
 
 

 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

18 грудня 2013 року               №        9                    ХХХ сесія шостого скликання            
              Баштанка 
 
 

Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на право укладання договору 
оренди майна, що є спільною власністю 
територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району   
 
 

 Відповідно до частини другої статті 43 та частини п'ятої статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», розділу VI «Здійснення 
державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування» Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», на підставі рішення районної ради 
від 30 грудня 2010 року №16 «Про повноваження у частині управління майном 
спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району», з 
метою врегулювання орендних відносини відповідно до вимог чинного 
законодавства та забезпечення ефективного використання майна, що є 
спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району, 
згідно із висновками постійних комісій районної ради з питань промисловості, 

транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, торговельного та 

побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та 

власності від 11 грудня 2013 року №3, з питань планування, бюджету, 

фінансів, економіки та інвестицій від 14 листопада 2013 року №3, районна рада 
  

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право укладання 
договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району (додається). 
 

 2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року. 
 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від        
25 листопада 2011 року №5 «Про Порядок проведення конкурсу на право 
укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району». 
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4. Рекомендувати Баштанській районній державній адміністрації 

укладати договори оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району, відповідно до затвердженого Порядку. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, житлово-

комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування 

населення, будівництва, приватизації та власності. 
 

 
 
Голова районної ради                               Л.І.Луценко 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення районної ради 

18.12.2013 № 9  

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна,  

що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл  

Баштанського району 
  

Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 1, статей    

2, 3, 5 Закону України "Про оренду державного га комунального майна", 

згідно з Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня          

2011 року №906 та інших законодавчих та нормативних актів, з метою 

підвищення ефективності використання майна, що є спільною власністю 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району шляхом передачі його 

оренду фізичним та юридичним особам та визначення порядку проведення 

конкурсу на право оренди майна.  

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Орендою   є   засноване   на  договорі  строкове  платне  

користування   майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення  

підприємницької та іншої діяльності. 

1.2. Об’єктами оренди майна, що належить до спільної власності   

територіальних  громад    міста, сіл Баштанського району, є: 

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств та їх структурні 

підрозділи (філії, цехи, дільниці); 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме 

індивідуально визначене (рухоме) майно. 

1.3. Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району є: 

- Баштанська районна державна адміністрація як орган уповноважений 

управляти майном – щодо майна спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району, яке знаходиться на балансі її структурних 

підрозділів, відділів та управлінь; 

- комунальні підприємства – щодо майна спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району, яке знаходиться на 

їхньому балансі. 

 1.4. Орендарями  майна спільної власності територіальних громад міста, 

сіл Баштанського району можуть бути господарські  

товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його 

структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни України, 

фізичні та юридичні особи  іноземних  держав,  міжнародні організації та 



особи без  громадянства. Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди 

державного майна з метою використання його для підприємницької 

діяльності, до укладення  договору   зобов'язана   зареєструватись   як   суб'єкт 

підприємницької діяльності. 

Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької  та іншої 

діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних  держав та 

особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України. 

1.5. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від  

Баштанської районної ради, як власника майна;  

Баштанської районної державної адміністрації, як органу уповноваженого 

управляти майном; 

Орендодавців, зазначених у пункті 1.3 даного Порядку; 

фізичних та юридичних  осіб, які можуть бути орендарями відповідно до 

пункту 1.4. даного Порядку. 

1.6. Передача в оренду майна може здійснюватися лише за умови 

урахування правового режиму окремого майна, наявності встановлених 

законодавчими актами обтяжень чи обмежень відповідно до майна. 

1.7. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району здійснюється відповідно до вимог 

законодавчих актів та цього Порядку. 

  

ІІ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ  
  

2.1. Фізичні  та  юридичні  особи,  які бажають укласти договір оренди, 

 направляють  заяву,  проект договору оренди, а також інші документи  згідно 

з переліком, що визначається Фондом державного   майна   України   (далі  - 

матеріали) до відповідного орендодавця. 

