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                   ПРОЄКТ РІШЕННЯ ВОРОНОВИЦЬКОЇ
                                          СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
                               30 сесії VIII скликання № 3613

                                                                                                            Дата розгляду:
                                                                                                            12.05.2022

           Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду 
комунального майна Вороновицької селищної ради та пропозиції її 
розподілу та примірних договорів оренди.

Відповідно  до  пункту  5  статті  60 Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законів  України  «Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності», «Про  оренду
державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України
від  03.06.2020  №  483  «Деякі  питання  оренди  державного  та  комунального
майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630 «Деякі питання
розрахунку  орендної  плати  за  державне  майно»  та  з  метою  врегулювання
механізму  передачі  в  оренду  майна  комунальної  власності  Вороновицької
селищної Ради територіальної громади.

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального 
майна Вороновицької селищної ради (додаток 1).                                                    
2.Затвердити Примірний договір оренди в тому числі з урахуванням змін в 
Законодавстві України  та урахуванням оренди за  «( 1 ) - ну гривню та інших 
пільг, комунального та державного майна  Вороновицької селищної Ради  
територіальної громади (додаток 2).                                                                                     
3.Врахувати особливості орендної плати , подовження та укладання  договорів 
оренди на період військового стану.                                                                                        
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
селищної ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємства та сфери послуг; з питань планування 
бюджету та фінансів, регуляторної політики.

Розробник проєкту: Діхтярук А.Л. – Т.в.о начальника відділу комунальної 
власності Вороновицької селищної ради .

Зауваження та пропозиції: до проєкту приймаються за тел. (0432)-587-044, або 
ел. адресою: srada.vukv@ukr.net



2

                                                                                          Додаток 1 
                                                                                 до проекту рішення 
                                                                                 Вороновицької селищної ради
                                                                                 від 12.05.2022

Методика розрахунку 
орендної плати за оренду комунального майна Вороновицької селищної

ради

1.  Ця  Методика  визначає  механізм  визначення  розміру  плати  та  її
розподілу  за  оренду  об’єктів,  що  перебувають  у  комунальній  власності
Вороновицької   територіальної громади.

2.  До  плати  за  оренду  майна  комунальної  власності  не  включаються
витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно
до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

3. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території)
та  надання  комунальних  послуг  орендарю  здійснюється  відповідно  до
договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем. 

4.  У  разі  оренди  нерухомого  майна  (крім  оренди  нерухомого  майна
орендарями, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) , пільгової плати за оренду
комунаоьного  майна  на  період  військового  стану,  та  іншого  окремого
індивідуально визначеного майна; розмір річної орендної плати визначається за
формулою:

де - розмір річної орендної плати, гривень;

     -  вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом  проведення
незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

    -  орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики (у
разі  укладення договору з  орендарем відповідно до статті  15 Закону України
«Про  оренду  державного  та  комунального  майна»)  або додатком  2 (для

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n79
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n299
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n226.bmp
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договорів  оренди,  які  продовжуються вперше) або пунктом 10 цієї  Методики
для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

5.  Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого
окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

де - розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі,  коли між датою визначення  орендної  плати за  базовий місяць і
датою підписання  акта  приймання-передачі  майна  минуло  більше,  ніж  один
повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди
встановлюється  шляхом  коригування  орендної  плати  за  базовий  місяць  на
індекс  інфляції  у  місяцях,  що минули з  дати  визначення  орендної  плати  за
базовий місяць.

6.  Розмір  добової  орендної  плати  розраховується  на  основі  розміру
місячної  орендної  плати  з  розрахунку  кількості  днів  у  місяці  фактичного
користування за формулою:

де - розмір добової орендної плати, гривень;

Х - кількість днів у місяці фактичного користування.

7. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на
основі  розміру  добової  орендної  плати  із  розрахунку  24  години  на  добу  за
формулою:

де  - розмір погодинної орендної плати, гривень;

       Х - кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий
день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

8. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати
оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n62
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9. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривня за 1
кв.м, встановлюється таким орендарям:

9.1) органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам,
установам,  які  повністю  фінансуються  з  державного  бюджету  та  місцевих
бюджетів;

9.2)  комунальним  підприємствам,  засновником  яких  є   Вороновицька
селищна рада;

9.3)  органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання
адміністративних послуг;

9.4)  організаціям,  що  утворилися  у  результаті  реорганізації  державних
закладів охорони здоров’я;

9.5)  Національному  банку  щодо  майна,  яке  було  закріплене  на  праві
господарського  відання  за  Національним  банком  і  передане  до  сфери
управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим
функціональним призначенням для зберігання  запасів  готівки Національного
банку  та  проведення  технологічних процесів  щодо  забезпечення  готівкового
обігу;

9.6) Пенсійному фонду України та його органам;

9.7)  національним  художнім  колективам,  яким  надається  фінансова
підтримка з державного бюджету;

9.8) редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю
або  частково  фінансуються  з  державного  або  місцевих  бюджетів,  або
заснованих  об’єднаннями  громадян,  державними  науково-дослідними
установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим
друкованим  засобам  масової  інформації  та  редакціям  відповідно  до Закону
України «Про  реформування  державних  і  комунальних  друкованих  засобів
масової інформації».

Орендна плата у розмірі 1 гривня для орендарів, зазначених в підпункті 8
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;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-19
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заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності
яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання,
технічних засобів мовлення.

