів 

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів 

 

ресторанів 

 

приватних закладів охорони здоров'я 

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і 

провадять господарську діяльність з медичної практики 

 

20 



суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку та оподаткування 

 

редакцій засобів масової інформації : 

- рекламного та еротичного характеру; 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або 

за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без 

громадянства 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску 

становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, 

одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, 

поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

 

8. Розміщення: 

 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів 

телекомунікації, які надають послуги рухомого (мобільного) 

зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікації, які надають 

послуги доступу до Інтернету 

 

антен 

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікації, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів  

телекомунікації, які надають послуги доступу до Інтернету 

 

18 

9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких 

спрямована на організацію та проведення занять різними видами 

спорту 

17 

10. Розміщення: 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи 

 

складів 

 

15 

11. Розміщення: 

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та 

доставки (вручення) поштових відправлень (в тому числі кур'єрська 

служба) 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для 

надання послуг поштового зв'язку 

 

стоянок для автомобілів 

 

12 

12. Розміщення: 

 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

 

ветеринарних аптек 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

 

10 



суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-

вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

 

інформаційних агентств 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 2.6. 

Методики та пункті 7 цього додатка 

 

13. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення 

торгівлі 

10 

14. Проведення виставок непродовольчих товарів із здійсненням 

торгівлі 

15 

15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 

та непродовольчі товари 

9 

16. Розміщення: 

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи 

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім 

товарів підакцизної групи 

 

8 

17. Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання документів 

7 

18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, 

виробленої в Україні 

7 

19. Розміщення: 

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної 
групи 

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що 

призначається для навчальних закладів 

 

6 

20. Розміщення: 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 

українською мовою 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення 

платежів за житлово-комунальні послуги 

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове 

обслуговування населення 

 

5 

21. Розміщення: 

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи, у навчальних закладах та військових частинах 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої 

4 



продукції, що видаються українською мовою 

 

громадських вбиралень 

 

22. Розміщення суб’єктів господарювання, що надають ритуальні 

послуги 

3 

23. Розміщення бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються 

за рахунок державного та місцевих бюджетів 

2 

24. Розміщення закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів 

для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти усіх форм 

власності 

1 

25. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

перевезення пасажирів 

 

перевезення вантажів 

 

 

 

15 

 

18 

26. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та 

благодійних організацій на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 

 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 

 

 

 

 

 

3 

 

7 

27. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності і 

становить: 

 

не більш як 100 кв. метрів 

 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 

 

 

 

 

 

1 

 

7 

28. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі 

майстерні), що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 

 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

29. Інше використання нерухомого майна 15 

 

Примітка.  Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є 

суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на 

орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

  



ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

оренди майна комунальної власності 
Надвірнянської міської територіальної громади  

 

м.Надвірна                                                                        "___" ______________ 20___року 
 

______________________________________________________________________________, 

                                                           (повне найменування орендодавця)  

надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ________________________________________________, 

                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

який діє на підставі _____________________________________________________________, 

                                                           (назва документа, що визначає статус)  

з однієї сторони, та _____________________________________________________________, 

                                                           (повне найменування орендаря)  

надалі - ОРЕНДАР, в особі ______________________________________________________, 

                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

який діє на підставі ____________________________________________________________, 

                                                           (назва документа, що визначає статус)  

з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі (протоколу аукціону)рішення Надвірнянської 

міської ради                      від "___" _______________20____ року №_____________ передає, 

а ОРЕНДАР приймає у строкове платне користування 

______________________________________________________________________ 

(цілісний майновий комплекс, нежитлове приміщення, будівлю, споруду), 

загальною площею__________кв.м, за адресою ______________________________________ 

(надалі - Об’єкт оренди). 

1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного 

користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом оренди. 
 

2. Об'єкт оренди 

 

2.1. Об'єктом оренди є: 

- цілісний майновий комплекс, нежиле приміщення, будівля, споруда (зазначити) 

загальною площею ___________ кв.м., в т. ч. на ___ поверсі _______ кв.м., напівпідвалі 

___________ кв.м., підвалі __________ кв.м., на горищі _______ кв.м., згідно викопіювання 

з поверхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору (додаток № 1);  

- устаткування, інвентар та інше майно (за наявності) згідно з переліком, що є 

невід'ємною частиною цього договору (додаток № 2). 