2.2. У   разі  надходження  до  орендодавця  заяви  про  оренду цілісного 

 майнового  комплексу  підприємства,  його структурного підрозділу, 

 нерухомого майна,  а також майна,  що не  увійшло  до статутного   

 (складеного)   капіталу   господарських   товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації), орендодавець за умови   відсутності   заборони   

на  передачу  майна  в  оренду  у п'ятиденний  строк  після  дати  реєстрації 

 заяви  надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти 

відповідним майном, а у разі якщо: 

підприємство, його  структурний  підрозділ, щодо  цілісного майнового 

комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення  

договору  оренди  згідно  із  законодавством  займає монопольне становище на 

ринку; 

внаслідок укладення  договору  оренди  підприємець  або група 

підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; 

сумарна вартість   активів   або  сумарний  обсяг  реалізації товарів 

 (робіт,  послуг),   що   належать   об'єкту   оренди   та ініціаторові  укладення 

 договору  оренди,  перевищують показники, визначені  законодавством,  - 

 також  до  органу  Антимонопольного комітету України. 



Орган  Антимонопольного комітету України розглядає  надіслані йому 

 матеріали  і  протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає 

орендодавцеві висновки про  можливість  оренди  та  умови договору оренди.  

У   разі  порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство керівник 

 або  орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником 

 майна  подає  орендодавцеві  матеріали  щодо оренди нерухомого  майна, 

 копію  яких  орендодавець  у п'ятиденний строк після   дати  реєстрації  заяви 

 надсилає  органу,  уповноваженому управляти  відповідним  майном. 

2.3. Орган, уповноважений управляти відповідним майном, розглядає 

подані матеріали і протягом  п'ятнадцяти  днів  після  надходження матеріалів 

повідомляють підприємство  про своє рішення (надання дозволу щодо 

укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо 

передачі  в  оренду  нерухомого  майна  можуть враховуватися   пропозиції  

Баштанської районної державної адміністрації, відповідного   органу 

 місцевого  самоврядування  щодо  розміщення бюджетних установ і 

організацій.  

У разі наявності пропозиції органи, уповноважені управляти майном, 

можуть можуть у цей же термін запропонувати підприємству укласти договір  

оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.  

2.4. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків 

органу, уповноваженого упрааліяти відповідним майном, дозволу, відмови чи 

пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, 

укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, 

організацією, висновків органу Антимоновольного комітету України, 

укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.  

2.5. У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією 

укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організа-

цією,  орган,  уповноважений управляти відповідним майном, може без згоди 

підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною 

установою, організацією. 

  

Вивчення попиту на об’єкт оренди 
  

2.6.  Орендодавець  протягом  п'яти  днів після погодження умов договору 

 оренди  з  органом,  уповноваженим управляти відповідним майном  (у 

 випадках,  передбачених   законодавством,   -   органом Антимонопольного 

комітету України), а в разі якщо заява про оренду майна не потребує 

узгодження (щодо оренди  окремого  індивідуально визначеного майна,  крім 

нерухомого),  протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує  у 

 друкованих  засобах  масової інформації  та  на  офіційному сайті 

Баштанського району оголошення про намір передати майно в оренду або 

відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.  

2.7. Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення 

орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.  

 



2.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв 

 орендодавець своїм розпорядженням (наказом) ухвалює рішення за 

результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.   

2.9. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не 

проводиться і договір оренди укладається із заявником.   

2.10. У разі надходження двох і  більше  заяв орендодавець оголошує 

конкурс на право оренди. 

2.11. Оголошення про намір передати в оренду не розміщується і договір 

оренди укладається без проведення конкурсу у випадках, передбачених 

чинним законодавством. 

2.12. Орендодавець відмовляє в укладенні договору орендиу разі, якщо:  

прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку 

цих об'єктів;  

об'єкт включено  до  переліку підприємств,  що потребують залучення 

іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи 

органів місцевого самоврядування; 

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи 

з підстав, наведених у пункті 2.2. цього Порядку;  

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення 

договору оренди;  

орендодавець, зазначений у пункті 1.3. цього Порядку, прийняв 

рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною 

установою;  

є інші підстави, передбачені законом. 

  

  

Організація та проведення конкурсу на право укладення на право 

укладання договору оренди майна 
  

2.13. Конкурс на право оренди майна спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району оголошується відповідним 

орендодавцем, зазначеним у пункті 1.3 даного Порядку.  

2.14. Конкурс на право оренди об'єкта проводить конкурсна комісія, 

утворена орендодавцем. 

2.15. Оголошення про конкурс на право оренди майна публікується  у 

 друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Баштанського 

району. 