        9.9) доповнення методики орендної плати постановою КМУ від 28 квітня 
2021року    пунктом   «13» . Місячна орендна плата за оренду нерухомого 
майна у розмірі 1 гривня за 1 кв. метр площі встановлюється такому орендарю:
держ підприємство України  «Міжнародний дитячий центр» , для організації 
оздоровлення та відпочинку дітей.

10.  Розмір  річної  орендної  плати  у  разі  оренди  іншого  окремого
індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється
на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір  річної  орендної  плати  у  разі  оренди  транспортних  засобів
встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі  коли  орендарем є  суб’єкт  малого  підприємництва,  розмір  річної
орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у
тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

11.  Розмір  місячної  орендної  плати  у  розмірі  (1)  гривня   занедбаної
пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом
183  Порядку  передачі  в  оренду  державного  та  комунального  майна  (далі  –
Порядку), на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до пункту
191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову
оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

12. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту
9 цієї  Методики)  або  абзацу  четвертого  частини  сьомої  статті  18  Закону
(орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної
плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло
більше, ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший
місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий
місяць на індекс інфляції  у  місяцях,  що минули з дати визначення орендної
плати за базовий місяць.

13.  Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону,
орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який
припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної
плати  за  перший  місяць  оренди  на  річний  індекс  інфляції  року,  на  який
припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і
кожного  наступного  календарного  року  оренди  визначається  шляхом

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#n784
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF#n784
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коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на
середньорічний індекс інфляції такого року.

14. Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 9 цієї Методики, не
підлягає коригуванню на індекс інфляції.

15. можливість застосування пільгової оренди на строк, що не перевищує
шість місяців, для орендарів, які беруть участь в аукціоні з оренди державного
та  комунального  майна  з  метою  переміщення  виробництва,  активів  та
потужностей для здійснення господарської діяльності, розміщених на території,
визначеній  КМУ,  а  також  механізму  підтвердження  права  застосування
пільгової орендної плати.

16. Питання, не врегульовані цією Методикою, регулюються Методикою
розрахунку  орендної  плати  за  державне  майно,  затвердженою  постановою
Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630.

Орендні ставки 
для договорів оренди комунального майна 

Вороновицької територіальної громади

Орендарі

Орендна
ставка,
відсоткі

в

1 2

1. 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 державне або
комунальне  підприємство,  установа,  організація,  що  провадить
діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності),
які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері
(крім  закладів  освіти  і  суб’єктів  підприємницької  діяльності,
визначених  у  пунктах  11  та  18  цього  додатка),  на  площі,  що
використовується для надання ліцензійних послуг

10

3. 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  з  метою  проведення  публічних  заходів  (зборів,  дебатів,

8

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n49
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дискусій) під час та на період виборчої кампанії

4.  Державні  та  комунальні  підприємства,  установи,  організації/
громадські  організації  у  сфері  культури і  мистецтв (у тому числі
національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні), крім
комунальних  підприємств,  установ,  організацій,  створених
Вороновицькою селищною радою

4

5. Установи і організації,  діяльність яких фінансується з місцевих
бюджетів           (крім  бюджету  Вороновицької  територіальної
громади (далі – бюджет В.Т.Г) 

4

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження
4

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження,
що забезпечують  підготовку,  випуск та  (або)  розповсюдження не
менш як  50 відсотків  книжкової  продукції  державною мовою (за
винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

8.  Дипломатичні  представництва,  консульські  установи іноземних
держав,  представництва  міжнародних  організацій  в  Україні  (крім
договорів,  орендна  плата  за  якими  врегульована  міжнародними
договорами  України,  згода  на  обов’язковість  яких  надана
Верховною Радою України)

3

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного
бюджету,  та  комунальні  заклади  освіти,  що  фінансуються  з
місцевого  бюджету (крім бюджету В.Т.Г),  які  мають ліцензію на
провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів
освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті
18 цього додатка)

3

10.  Заклади освіти,  що мають ліцензію на провадження освітньої
діяльності  та  засновані  неприбутковими  громадськими
об’єднаннями,  які  отримують  державне  фінансування  з  держав  -
членів ЄС

3

11.  Приватні  заклади  загальної  середньої  освіти  (суб’єкти
підприємницької  діяльності),  які  мають  ліцензію на  провадження
освітньої  діяльності  у  відповідній  сфері,  на  площі,  що
використовується для надання ліцензійних послуг

3

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за
рахунок  державного  бюджету,  органи  місцевого  самоврядування
(крім Вороновицької селищної ради) та їх добровільні об’єднання

3
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13.  Комунальні  заклади  охорони  здоров’я,  які  утримуються  за
рахунок місцевих бюджетів, крім бюджету В.Т.Г 3

14.  Музеї,  крім  тих,  які  повністю  фінансуються  за  рахунок
державного бюджету 3

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості,
що  є  неприбутковими  організаціями,  внесеними  до  Реєстру
неприбуткових  установ  та  організацій,  утворені  ними  спортивні
клуби  (крім  спортивних  клубів,  що  займаються  професійним
спортом),  дитячо-юнацькі  спортивні  школи,  школи  вищої
спортивної  майстерності,  центри  олімпійської  підготовки,  центри
студентського  спорту  закладів  вищої  освіти,  центри  фізичної
культури  і  спорту  осіб  з  інвалідністю,  що  є  неприбутковими
організаціями,  внесеними  до  Реєстру  неприбуткових  установ  та
організацій,  -  виключно  для  проведення  спортивних  заходів  або
надання  фізкультурно-спортивних  послуг  (крім  тих,  що
фінансується з бюджету В.Т.Г)