2.2. Вартість об'єкта оренди згідно з затвердженим Звітом про оцінку Об’єкта оренди 

станом на "___" ____________ 20___ року становить з ПДВ___________ грн. ___ коп. 

2.3. Об’єкт оренди передається ОРЕНДАРЮ з метою 

_______________________________________________________________________________

. 

2.4. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його 

склад, стан приміщення зазначається в рішенні, акті приймання-передачі об'єкта оренди, що 

є невід'ємною частиною цього Договору (додаток № 3). 

2.5. Об'єкт оренди належить до комунальної власності Надвірнянської міської 

територіальної громади і знаходиться на балансі 

______________________________________________, (повна назва балансоутримувача) 
 

3. Умови передачі та повернення орендованого майна 
3.1. ОРЕНДАР вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди з дати 

підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі. 

3.2. Передача комунального майна в оренду не тягне за собою виникнення в 

ОРЕНДАРЯ права власності на це майно. 



 Власником комунального майна залишається Надвірнянська міська рада, а 

ОРЕНДАР користується ним протягом строку оренди. 

3.3. Передача комунального майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною 

згідно Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 

Надвірнянської міської територіальної громади та пропорції її розподілу.  

3.4. Орендар повертає об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством 

України та цим Договором. 

3.5. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР 

зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у 

стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

всіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди 

без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди. 

3.6.  В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату 

повернення.  

3.7. Об’єкт оренди вважається поверненим з моменту підписання сторонами акту 

приймання-передачі. 

4. Орендна плата 
4.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за 

майно комунальної власності Надвірнянської міської територіальної громади та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням Надвірнянської міської ради від                            

"___" _______________20___ року №________________ / за результатами аукціону на право 

оренди майна комунальної власності Надвірнянської міської територіальної громади, 

становить за перший місяць оренди  ___________ 20___ року  ____________ грн.(в т.ч./без  

ПДВ) 

4.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 

орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна 

інформація про індекси інфляції розміщується на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.  

4.3. Орендна плата у повному обсязі самостійно розраховується і перераховується 

ОРЕНДАРЕМ на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше 15 числа місяця, наступного за 

звітним.  

Платіжні документи на перерахування ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендних платежів 

подаються ОРЕНДАРЕМ установам банку до настання терміну платежу. 

4.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни 

методики її розрахунку, зміни орендної ставки, істотної зміни стану орендованого майна з 

незалежних від сторін обставин та в інших випадках, передбачених законодавством 

України.  

4.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ починаючи з дати підписання акту 

приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами 

акту приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.  

4.6. У випадках, визначених законодавством, за клопотанням ОРЕНДАРЯ на період 

виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкту оренди, ОРЕНДАРЮ може 

бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менша витрат ОРЕНДОДАВЦЯ 

на утримання об'єкту оренди. Пільгова орендна пата встановлюється відповідним рішенням 

Надвірнянської міської ради. 

4.7. До орендної плати не включаються витрати за комунальні послуги, пов’язані з 

користуванням та утриманням орендованого майна, у тому числі витрати за 

електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, прибирання сміття та прилеглої до 

орендованого майна території, а також витрати пов’язані з обслуговуванням інженерного 

обладнання внутрішньобудинкових мереж. Оплата вищевказаних витрат оплачується 

ОРЕНДАРЕМ за рахунок його власних коштів на підставі договорів, укладених 

ОРЕНДАРЕМ з організаціями, що надають такі послуги. 

4.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в 

межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у 

відповідності до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 

Надвірнянської міської територіальної громади та пропорції її розподілу. 



4.9. ОРЕНДАР має право звернутися до Надвірнянської міської ради з клопотанням 

щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин 

змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан об'єкта оренди 

не з вини ОРЕНДАРЯ. 

4.10. Орендна плата, перерахована несвоєчасно (після 15 числа місяця, наступного за 

звітним) або не в повному обсязі, підлягає індексації і сплачується/стягується за весь період 

заборгованості на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ з урахуванням пені в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми 

заборгованості за  кожний  день прострочення, включаючи день оплати та трьох процентів 

річних від суми заборгованості. 