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати 

проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:  

інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного 

майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому 

числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень 

прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та 

кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в 

оренді);  



умови конкурсу;  

дата, час і місце проведення конкурсу;  

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три 

робочих дні до дати проведення конкурсу);  

перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі.  
 

2.16. Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в 

оренді об'єкта, письмово повідомляються орендодавцем  про проведення 

конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до 

оголошення про конкурс.  

  

 

Умови конкурсу 
  

2.17. Умовами конкурсу є:  

стартовий розмір орендної плати;  

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі 

оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої 

діяльності підприємства);  

дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;  

компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням 

незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у 

відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного 

фінансування таких витрат).  

строк оренди; 

своєчасна і у повному обсязі сплата орендної плати; 

забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкод-

женню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними 

нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого майна у 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 

урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної 

безпеки; 

страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 

укладання договору оренди відповідно до Типового договору оренди 

відповідного майна спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району. 
 

Іншими умовами договору оренди майна можуть бути: 

виконання певних видів ремонтних робіт;  

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;  

виготовлення продукції в обсягах,  необхідних для задоволення потреб 

регіону;  

збереження (створення) нових робочих місць;  

вжиття заходів  для  захисту навколишнього природного середовища 

з метою  дотримання  екологічних  норм  експлуатації об'єкта; 

 



створення безпечних умов праці;  

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного 

призначення.  

Інші умови включаються  до умов конкурсу з урахуванням пропозицій 

власника майна та органу, уповноваженого управляти майном.  

2.18. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу 

після опублікування оголошення про конкурс. 

2.19. Основним  критерієм  визначення  переможця  є   найбільший розмір 

 орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов 

конкурсу. 

Стартова орендна плата визначається згідно з рішенням районної ради 

про  Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. 

2.20. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі 

матеріали:  

1) заяву про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку) та 

документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди  цілісного 

майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимоно-

польного комітету про можливість передачі претенденту в оренду  зазначеного 

майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою 

для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові 

пропозиції відповідно до умов конкурсу;  

2) Проект договору оренди, завізований учасником конкурсу та завірений 

печаткою (за наявності), що відповідає Типовому договору оренди 

відповідного майна спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району (додаток 2 до Порядку); 

3) відомості про претендента:  

 для юридичної особи:  

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 

особи;  

посвідчені нотаріусом копії установчих документів; 

завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 

претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за 

останній рік;  

довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 

про банкрутство;  

для фізичної особи:  

копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену 

довіреність;  

завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 

 малого підприємництва-фізичної особи – платника єдиного податку. 

Конкурсна комісія 

2.21. Конкурсна комісія утворюється в кількості 7 осіб. Склад комісії 

затверджується розпорядженням (наказом) орендодавця. 



До складу конкурсної комісії (далі – Комісія) входять представники 

орендодавця, Баштанської районної державної адміністрації та Баштанської 

районної ради (за узгодженням). 

2.22. Основними завданнями комісії є:  

визначення умов та строку проведення конкурсу;  

розгляд поданих претендентами документів;  

проведення конкурсу;  

складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.  

2.23. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за 

консультаціями до  фахівців Баштанської районної державної адміністрації та 

Баштанської районної ради.  

2.24. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження розпорядження 

(наказу) про її створення. 

2.25. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова Комісії, 

який призначається з числа представників орендодавця. Голова Комісії у 

межах своєї компетенції скликає засідання, головує на засіданнях та 

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова Комісії має 

ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця 

конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну. 

2.26. Засідання Комісії є закритими. У разі потреби в отриманні 

додаткової інформації, Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях 

 пояснення учасників конкурсу. 

Члени комісії та відповідальні працівники, які забезпечують проведення 

конкурсу, в установленому чинним законодавством порядку несуть 

відповідальність за розголошення: 

інформації про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції 

(до визначення переможця): 

інформації, яка міститься у документах, наданих учасниками конкурсу; 

інформації про режим роботи та склад конкурсної комісії. 

2.27. Засідання Комісії є правомочними за умови участі не менше 5 осіб – 

членів Комісії. 

  

Процедура проведення конкурсу 

  

2.28. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 

 розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається 

 переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу. 

Учасники, які не з'явилися та не направили на конкурс своїх представників, 

вважаються такими, що вибули з конкурсу. 