3

16.  Державні  та  комунальні  спортивні  клуби,  дитячо-юнацькі
спортивні  школи,  школи  вищої  спортивної  майстерності,  центри
олімпійської  підготовки,  центри  студентського  спорту  закладів
вищої  освіти,  фізкультурно-оздоровчі  заклади,  центри  фізичного
здоров’я  населення,  центри  фізичної  культури  і  спорту  осіб  з
інвалідністю,  а  також  бази  олімпійської,  параолімпійської  та
дефлімпійської  підготовки  (крім  орендарів,  зазначених  у пункті
9 цієї Методики)

3

17.  Комунальні  заклади  охорони  здоров’я,  які  утримуються  за
рахунок  місцевих  бюджетів,  та  комунальні  некомерційні
підприємства,  що  утворилися  у  результаті  реорганізації
комунальних закладів охорони здоров’я (крім тих, що фінансується
з бюджету В.Т.Г)

3

18.  Заклади  освіти,  засновані  на  будь-якій  формі  власності  (крім
тих, що фінансується з бюджету В.Т.Г), суб’єкти підприємницької
діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері
дошкільної  освіти,  на  площі,  що  використовується  для  надання
ліцензійних послуг

1

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи
та  заклади  соціального  обслуговування,  що  надають  соціальні
послуги  відповідно  до Закону  України «Про  соціальні  послуги»
(крім тих, що фінансується з бюджету В.Т.Г)

1

20.  Релігійні  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних
обрядів та церемоній:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
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на площі не більш як 50 кв. метрів
3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів
7

21.  Народні  депутати  України  або  депутати  місцевих  рад  для
розміщення  громадської  приймальні,  у  тому  числі  коли  договір
оренди від імені депутата укладається громадською організацією в
інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні
(крім  випадків,  коли  в  інтересах  народного  депутата  України  діє
уповноважений  орган  Верховної  Ради  України,  в  такому  разі
застосовується пункт 9 цієї Методики):

на площі не більш як 50 кв. метрів
3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів
7

22.  Громадські  організації  ветеранів  для  розміщення
реабілітаційних установ для ветеранів, крім тих, що підпадають під
дії  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту»:

на площі не більш як 100 кв. метрів
4

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів
7

23.  Реабілітаційні  установи  для  осіб  з  інвалідністю  та  дітей  з
інвалідністю для  розміщення таких реабілітаційних установ,  крім
установ, що фінансуються з бюджету В.Т.Г:

на площі не більш як 100 кв. метрів
1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів
7

24.  Релігійні  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних
обрядів  та  церемоній,  які  на  момент  введення  в  дію Закону
України «Про  оренду  державного  та  комунального  майна»
безоплатно  використовували  об’єкт  оренди  на  підставі  договору
позички  або  іншого  договору  для  забезпечення  проведення
релігійних обрядів та церемоній

0,01

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n49
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Додаток 1
до Методики

Орендні ставки 
для договорів оренди комунального майна 

Вороновицької територіальної громади, які продовжуються вперше

Найменування
Орендна ставка,

відсотків
1 2

 Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:

1)  розміщення  казино,  інших  гральних  закладів,  гральних
автоматів 100

2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів
обміну валюти 45

3) розміщення:
40банкоматів

ресторанів з нічним режимом роботи
відділень  банків,  фінансових  установ,  ломбардів,  бірж,
брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор
(агентств нерухомості)
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів
з  дорогоцінних  металів  та  дорогоцінного  каміння,
антикваріату, зброї
4) розміщення:

30виробників реклами
саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу
торговельних об’єктів з продажу автомобілів
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зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5)  організація  концертів  та  іншої  видовищно-розважальної
діяльності 25

6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять тур
операторську та тур агентську діяльність, готелів 22

7) розміщення:
20майстерень,  що  здійснюють  технічне  обслуговування  та

ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
приватних закладів охорони здоров’я
суб’єктів  господарювання,  що  діють  на  основі  приватної
власності  і  провадять  господарську  діяльність  з  медичної
практики
торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
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:

18турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних  об’єктів  з  продажу  непродовольчих  товарів,
алкогольних та тютюнових виробів*
офісних  приміщень  (крім  відділень  банків,  фінансових
установ,  ломбардів,  бірж,  брокерських,  дилерських,
маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з
переказом грошей
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері
права, бухгалтерського обліку та оподаткування
антен, технічних засобів і антен операторів теле комунікацій,
які  надають  послуги  рухомого  (мобільного)  зв’язку,
операторів  та  провайдерів  теле  комунікацій,  які  надають
послуги доступу до Інтернету
9) розміщення:
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15
ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що
здійснюють продаж товарів підакцизної групи*
ветеринарних  лікарень  (клінік),  лабораторій  ветеринарної
медицини
суб’єктів  господарювання,  що  провадять  діяльність  з
організації шлюбних знайомств та весіль
складів, крамниць-складів, магазинів-складів
приватних архівних установ
камер схову
стоянок для автомобілів, паркінгів
суб’єктів  господарювання,  що  провадять  діяльність  з
вирощування квітів, грибів
10) розміщення:

12суб’єктів  господарювання,  що  провадять  виробничу
діяльність
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
аптек, ветеринарних аптек
рибних господарств
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
інформаційних агентств
виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
суб’єктів  підприємницької  діяльності,  що  надають  освітні
послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
11) розміщення:

10

суб’єктів  кінематографії,  основною  діяльністю  яких  є
кіновиробництво  або  технічне  забезпечення  і
обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені
до  Державного  реєстру  виробників,  розповсюджувачів  і
демонстраторів фільмів
редакцій засобів масової інформації
приватних  закладів  освіти  (суб’єктів  підприємницької
діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у
відповідній  сфері  (крім  закладів  освіти  і  суб’єктів
підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому
підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту),
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на  площі,  що  використовується  для  надання  ліцензійних
послуг
12)  організація  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  державне  або
комунальне  підприємство,  установа,  організація,  що
провадить діяльність з організації конгресів і торговельних
виставок

10

13) розміщення:
9закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в

абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту
суб’єктів  підприємницької  діяльності,  що  надають  освітні
послуги без отримання ліцензії
суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  побутове
обслуговування населення
громадських вбиралень
виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої
в Україні
14)  організація  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  з
метою  проведення  публічних  заходів  (зборів,  дебатів,
дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

15) розміщення:
6об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується

для надання послуг поштового зв’язку
суб’єктів  господарювання,  що  надають  послуги  з
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
кінотеатрів, бібліотек, театрів
16) розміщення:

5державних та  комунальних закладів  охорони здоров’я,  що
частково фінансуються за рахунок державного та місцевих
бюджетів (крім бюджету В.Т.Г)
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів
видавництв  друкованих  засобів  масової  інформації  та
видавничої продукції
17) оренда майна:

4
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державними та комунальними підприємствами, установами,
організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими
організаціями  у  сфері  культури  і  мистецтв  (у  тому  числі
національними творчими спілками або їх членами під творчі
майстерні)
державними  видавництвами  і  підприємствами
книгорозповсюдження
вітчизняними  видавництвами  та  підприємствами
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск
та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової
продукції  державною  мовою  (за  винятком  видань
рекламного та еротичного характеру)
18) розміщення:

3державних  закладів  освіти,  що  частково  фінансуються  з
державного  бюджету,  та  комунальних  закладів  освіти,  що
фінансуються  з  місцевого  бюджету  (крім  бюджету  В.Т.Г),
які  мають ліцензію на  провадження освітньої  діяльності  у
відповідній  сфері  (крім  закладів  освіти  і  суб’єктів
підприємницької  діяльності,  визначених  в  абзаці  третьому
підпункту 20 цього пункту)
закладів  освіти,  що  мають  ліцензію  на  провадження
освітньої  діяльності  та  засновані  неприбутковими
громадськими  об’єднаннями,  які  отримують  державне
фінансування з держав - членів ЄС
приватних  закладів  загальної  середньої  освіти  (суб’єктів
підприємницької  діяльності),  які  мають  ліцензію  на
провадження  освітньої  діяльності  у  відповідній  сфері,  на
площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування,
інших  установ  і  організацій,  діяльність  яких  частково
фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів
(крім тих, що фінансуються з бюджету В.Т.Г)
добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування,
у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із
всеукраїнським статусом
музеїв,  крім тих,  які  повністю фінансуються з  державного
бюджету
громадських  об’єднань  фізкультурно-спортивної
спрямованості,  що  є  неприбутковими  організаціями,
внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій,
утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів,
що  займаються  професійним  спортом),  дитячо-юнацьких
спортивних  шкіл,  шкіл  вищої  спортивної  майстерності,
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центрів  олімпійської  підготовки,  центрів  студентського
спорту  закладів  вищої  освіти,  центрів  фізичної  культури і
спорту  осіб  з  інвалідністю,  що  є  неприбутковими
організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ
та  організацій,  -  виключно  для  проведення  спортивних
заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг (крім
тих, що фінансуються з бюджету В.Т.Г)

державних  та  комунальних  спортивних  клубів,  дитячо-
юнацьких  спортивних  шкіл,  шкіл  вищої  спортивної
майстерності,  центрів  олімпійської  підготовки,  центрів
студентського спорту закладів вищої освіти,  фізкультурно-
оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення,
центрів  фізичної  культури  і  спорту  осіб  з  інвалідністю,  а
також баз  олімпійської,  паралімпійської  та  дефлімпійської
підготовки  (крім  орендарів,  зазначених  у пункті 9 цієї
Методики)
казенних  підприємств  та  комунальних  некомерційних
підприємств,  що  утворилися  у  результаті  реорганізації
державних та комунальних закладів охорони здоров’я (крім
тих, що фінансуються з бюджету В.Т.Г)
дипломатичних  представництв,  консульських  установ
іноземних держав, представництв міжнародних організацій в
Україні  (крім  договорів,  орендна  плата  за  якими
врегульована міжнародними договорами України,  згода  на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України)
19) розміщення:

2державних  архівних установ,  що частково  фінансуються  з
державного бюджету, та комунальних архівних установ, що
фінансуються з місцевого бюджету, крім бюджету В.Т.Г
організацій,  що  надають  послуги  з  нагляду  за  особами  з
психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями
20) розміщення:

1надавачів  соціальних  послуг  (державної  та  комунальної
власності), крім тих, що фінансуються з бюджету В.Т.Г
закладів  освіти,  заснованих  на  будь-якій  формі  власності
(крім  тих,  що  фінансуються  з  бюджету  В.Т.Г),  суб’єктів
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2021-%D0%BF#n49
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освітніх  послуг  у  сфері  дошкільної  освіти,  на  площі,  що
використовується для надання ліцензійних послуг
закладів  соціального  захисту  для  бездомних  громадян,
безпритульних  дітей  та  установ,  призначених  для
тимчасового або постійного перебування громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю
закладів  соціального  обслуговування  для  сімей,  дітей  та
молоді,  що  утримуються  за  рахунок  місцевого  бюджету,
крім бюджету В.Т.Г, зокрема:
- центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
-  соціальних  гуртожитків  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування
- соціальних центрів матері та дитини
- центрів соціально-психологічної допомоги
-  центрів  реабілітації  дітей  та  молоді  з  функціональними
обмеженнями
- центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.
21)  розміщення  уповноважених  Національним  банком  у
встановленому  законодавством  порядку  банків,  в  яких
держава  володіє  часткою  статутного  капіталу  в  розмірі
понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене
на праві господарського відання за Національним банком і
передане до сфери управління інших державних органів або
у  комунальну  власність  або  закріплене  на  праві
господарського відання за Національним банком, з цільовим
функціональним  призначенням  для  зберігання  запасів
готівки  Національного банку та  проведення технологічних
процесів щодо забезпечення готівкового обігу

0,01

22)  розміщення  Товариства  Червоного  Хреста  України  та
його місцевих організацій 0,01

23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під
гаражі для спеціальних засобів пересування 0,01

24)  оренда  юридичними  та  фізичними  особами  для
облаштування  у  закладах  охорони  здоров’я  кімнат
відпочинку  (сімейних  кімнат)  для  перебування  в  них  на
безоплатній  основі  осіб,  які  перебувають  на  лікуванні  у
цьому закладі,  та  членів їх сімей (під час лікування таких
осіб)

0,01

25)  оренда  релігійними  організаціями  для  забезпечення
проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент
введення в дію Закону України «Про оренду державного та
комунального  майна»  безоплатно  використовували  об’єкт
оренди на підставі  договору позички або іншого договору
для  забезпечення  проведення  релігійних  обрядів  та

0,01

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
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церемоній
26) розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів
15

перевезення вантажів
18

27)  розміщення  творчих  спілок,  творчих  майстерень,
громадських  об’єднань,  благодійних  організацій  та
релігійних  організацій  для  забезпечення  проведення
релігійних  обрядів  та  церемоній  на  площі,  що  не
використовується  для  провадження  підприємницької
діяльності:
на площі не більш як 50 кв. метрів

4
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7
28) розміщення громадської приймальні народного депутата
України  або  депутата  місцевої  ради,  у  тому  числі  коли
договір оренди від імені депутата укладається громадською
організацією  в  інтересах  депутата  і  для  розміщення  його
депутатської  приймальні  (крім  випадків,  коли  в  інтересах
народного  депутата  України  діє  уповноважений  орган
Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт
9 цієї Методики):
на площі не більш як 50 кв. метрів

3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7
29) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю
на  площі,  що  не  використовується  для  провадження
підприємницької діяльності:
на площі не більш як 100 кв. метрів

1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

30)  оренда  громадськими  організаціями  ветеранів  для
розміщення реабілітаційних установ для ветеранів, крім тих,
що підпадають під дії Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»:
на площі не більш як 100 кв. метрів

1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7
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31)  оренда  реабілітаційними  установами  для  осіб  з
інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких
реабілітаційних установ,  крім  установ,  що фінансуються  з
бюджету В.Т.Г:
на площі не більш як 100 кв. метрів

1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7
32) інше використання нерухомого майна

15

Додаток 2 
                                                                                до проєкту рішення 
                                                                                Вороновицької селищної ради
                                                                                від 12.05.2022

                                       
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

державного та комунального майна

смт. Вороновиця                                           «___» _________ 20__ року

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________
____________________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)
(далі - Орендодавець) в особі __________________________________________
____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________
____________________________________________________________________
                                    (положення, статут, довіреність тощо)

 Та з іншого боку    ___________________________________________ 
              (повна назва Орендаря)
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(далі - Орендар) в особі _______________________________________________
____________________________________________________________________

  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
який діє на підставі ___________________________________________________
____________________________________________________________________

                                (статут, довіреність тощо)

з  іншого  боку,  разом  надалі  «Сторони»,  уклали  цей  Договір,  про  наведене
нижче:

мп.    _____ “ _ _ _ _  “   _ _ _ _ _   20___р.

мп.    _____ “ _ _ _ _  “   _ _ _ _ _   20___р.

1. Предмет Договору
1.1. В цьому Договорі Сторони погодили умови, на яких Орендодавець 
передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне 
майно:
 

 - орендна ставка ____________________________________________                   
.                                                   (повна , пільгова)-(обов’язково до заповнення)

  - загальною площею ___________кв.м. , що знаходиться за адресою: 
___________________________________________________
                                                                                                                                        
(в подальшому «Об'єкт оренди»)  підтверджується Витягом з Державного 
реєстру речових прав на дане майно про реєстрацію права власності.

1.2. Майно передається в Оренду з метою здійснення :

____________________________________________________________________ 
                                (вид  діяльності та цільове призначення)

 Строком на   _____ років ______ місяців.  з__________ по __________ 
включно.

Строки чинності вказати прописом ______________________________________

____________________________________________________________________



20

1.3.Орендодавець гарантує, що технічний стан приміщень, відповідає вимогам, 
встановленим нормами законодавства, приміщення введено в експлуатацію та 
придатне для використання згідно п.1.2. цього Договору.