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, у 

порядку, встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у 

повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням. 

4.11. Надміру сплачена сума орендної плати підлягає в установленому порядку заліку  

в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням 

орендних відносин – поверненню ОРЕНДАРЮ в 5-денний термін від дня одержання його 

письмової заяви. 

4.12. Зобов’язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечується у вигляді 

завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який 

вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди. 

4.13. У разі проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності 

Надвірнянської міської територіальної громади гарантійний внесок у розмірі шести 

стартових орендних плат зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та 

перераховуються до місцевого бюджету. 

4.14. Закінчення, припинення (розірвання) строку дії цього Договору не звільняє 

ОРЕНДАРЯ від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така 

виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до місцевого бюджету. 
 

5. Використання амортизаційних відрахувань 

5.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму 

розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ. Амортизаційні нарахування використовуються на 

відновлення об'єкту оренди.  

5.2. Право власності на майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань, 

належить Надвірнянській міській територіальній громаді. 

5.3. Для отримання згоди ОРЕНДОДАВЦЯ на здійснення поліпшень ОРЕНДАР 

звертається до ОРЕНДОДАВЦЯ в порядку визначеному Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна» та «Порядку передачі в оренду майна комунальної 

власності Надвірнянської міської територіальної громади (нова редакція)». 

6. Права та обов’язки сторін 

6.1. Відносини, що виникають між сторонами, регулюються чинним законодавством 

України та цим Договором. 

6.2. ОРЕНДАР зобов’язується: 

6.2.1. Використовувати Об’єкт оренди за призначенням відповідно до пункту 2.3 цього 

Договору. 

6.2.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату. 

6.2.3. Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкту 

оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню. 

6.2.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів 

орендованого майна. Така умова цього Договору не розглядається як дозвіл на здійснення 

поліпшень Об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо 

компенсації вартості поліпшень. 

6.2.5. Забезпечувати дотримання правил протипожежної безпеки відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

6.2.6. Забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ та 

надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди з метою 

контролю за його використанням та виконання умов договору оренди. 

6.2.7. Самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг 



постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними 

ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична та 

теплова енергія і т.п.) згідно з тарифами, які у встановленому законодавством порядку 

відшкодовують повну вартість їх надання, та пропорційну орендованій площі частку витрат 

на утримання прибудинкової території, та послуг по технічному обслуговуванню 

інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж. 

В місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати 

ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом.  

6.2.8. Протягом 10 робочих днів від дати укладення Договору, застрахувати об'єкт 

оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на суму не меншу ніж вартість за актом оцінки у 

порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій 

третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом 

строку дії Договору об’єкт оренди був застрахованим, і надавати ОРЕНДОДАВЦЮ копії 

завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного 

доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).  

 У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен бути 

вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування.  

6.2.9. У разі реорганізації ОРЕНДАРЯ, ліквідації або порушенні справи про 

банкрутство в господарському суді, зміни рахунку, найменування, номера телефону, 

місцезнаходження письмово повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ  в 10-денний термін з 

моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих 

документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про 

правонаступництво. 

6.2.10.  Забезпечувати дотримання правил експлуатації інженерних мереж 

(водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом 

з об'єктом оренди, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. У 

випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це 

ОРЕНДОДАВЦЯ.  

6.2.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

Об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з 

урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення 

стану або втрати (повної або часткової) Об’єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ. 

6.2.12.  Протягом місяця після підписання цього Договору внести до місцевого 

бюджету завдаток, передбачений цим Договором. Після закінчення строку дії цього 

Договору здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з 

урахуванням внесеного ОРЕНДАРЕМ завдатку. У разі виникнення у ОРЕНДАРЯ 

заборгованості з орендної плати за результатами такого перерахування Орендар 

зобов’язаний сплатити її до місцевого бюджету, в сумі, на яку вона перевищує розмір 

завдатку. 

6.2.13.  Щомісяця до 20 числа надавати ОРЕНДОДАВЦЕВІ інформацію про 

перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з 

відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати до місцевого 

бюджету). На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків за 

орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння. 

6.2.14. У тримісячний термін з дня укладення договору оренди оформити право на 

користування земельною ділянкою, на якій розташований Об’єкт оренди. 