2.29. Пропозиції та інші матеріали учасників конкурсу надаються 

до підрозділуорендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює 

реєстрацію вхідної  кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", 

запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові 

Комісії перед черговим засіданням, на якому вони розпечатуються. 



2.30. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції розглядаються 

на засіданнях Комісії до проведення конкурсу з метою формування списку 

учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної 

плати. Зазначений список затверджується орендодавцем. Орендодавець 

протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників 

конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або 

недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій 

орендної плати. 

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам 

конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з 

таким претендентом укладається договір оренди.  
 

2.31. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем 

видається відповідне розпорядження (наказ), у разі:  

неподання заяв про участь у конкурсі;  

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;  

знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.  

У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може 

 бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, 

 якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів. 
 

2.32. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають 

умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої 

запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із 

застосуванням принципу аукціону.  

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від 

особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного 

майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою 

особою. 
 

2.33. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем 

списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите 

засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні 

можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші 

заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії 

кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи 

уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.  

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку 

проведення конкурсу.  

Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з 

їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з 

конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної 

плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір 

стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.  
 

2.34. Голова комісії в присутності членів комісії та заінтересованих 

осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності 

реєстраційних номерів.   



2.35. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати 

конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії. Початком 

конкурсу вважається  момент оголошення головою  комісії найбільшого 

розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних 

пропозиціях.  
 

2.36. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено 

переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються: 

відомості про учасників;   

стартова орендна плата;  

пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); 

результати конкурсу.   

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання 

підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем 

конкурсу.  
 

2.37. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів 

після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у  засіданні, 

і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням (наказом) орендо-

давця. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затверд-

ження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу 

всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення 

про конкурс.  
 

2.38. Діяльність комісії припиняється у разі:  

відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку 

прийняття пропозицій учасників конкурсу;  

відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, – з моменту 

підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не 

відбувся;  

укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має 

право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, 

або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам 

конкурсу, - з моменту укладення договору;  

проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір 

не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про 

припинення діяльності комісії. 
 

2.39. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів 

конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто 

переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору 

оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання 

проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає 

орендодавцю підписаний проект договору оренди.  
 

2.40. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору 

оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 2.39. цього Порядку, 

комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в  



оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, 

скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, 

виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників 

конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання  комісії.  

На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 2.40. цього 

Порядку, орендодавець скасовує своє розпорядження (наказ) про визначення 

переможця. Новим  переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, 

розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших 

учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо 

орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма 

членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу.   
 

2.41. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути 

 скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:  

уповноважений орган управління об'єктом оренди відмовив у передачі 

майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття 

комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;  

об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;  

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 2.32. цього 

Порядку. 
  

Оцінка об'єкта оренди  
  

2.42. Оцінка об'єкта оренди здійснюється на підставі чинного 

законодавства.  

2.43. Оцінка  об'єкта  оренди  передує укладенню договору оренди. У разі, 

якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта 

оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) 

договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди. 

2.44. Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди та 

аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар. 

 

Порядок укладання договорів оренди 
 

2.45. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення 

домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. 

2.46. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у 

строки і на умовах, визначених у договорі оренди.  

Передача майна у суборенду здійснюється згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

  

Термін дії договору оренди 

  

2.47. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.  

2.48. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну 

 умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну        



дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на 

тих самих умовах, які були передбачені договором. 
 

2.49. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним 

чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право за інших  

рівних умов на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, 

якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі, якщо 

власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він 

повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до 

закінчення терміну договору. 
 

2.50. Неефективне використання об'єкта оренди, допущення невиконання 

умов договору оренди (наявність заборгованості по сплаті орендної плати) є 

підставою для розірвання договору оренди. 
 

2.51. Одностороння відмова від договору оренди не допускається. 
 

2.52. Договір оренди припиняється у разі: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря); 

банкрутства орендаря; 

загибелі об'єкта оренди; 

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.   

 

Правові наслідки орендних відносин 
 

2.53. Орендоване окреме індивідуально визначене майно, у тому числі і 

об’єкти нерухомості, залишаються на балансі орендодавця із зазначенням, що 

це майно передано в оренду.  

2.54. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване 

майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, 

псуванню.  