2. Умови і порядок передачі та повернення Об'єкта оренди
2.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає Об'єкт оренди, з моменту 
підписання Сторонами Акта прийому-передачі Об'єкта оренди.
2.2. Акт прийому-передачі Об'єкта оренди повинен бути підписаний 
Сторонами (їх уповноваженими представниками) протягом 3 (трьох) 
календарних днів з моменту підписання даного договору.
2.4. Якщо на дату прийому-передачі Об’єкт оренди чи який-небудь його 
частини будуть несправними або ушкодженими, такі факти підлягають 
обов’язковому відображеню в Акті прийому-передачі, а Сторони додатково 
узгоджують спосіб усунення таких недоліків. До моменту усунення недоліків 
орендна плата може не сплачується за узгодженням з орендодавцем, якщо такі 
недоліки унеможливлюють використання Об’єкта оренди за призначенням 
згідно з п. 1.2 даного Договору.
2.5. Акт прийому-передачі, підписаний уповноваженими представниками 
Сторін, є доказом фактичної передачі Об'єкта оренди. Підписання акту 
прийому-передачі не спричиняє передачу Орендарю право власності на Об'єкт 
оренди, протягом терміну дії цього договору Орендар здійснює лише право 
користування Об'єктом оренди.
2.6. Повернення Орендарем Об'єкта оренди здійснюється в 5-ти денний 
термін з дня закінчення строку дії Договору або з дня його розірвання. Перед 
поверненням Об'єкта оренди Сторони проводять його загальний огляд та 
перевіряють його технічний стан.
2.7. Факт повернення Об'єкта оренди,та його належний технічний стан 
підтверджується шляхом підписанням Сторонами акта прийому-повернення 
Об'єкта оренди. 
2.8. Обов'язок по складанню Акта прийому-передачі покладається на сторону,
яка передає  чи  повертає Об'єкт оренди.

3. Орендна плата та інші платежі
3.1       Орендна плата розраховується згідно чинного законодавства з 
доповненнями та змінами на момент підписання даного договору та пільгових 
умов за (1) гривню з урахуванням всіх рекомендації Закону України про оренду
комунального та державного майна.
3.2. Загальна сума  орендної плати що визначена за строк (період)                     
______________________________________
                (за рік,щомісяця,за добу. почасова)

 Надалі - „Орендна плата" на день підписання Договору становить _________    
_________________________________           (______________   ) грн.
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Розрахунки здійснюються в безготівковій формі - шляхом перерахування 
грошових коштів на рахунок вказаний в реквізитах Орендодавця.
3.3. Компенсація оплати за електроенергію, газ, водо- та теплопостачання, 
комунальні платежі здійснюється Орендарем відповідно до показників 
лічильників та виставлених рахунків.
3.4. Орендар сплачує орендну плату до ______________.
3.5. Орендна плата нараховується з дня підписання Сторонами Акта прийому-
передачі Об'єкта оренди до дати підписання акта приймання-передачі та 
повернення ключів від приміщень.
3.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у 
розмірі‚ що визначається на момент оплати. 

4. Обов'язки та права Сторін
4.1. Орендар зобов'язується:
4.1.1. Використовувати Об'єкт оренди відповідно до цільового призначення, 
визначеного п.1.2 та умов цього Договору.
4.1.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.
4.1.3. Забезпечити збереження Об'єкта оренди, запобігати його пошкодженню і 
псуванню.
4.1.4. Дотримуватись:

- норм техніки безпеки; санітарно-гігієнічних норм; вимог 
електробезпеки;

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм і 
правил.
4.1.5. Орендар не вправі без попереднього письмового погодження з 
Орендодавцем проводити реконструкцію та капітальний ремонт.
4.1.6. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві 
Об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з врахуванням нормального природного фізичного зносу.
4.1.7. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по сплаті 
орендних та інших платежів та підписувати відповідний акт звірки.
4.1.8. Здійснювати власними силами та за власний рахунок ремонт на об'єкті 
оренди, інші витрати, пов’язані з утриманням Об’єкта оренди.

4.2. Орендар має право:
4.2.1. Безперешкодно використовувати Об'єкт оренди відповідно до його 
призначення та умов цього Договору з моменту підписання Акта прийому-
передачі.
4.2.2. Безперешкодно використовувати під'їзні шляхи до Об'єкта оренди;
4.2.3. З письмового дозволу Орендодавця, здійснювати реконструкцію, 
технічне переобладнання Об'єкта оренди, що зумовлене пристосуванням 
приміщення до діяльності Орендаря згідно даного Договору.
4.2.4. Користуватись системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні.
4.2.5. Установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується.
4.2.6. Встановлювати сигналізацію та інші системи охорони.
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4.2.7. Самостійно за власний рахунок одержувати, а в майбутньому вчасно 
продовжувати необхідні ліцензії (дозволи, погодження), що встановлені 
чинним законодавством України та необхідні йому для цільового використання
Об’єкта оренди.

4.3. Орендодавець зобов'язується:
4.3.1. Передати Орендарю в оренду об'єкт оренди, згідно з цим Договором по 
Акту прийому-передачі майна в термін, вказаний у п. 2.2.
4.3.2. Не перешкоджати Орендареві в користуванні Орендованим майном.
4.3.3. Забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний доступ до приміщення,
що орендується.
4.3.4. У випадку зміни банківських або податкових реквізитів, Орендодавець 
зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня їх змін, повідомити 
про це Орендаря.