6.3. ОРЕНДАР має право: 

6.3.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність, використовуючи Об’єкт 

оренди за призначенням відповідно до п.2.3 цього Договору. 

6.3.2. На підставі рішення Надвірнянської міської ради здійснювати реконструкцію, 

технічне переозброєння та інші поліпшення Об’єкта оренди, що зумовлюють підвищення 

його вартості.  

6.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується: 

6.4.1. Передати ОРЕНДАРЮ Об’єкт оренди за актом приймання-передачі, який 

підписується одночасно з цим Договором. 

6.4.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися Об’єктом 



оренди на умовах цього Договору. 

6.4.3. У випадку реорганізації ОРЕНДАРЯ до припинення чинності цього Договору, 

переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо 

останній згоден стати ОРЕНДАРЕМ. 

6.4.4. У разі якщо ОРЕНДАР не сплачує розмір орендної плати (повністю або 

частково), протягом трьох місяців підряд, а також у разі невиконання або неналежного 

виконання умов договору(в тому числі допущення заборгованості по орендній платі 

протягом дії договору оренди) вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо 

розірвання Договору та стягнення заборгованості.  

6.5. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право: 

6.5.1. Контролювати виконання умов Договору, стан та ефективність використання 

Об’єкта оренди. 

6.5.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання у 

разі погіршення стану Об’єкта оренди внаслідок неналежного його використання 

Орендарем або невиконання умов Договору. 
 

7. Відповідальність і вирішення спорів за договором 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором 

сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим 

Договором. 

7.2. У разі якщо ОРЕНДАР допустив погіршення стану Об’єкта оренди чи його 

загибелі, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення 

або загибель майна сталися не з його вини. Сума реальних збитків, які ОРЕНДАР повинен 

відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ, визначається в порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

7.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним 

ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди. 

7.4. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе ОРЕНДАР. 

7.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження, а 

також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані, ОРЕНДАР несе 

повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі 

та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування.  

7.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та 

охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальності не несе.  

7.7. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших 

підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний 

достроково на вимогу однієї із сторін за рішенням суду. 

7.8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ 

внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його 

межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено. 

7.9.  У випадку невиконання Орендарем зобов’язання щодо повернення Орендодавцеві 

Об’єкта оренди у строк встановлений рішенням Надвірнянської міської ради, він сплачує 

Орендодавцеві неустойку у розмірі подвійної орендної плати за останній повний місяць 

оренди за весь час, починаючи від дати припинення або розірвання цього Договору до 

підписання акта приймання-передачі (включно), який підтверджує фактичне повернення 

Об’єкта оренди.   

7.10. В разі наявності у будівлі або споруди декількох ОРЕНДАРІВ, ОРЕНДАР несе 

солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, 

інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.  

7.11. В разі невиконання ОРЕНДАРЕМ своїх зобов'язань за цим договором 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів 

ОРЕНДАРЯ у встановленому законодавством порядку.  

7.12. ОРЕНДАР не відповідає за зобов’язаннями ОРЕНДОДАВЦЯ. 

ОРЕНДАР відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є 

правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може 

бути звернене на орендоване комунальне майно. 

7.13. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не відповідає за зобов’язаннями ОРЕНДАРЯ. 



7.14. Спори і суперечки, які виникають з цього договору або у зв’язку з ним, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.  

7.15. Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, передбачених 

цим Договором, проводиться у судовому порядку або в безспірному порядку на підставі 

виконавчого напису нотаріуса. 

8. Відновлення об'єкта оренди 

8.1. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди 

ОРЕНДОДАВЦЮ проводити за свій рахунок необхідний поточний ремонт об'єкта оренди. 

8.2. ОРЕНДАР має право здійснювати невід’ємні поліпшення орендованого майна 

виключно згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

8.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ та Надвірнянської 

міської ради проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести 

будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт 

оформляють відповідно до чинного законодавства. 

8.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-

кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними 

нормативними актами порядку та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, 

отриманого в установленому порядку. 

8.5. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ як за згодою, так і  без 

згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, є 

власністю Надвірнянської міської територіальної громади і компенсації не підлягає.  

8.6. ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, 

здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта 

оренди без заподіяння йому шкоди. 