2.55. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та 

відмови від його продовження або банкрутства орендаря, він зобов'язаний 

повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі 

оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або 

його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не 

доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини. 

2.56. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.  

 

Здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди.  
 

2.57. Орендодавець контролює наявність, стан, напрями та ефективність 

використання майна, переданого в оренду за Договором.  

2.58. Орендодавець один раз на рік здійснює перевірку використання 

орендарем об’єкта оренди.   

2.59. Про перевірку орендодавець попередньо у тижневий термін 

письмово повідомляє орендаря. 

2.60. При перевірці звертається увага на:  



цільове використання орендованого майна відповідно до умов договору;  

стан та умови збереження орендованого майна;  

наявність поліпшень і дозволів на їх здійснення;  

ефективність використання майна. 

 

Орендна плата та порядок її нарахування 
 

2.61. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату 

незалежно від наслідків господарської діяльності. 

2.62. Орендна плата визначається в договорі оренди із урахуванням 

затвердженої рішенням районної ради Методики розрахунку і Порядку 

використання плати за оренду майна. 

2.63. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. 

2.64. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.  

2.65. Розмір  орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, 

якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а 

також у інших випадках, встановлених законодавством. 

  

 Відповідальність сторін 

2.66. За невиконання зобов'язань за договором оренди, у тому числі за 

зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть 

відповідальність, установлену діючим законодавством України, даним 

Порядком, іншими рішеннями районної ради та договором оренди.  

2.67.  У разі банкрутства орендаря, він відповідає за свої борги майном, 

яке належить йому на праві власності, відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

Прикінцеві положення 

 

Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Порядком, 

регламентуються згідно з діючим законодавством.  

  

  

Начальник відділу районної ради  

з питань інвестиційної політики та  

управління майном територіальних  

громад міста, сіл Баштанського району                               Т.І.Гвоздь 

 
  

 

 

                              



Додаток 1 

до Порядку проведення конкурсу 

на право укладання  договору 

оренди майна, що є спільною 

власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району, 

затвердженого рішенням районної 

ради  

від "__" _________2013 року №___ 

  

                                                                   

Голові комісії з проведення конкурсу  

на право оренди майна спільної власності 

територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району 

_________________________________ 

 З А Я В А 

на участь у конкурсі на право оренди майна спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

1. Об’єкт користування: 

1.1. Назва об’єкта ___________________________________________________ 

1.2. Місцезнаходження об’єкта________________________________________ 

1.3. Балансоутримувач об’єкта ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи – юридичної особи) 

1.4. Технічна (економічна характеристика об’єкта) _______________________ 

2. Учасник конкурсу: 

2.1. Юридична особа ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(повна назва) 

Керівник __________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та побатькові, контактний телефон) 

Ідентифікаційний код _______________________________________________ 

Коли і ким здійснена державна реєстрація______________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.2. Фізична особа __________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та побатькові, контактний телефон) 

Громадянин (ка) ____________________________________________________ 

(повна офіційна назва держави або особи без громадянства – зазначити) 

Паспорт серія _______ № ___________ дата видачі "____"______________р. 

__________________________________________________________________ 

(назва органу, що видав паспорт) 

З Порядком проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є 

спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району, ознайомлений 

_____________________ 

(особистий підпис) 

Документи, що додаються: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Підпис учасника конкурсу ____________________ 

М.П.  

Дата заповнення заяви: "____"_____________________ 



Аналіз регуляторного впливу  

проекту рішення районної ради «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 

власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району» 
  

Цей Аналіз підготовлений з метою визначення впливу, який справлятиме 

рішення  Баштанської районної ради  Миколаївської області «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору 

оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району»  на ринкове середовище Баштанського району та 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також 

обґрунтування відповідності проекту рішення  принципам державної 

регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених 

осіб. 

  

Головним розробником проекту рішення Баштанської районної ради 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання 

договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району» є відділ районної ради з питань інвестиційної 

політики та управління майном спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району. 