4.4. Орендодавець має право:
4.4.1. Щомісячно, своєчасно та в повному обсязі отримувати від Орендаря 
орендну плату за користування Об'єктом оренди.
4.4.2. Достроково розірвати даний договір на умовах та в порядку, 
встановленому даним Договором. 
4.4.3. Орендодавець має право у присутності повноважних представників 
Орендаря, в узгодженому порядку здійснювати перевірку використання 
Орендарем Об'єкта оренди.

5. Суборенда
5.1. За цим договором Орендар має право здавати приміщення в Суборенду 
фізичним та юридичним особам тільки за письмовим погодженням з 
Орендодавцем (Балансоутримувачем).та з урахуванням змін в законодавстві ; 
(про суборенду на період військового стану.)

6. Умови проведення реконструкції, капітального чи інших видів ремонтів 
або поліпшення Об'єкта оренди.
6.1. Орендар має право здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт 
Об'єкта оренди лише за письмовою згодою Орендодавця. При цьому така 
письмова згода повинна бути отримана Орендарем до початку проведення 
таких робіт.
6.2. У разі, якщо для здійснення реконструкції, капітального чи інших видів 
ремонту або поліпшення Об'єкта оренди потрібне замовлення, виготовлення та 
погодження проектно - кошторисної або іншої документації, то таке 
замовлення, виготовлення та погодження здійснюється Орендарем за власний 
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рахунок за участю Орендодавця. Отримання відповідних дозволів, необхідних 
для проведення цих робіт здійснюється Орендарем в такому ж порядку.
6.3. Зроблені Орендарем поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди 
для об'єкта оренди і якщо Орендодавець не погодиться відшкодувати їх 
вартість, можуть бути вилучені Орендарем.
 Якщо поліпшення  не можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди, Орендар 
має право на відшкодування вартості понесених витрат або на зарахування їх 
вартості в рахунок плати за користування річчю тільки за наявності  додаткової 
угоди  з Орендодавцем про повернення чи перерахунок коштів за поліпшення 
орендованого майна 
6.4. Вартість поліпшень, які зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця та 
належного письмового завірення,   які в свою чергу не можна відокремити без 
шкоди для об'єкта оренди, відшкодуванню не підлягають.

7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. У випадку прострочення зобов'язання по сплаті орендної плати. Орендар 
сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від суми заборгованості, що діяла на період прострочення платежу.
7.3. У разі порушення Орендарем правил експлуатації Об'єкту оренди, його 
інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж, усунення наслідків 
здійснюється за його рахунок та в строк, погоджений сторонами.
7.4. Якщо з вини Орендаря Об'єкту оренди або суборендарів завдана шкода, 
останній зобов'язаний усунути такі пошкодження за власний рахунок у 
повному обсязі. 

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є 
наслідком обставин непереборної сили, тільки в тому випадку якщо данні 
непереборні сили не входять до переліку страхового договору, перелік яких 
визначений чинним законодавством України.
7.6. При настанні обставин непереборної сили, а також про момент їх 
припинення, Сторона, у якої виникли обставини непереборної сили, повинна 
сповістити  про них в письмовому вигляді іншу Сторону та Страхову компанію,
але не пізніше  3-х (трьох) днів з моменту початку обставин непереборної сили 
чи їх припинення.  
7.7. У будь-якому випадку обставини форс-мажору підтверджуються 
відповідними документами (сертифікатом, висновком), що видані ТПП України
або його регіональними відділеннями у відповідності до їх повноважень, 
визначених законом. 
7.8. У   разі   настання   форс-мажорних обставин, термін виконання 
Сторонами зобов'язань за даним Договором може бути відкладений 
пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки або 
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прийнято інше рішення, про що Сторони складають додаток до Даного 
Договору.
7.9    . Відповідальність та фінансові витрати за прострочення та несвоєчасне  
подовження (переукладання, підписання додаткової угоди) стосовно даного 
договору, по причині спливання терміну дії даного договору ,  несе орендар.

8. Припинення дії та зміна умов договору оренди
8.1. Зміни і доповнення до цього договору приймаються за взаємною згодою 
Сторін та оформляються у вигляді окремих додатків(додаткова угода до 
договору) та становитимуть невід'ємну частину цього договору. Підчистки, 
забілювання та інші виправлення в тексті договору чи його додатках не 
допускаються.
8.2. Дія цього Договору припиняється в зв'язку з припиненням терміну 
використання Об'єкта оренди, або за взаємною згодою Сторін.
8.3. Термін використання Об'єкта оренди припиняється у випадку:

- закінчення терміну оренди, що погоджений Сторонами;
- повної конструктивної загибелі Об'єкта оренди, що трапилась після 

підписання Сторонами цього договору;
- дострокового розірвання Договору.

8.4. Використання Об’єкта оренди може бути також достроково припинено на
вимогу Орендодавця в разі:

- якщо Орендар не сплатив орендної плати протягом строку, 
встановленого договором або законом.

- якщо внаслідок діяльності (дій чи бездіяльності) Орендаря погіршується
стан Об'єкта оренди.