8.7.  У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, 

здійснені ОРЕНДАРЕМ за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 

орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю ОРЕНДАРЯ, а 

невідокремлювані поліпшення – власністю ОРЕНДОДАВЦЯ.  

8.8. Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з 

вимогами п.8.2 і 8.3 цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без 

заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності територіальної громади 

міста Надвірна за винятком приватизації, продажу або іншого відчуження об'єкта оренди 

ОРЕНДАРЮ.  

9. Особливі умови 

9.1.  ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати 

об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі. 

9.2.  ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про 

спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною 

чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів здійснювати тільки з 

дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.  

9.3. У разі порушення цієї умови договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право ініціювати 

дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку. 

9.4.  Передача об'єкта оренди (його частини) в суборенду без погодження Надвірнянської 

міської ради не допускається. 

9.5.  Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим 

призначенням, обумовленим п. 2.3 цього Договору. 

9.6.  Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, технічному обслуговуванні, благоустрої 

прибудинкової території та фасаду будинку визначається окремим договором, який 

укладається з експлуатуючою організацією.  

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення дії Договору 
10.1. Цей договір укладено строком на ______, що діє з "___" ______________             

20___ року до "___" ______________ 20___ року включно. 

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку Договору, в тому 

числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що 

погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - 



до виконання зобов’язань. 

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди 

сторін. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляють в письмовій формі і 

вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.  

10.4. У разі якщо ОРЕНДОДАВЕЦЬ не попередив ОРЕНДАРЯ про намір 

використовувати об’єкт оренди для власних потреб за три місяці до закінчення строку дії 

цього договору, ОРЕНДАР, який належним чином виконував свої обов’язки за цим 

Договором, має право продовжити його на новий строк відповідно до вимог цього 

Договору. 

 У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору 

після закінчення строку його чинності протягом одного місяця цей Договір підлягає 

продовженню на той самий строк і на тих самих умовах, які було передбачено цим 

договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього договору. 

Зазначені дії оформляються договором про внесення змін до цього Договору, який є 

невід’ємною частиною цього договору. 

10.5. Після закінчення строку дії цього Договору його дія може бути продовжена тільки 

за рішенням Надвірнянської міської ради. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 

за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово 

ОРЕНДОДАВЦЯ та Надвірнянську міську раду про намір продовжити його дію. 

Продовження терміну дії договору оренди оформляється відповідною угодою, яка 

укладається між ОРЕНДОДАВЦЕМ та ОРЕНДАРЕМ. 

10.6. Чинність цього Договору припиняється у випадках: 

- закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому 

випадку Сторони повідомляють одна одну не пізніше як в місячний термін із дня 

закінчення цього Договору; 

- приватизації Об’єкта оренди за участю ОРЕНДАРЯ; 

- загибелі Об’єкта оренди; 

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 

- банкрутства або ліквідації ОРЕНДАРЯ та в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

10.7.     Сторони погоджуються, що цей договір буде достроково розірвано на вимогу 

ОРЕНДОДАВЦЯ, якщо ОРЕНДАР: 

- користується об’єктом оренди не відповідно до умов цього договору; 

- погіршує стан об’єкта оренди; 

- не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд; 

- допустив заборгованість зі сплати орендної плати протягом дії договору; 

- не здійснює згідно з умовами цього Договору ремонт об’єкта оренди; 

- без письмового дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ передав об’єкт оренди у користування 

іншій особі; 

- перешкоджає співробітникам ОРЕНДОДАВЦЯ здійснювати контроль за 

використанням об’єкта оренди, виконанням умов цього договору. 

10.8. На вимогу однієї із сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням 

суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених 

чинним законодавством. 

10.9. Договір оренди підлягає продовженню за результатами  проведення аукціону, крім 

випадків передбачених законодавством.  

10.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

10.11. Цей Договір укладено в 2-х(3-х) (двох)(трьох) примірниках, кожен з яких має 

однакову юридичну силу. Один зберігається в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій- в 

Балансоутримувача. 
 

11. Додатки 

7.1. Акт приймання-передачі; 

7.2. Розрахунок орендної плати; 

7.3. Звіт про оцінку вартості об’єкта оренди; 

7.4. Викопіювання з поверхового плану(при наявності); 