  

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

врегулювання відносин 
  

Майнова та фінансова основа місцевого самоврядування визначена 

частиною 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Відповідно до зазначеної статті територіальним громадам сіл, селищ міст, 

районів у містах належить право  комунальної власності на рухоме та 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інших коштів, земля, природні 

ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові 

товариства , а також  пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий 

фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони 

здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, 

рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права 

комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 

Відповідно до частини 5 статті 60 цього ж Закону органи місцевого 

самоврядування  від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до 

закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження об’єктами права комунальної власності, у тому числі 

виконують усі майнові  операції, можуть передавати об’єкти права 

комунальної власності  у постійне або тимчасово користування юридичним та 

фізичним особам, здавати  їх в оренду тощо. Відносини щодо оренди 

комунального майна регулюються нормами чинного законодавства, а саме: 



Законом України «Про  оренду державного та комунального майна» (надалі – 

Закону) та  Порядком проведення конкурсу на право оренди державного 

майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 

2011 року №906.   

Відповідно до цих норм підготовлений проект рішення Баштанської 

районної ради Миколаївської області «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 

власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району». 

Зазначений регуляторний акт покликаний врегулювати орендні відносини 

відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечити ефективне 

використання майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, 

сіл Баштанського району, збільшити надходження від орендної плати до 

районного бюджету,  сприяння розвитку підприємництва, розширення видів 

послуг  та наповнення місцевого бюджету. 

  

Обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акта 
  

Передача у платне користування  майна спільної власності 

територіальних громад  Баштанського району відбувалась із застосуванням 

норм Закону України ”Про передачу в оренду державного та комунального 

майна”. У разі передачі майна в оренду за конкурсом  конкурсна комісія у 

своїй роботі  керувалась  Порядком проведення конкурсу на право оренди 

державного майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

31 серпня 2011 року №906 та іншими законодавчими та нормативними актами. 

З метою врегулювання орендних відносини відповідно до вимог чинного 

законодавства та забезпечення ефективного використання майна, що є 

спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

удосконалення та деталізації  процедури передачі його в оренду  майна 

 виникла  необхідність прийняття рішення Баштанської районної ради 

Миколаївської області «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району». 

  

Очікувальні  результати прийняття запропонованого регуляторного акта 
  

Прийняття рішення Баштанської районної ради Миколаївської області 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання 

договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району» приведе до законодавчого врегулювання 

 відносин у сфері оренди комунального майна, визначення реального розміру 

орендних платежів, забезпечення  рівних умов оренди для орендарів, сприяння 

розвитку підприємництва та недопущення дискримінації суб’єктів 

 підприємницької діяльності,  поповнення місцевого  бюджету  Баштанського 

 району. 

  



Прийняття Проекту є необхідним, оскільки він : 

  

Регулює організаційні та майнові відносини між орендодавцями та 

орендарями щодо господарського використання майна, що безпосередньо 

 належить територіальній громаді міста, сіл Баштанського району на правах 

спільної власності; 

додаткових витрат не потребує; 

поповнить місцевий бюджет Баштанського району Миколаївської області. 

  

Цілі  врегулювання 
  

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на 

удосконалення правового регулювання господарських відносин між місцевою 

владою та суб’єктами господарювання 

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з 

них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання 

господарських відносин, не встановлено. 

Перевага обраного способу досягнення встановлених цілей. 

Встановлення уніфікованої процедури передачі в оренду майна, що 

належить  територіальній громаді міста, сіл Баштанського району 

Миколаївської області на правах спільної власності, приведе до підвищення 

ефективності  використання комунального майна, визначення реального 

розміру орендних платежів, забезпечення конкурентних засад набуття права 

на оренду, сприяння розвитку підприємництва та поповненню місцевого 

бюджету Баштанського району. 

Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Даний проект дозволить збільшити поповнення місцевого бюджету. 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта 

Метою прийняття цього рішення є врегулювання із нормами чинного 

законодавства та ефективне використання нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад  міста, сіл Баштанського району та сприяння 

поповненню місцевого бюджету. 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта 

 залежно  від ресурсів, якими розпоряджуються органи державної  влади, 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

впроваджувати та виконувати ці вимоги. 

  

Впровадження проекту додаткових витрат не потребує. 
  

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта 

Прийняття законів, що погіршують стан розвитку орендних відносин  та 

підприємницького середовища.  



Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторних актів в разі його прийняття. 

Залучення суб’єктів підприємництва та громадськості до відстеження 

виконання органами місцевого самоврядування цього рішення. 

Забезпечення реалізації даного рішення здійснюється відповідно до своєї 

компетенції відділом районної ради з питань інвестиційної політики та 

управління майном спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району.  

  

Строк чинності регуляторного акта 
  

Безстроковий, в який можуть вноситися відповідні корективи.  