9. Строки та інші умови
9.1. Термін дії договору оренди становить ___________________                       
та наступає з моменту державної реєстрації даного договору.    
9.2. Орендар, у випадку належного виконання умов даного Договору, має 
пріоритетне право на укладення нового договору Оренди      ____________.
9.3. Окремі положення даного Договору, визнані у встановленому порядку 
недійсними не тягнуть недійсність всього Договору.
9.4. В разі продажу (передачі) Об'єкта оренди третій особі, умови цього 
Договору зберігають свою силу для нового власника Об'єкта оренди до 
закінчення строку дії даного Договору.
9.5. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) 
приміщення несе Орендар( в разі відмови від страхового полюсу).
9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу
9.7. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі 
невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором з 
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обовязковим письмовим попередженням  іншої Сторони не пізніше, як за один 
місяць до терміну розірвання даного Договору.

9.8.    Якщо строк дії даного договора  завершується у період воєнного стану,то

цей договір вважається продовженим на період дії воєнного стану та протягом

чотирьох  місяців  з  дати  припинення  чи  скасування  воєнного  стану,  крім

випадку,  коли  балансоутримувач  з  урахуванням  законодавства  за  30

календарних днів до дати закінчення договору оренди повідомив  орендарю про

непродовження  договору  оренди  з  підстав,  визначених  статтею  19  Закону.

Норма  щодо  продовження  договору,  встановлена  цим  пунктом,  не

застосовується до договорів, щодо яких рішення про їх продовження прийнято

на аукціоні і аукціон оголошено до дати набрання чинності цією постановою.

Договір оренди в період воєнного стану може бути достроково припинений за

заявою  орендаря,  поданою  ним  орендодавцю  на  адресу  електронної  пошти,

зазначену в договорі оренди. Заява вважається належно поданою, якщо вона

підписана  уповноваженою  особою  орендаря,  а  її  PDF-копія  надіслана  з

електронної адреси орендаря, зазначеної в договорі оренди.

9.9  Якщо договір укладений на строк більше п’яти років , то такий договір  має

бути обов’язково ноторіально завіреним .

10.   Договори оренди пільгової ставки за ( 1 ) гривню також договори оренди
укладенні  строком на  пять  років  та  менше (окрім  погодинного  та  добового
визначення)  які  продовжуються  в  перше  у  разі  відсутності  заяви  однієї  із
Сторін про припинення цього Договору, або зміну його умов після закінчення
строку  його  чинності  протягом  одного  місяця  такий   договір  уважається
продовженим на той самий строк і на тих самих умовах , які були передбачені
цим Договором.

Автоматичне  подовження договору  не  відбувається  у  разі  зміни сторони
(орендодавця, балансоутримувача)  за рішенням сесії про передачу зазначеного
в  договорі  державного  комунального  майна   іншому  власнику-(відділу,
підрозділу,  структурі)  апарата  селищної  Ради.   Окрім  випадків:  наявність
своєчасни підписаної  додаткової  угоди  з  третьою стороною:  (  орендодавцем
балансоутримувачем  визначеним  сесією  Ради  )  про  зміну  сторони  та
дотримання умов, строків та положень даного договору. 

 Зазначенні  дії  оформляються  додатковою  угодою  ,  яка  є  невідємною
частиною Договору при обов’язковій наявності  рішення селищної ради « про
надання відповідного дозволу.»  

 10.Страхування  об’єкта  оренди,  відшкодування  витрат  на  оцінку
Майна та укладення охоронного договору. Орендар зобов’язаний:
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1) протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати 
Майно на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2. Умов, на 
користь Балансоутримувача згідно з Порядком, зокрема від пожежі, 
затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 
календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів 
страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завірені належним 
чином копії договору страхування і документів, які підтверджують сплату 
страхового платежу (страхових платежів);

поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього 
договору Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та 
Орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і 
документів, які підтверджують сплату страхового платежу. Якщо договір 
страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий договір 
повинен бути поновлений після закінчення строку, на який він укладено.

Якщо строк дії договору оренди менший, ніж один рік, то договір страхування 
укладається на строк дії договору оренди.

Страхування об’єкта оренди не застосовується до договорів які укладаються      
( погодинно,  за добу, та строком менше ніж на один місяць).

Страхування об’єктів оренди за пільговими договорами (1) гривню , може бути 
відмінене підписанням додаткової угоди  до такого договору , тільки  за 
рішенням сесії Ради.

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

2. Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар 
зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов’язані з 
проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі, зазначеній у пункті 6.3 Умов (у 
разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). Балансоутримувач має 
право зарахувати частину орендної плати, що підлягає сплаті на користь 
Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням 
незалежної оцінки Майна.

3. Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар 
зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу/колишньому орендарю 
витрати, пов’язані із укладенням охоронного договору, якщо вони були 
понесені протягом календарного року до дати публікації оголошення про 
проведення аукціону про передачу майна в оренду у сумі, визначеній в пункті 
4.6 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат).

11. Вирішення спорів
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11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12. Реквізити і підписи Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

_____________________ 

ОРЕНДАР: 

________________________ 

Пояснювальна записка
до проєкту рішення селищної ради від 12.05.2022

«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду
комунального майна та Примірного договору оренди»

Проєкт  рішення  Вороновицької  селищної  ради  «Про  затвердження
Методики  розрахунку  орендної  плати  за  оренду  комунального  майна  та
Примірного  договору  оренди»  підготовлений  з  метою  затвердження  власної
Методики  розрахунку  орендної  плати  за  оренду  нерухомого  майна
Вороновицької селищної ради та Примірного договору оренди.

Т.в.о начальника  відділу УКВ                                  Анатолій ДІХТЯРУК

Погоджено:
Заступник селищного  голови з питань
діяльності виконавчих органів ради         Татьяна ЛІЩУК
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СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                           Олександр КОВІНЬКО