  

Начальник відділу з питань 

інвестиційної політики та  

управління майном спільної  

власності територіальних громад    

міста, сіл Баштанського району                                                Т.І.Гвоздь 

  

  

Розробник проекту регуляторного акта – відділ районної ради з питань 

інвестиційної політики та управління майном спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району (56101, Миколаївська 

область, м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 37, тел. (05158) 2-62-65). 

 

Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо 

надсилати у паперовому вигляді на ім’я начальника відділу районної ради з 

питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району протягом 30 

календарних днів з дня опублікування. 
  

 



Додаток 2 

до Порядку проведення конкурсу  

на право укладання договору  

оренди майна, що є спільною 

 власністю територіальних громад  

міста, сіл Баштанського району 

 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ 

цілісного майнового комплексу підприємства спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району  

(структурного підрозділу підприємства) 
 

Місто ________________     ___________________ 
                (число, місяць, рік)  
 

 Ми, що нижче підписалися, _________________________________________, 
                          (повна назва Орендодавця)  
код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: ________________ 

________________________________________________________________________ 
(адреса) 

(далі - Орендодавець) в особі _______________________________________________, 
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

________________________________________________________________________ 

 
(адреса) 

та діє на підставі __________________________________________, з однієї сторони, 
                                      (назва документа, № наказу) 

та ______________________________________________________________________,  
                                                                                (повна назва особи Орендаря)  

код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: _________________ 

________________________________________________________________________  
                                                                (адреса) 

(далі - Орендар) в особі __________________________________________________, 
      (посада, прізвище, ім'я,  по батькові) 

_______________________________________________________________________ 

 
     (адреса) 

та діє на підставі ________________________________________________________,  
                                                                 (статут, довіреність тощо)  

з іншої сторони, уклали цей Договір про наведене нижче: 

 

1. Предмет Договору 
 

 1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне 

користування цілісний майновий комплекс _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
(комунального підприємства «____»; структурного підрозділу комунального підприємства «____») 



(надалі - Підприємство), склад і вартість якого визначено відповідно до акта оцінки, 

протоколу про результати інвентаризації та _____________________ 

_______________________________________________________________________ 
(передавального, розподільчого) 

балансу Підприємства, складеного за станом на __.__.20__ р., вартість якого 

становить ______ гривень, у тому числі: основні фонди за незалежною 

оцінкою____________________________ гривень. 

 1.2. Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та 

кредиторської заборгованості, передаються Орендареві в користування на умовах 

кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору. 

 1.3. Оборотні матеріальні засоби в сумі - ______ гривень Орендар викуповує 

на підставі договору купівлі-продажу, що укладається одночасно з підписанням 

цього Договору. 

 1.4. Цей Договір є підставою для виникнення у разі приватизації підприємства 

пріоритетних прав Орендаря на довгострокову оренду земельної(их) ділянки(нок), 

на якій (яких) розташоване Підприємство, з наступним викупом цієї ділянки 

відповідно до законодавства. 

 1.5. Після укладення цього Договору Орендар приєднує до свого майна 

Підприємство в установленому порядку. 

 1.6. Орендар виступає правонаступником усіх прав та обов'язків 

реорганізованого Підприємства. 

 (У разі оренди структурного підрозділу Орендар виступає правонаступником 

прав та обов'язків комунального підприємства «_______» у частині активів і 

пасивів останнього, переданих відповідно до розподільчого балансу Підприємства). 

 1.7. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна Орендаря, на 

окремому балансі із зазначенням того, що це майно є орендованим. 
 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна Підприємства 
 

 2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у 

зазначений у договорі строк, але не раніше від дати підписання сторонами цього 

Договору та акта приймання-передачі Підприємства. 

 2.2. Передача Підприємства в оренду не тягне за собою виникнення в 

Орендаря права власності на це майно. Власником Підприємства залишаються 

територіальні громади міста, сіл Баштанського району, а Орендар користується ним 

протягом строку оренди. 

 2.3. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в 

акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

 2.4. Вартість майна Підприємства, яке Орендар повертає Орендодавцю (або 

юридичній особі, яку вкаже Орендодавець), визначається на підставі передавального 

балансу Підприємства та акта оцінки, складеного за даними інвентаризації на 

момент припинення дії цього Договору, звіреного з актом приймання-передачі 

Підприємства в оренду. 

2.5. У разі припинення дії цього Договору майно повертається Орендарем 

Орендодавцю (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець) протягом 20 

(двадцяти) робочих днів з моменту припинення дії Договору. 



У цей строк Орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди та повернути його 

Орендодавцю (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець).  

 Орендар повертає Підприємство Орендодавцю (варіант: юридичній особі, 

вказаній Орендодавцем) у порядку, визначеному чинним законодавством України та 

цим Договором. 

 Підприємство вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання 

сторонами акта приймання-передачі. 

 2.6. Передача Підприємства в оренду здійснюється з дотриманням прав 

кредиторів та заставоутримувачів Підприємства. 
 

3. Орендна плата 
 

 3.1. Орендна плата визначається на підставі Порядку проведення 

конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району, затвердженим рішенням 

районної ради від _________№ ______ та Методики розрахунку і Порядку 

використання плати за оренду майна, затвердженої рішеннями районної ради (далі -

 Методика розрахунку) і становить без податку на додану вартість за перший місяць 

оренди - ___________ 20__ р. _________ гривень.  

У разі якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць 

оренди (за відсутності інформації про індекс інфляції), викласти цей пункт у такій 

редакції: 

 «3.1. Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди 

майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського 

району, затвердженим рішенням районної ради від _________№ ______ та 

Методики розрахунку і Порядку використання плати за оренду майна, затвердженої 

рішеннями районної ради (далі - Методика розрахунку) і становить без податку на 

додану вартість за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація 

про індекс інфляції) - ___________ 20__ р. _______ _______ гривень.  

 Орендна плата за перший місяць оренди - ____________ 20__ р. визначається 

шляхом  коригування  орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за 

________________________________________».  
                                    (місяці, роки) 

У разі якщо орендна плата визначається згідно з результатами конкурсу на 

право укладення договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, викласти цей пункт у такій 

редакції: 

«3.1. Орендна плата визначається згідно з результатами конкурсу на право 

укладення договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району, який відбувся __________________ 20___ року і 

становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди - ___________ 

20__ р. _________ гривень. 

 3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати 

здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України. 



 3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний 

місяць. 

3.4. У разі користування майном протягом неповного календарного місяця 

(першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні 

користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі 

орендної плати за відповідні місяці пропорційно до днів користування. 

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

зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від 

Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

 3.6. Орендна плата перераховується: до районного бюджету щомісяця не 

пізніше 20 числа поточного місяця. 

 3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, 

підлягає індексації і стягується до районного бюджету відповідно до чинного 

законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з 

урахуванням індексації за кожний день прострочення, включаючи день оплати. 

3.8. У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею 

становить загалом не менш як три місяці, Орендар також сплачує до районного 

бюджету штраф у розмірі 20 відсотків від суми заборгованості. 

 3.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до районного бюджету, 

підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок 

наступних платежів. 

 3.10. Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у 

вигляді: _________________________________________________________________ 
(авансової оплати в розмірі не менше  орендної плати за ______________ місяці; застави майна або 

майнових прав; банківської гарантії). 

3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує 

орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. 

Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

враховуючи штрафні санкції. 
 

4. Використання амортизаційних відрахувань 
 

 4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства 

залишаються у розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення 

основних фондів. 

 4.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за рахунок 

амортизаційних відрахувань, є власністю територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району. 

4.3. Відновлення орендованого майна здійснюється орендарем відповідно до 

пунктів 5.5., 5.8., 6.1. цього Договору. 

4.4. Орендар не вправі проводити заміну, реконструкцію, розширення, 

технічне переозброєння та інші поліпшення орендованого майна без отримання 

згоди Орендодавця в установленому чинним законодавством порядку. Здійснене 



Орендарем поліпшення орендованого майна є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району. 
 

5. Обов'язки Орендаря 
 

 Орендар зобов'язується: 

 5.1. Використовувати орендоване майно Підприємства відповідно до його 

призначення та умов цього Договору. 

5.3. Протягом      після підписання Договору внести до 

районного бюджету завдаток, передбачений цим Договором.  

Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється 

перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням 

внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати 

орендної плати він має відшкодувати районному бюджету збитки в сумі, на яку вони 

перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового припинення Договору за 

згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить 

передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення 

розглядається як зайва сума орендної плати (див. пункт 3.9. цього Договору). 

 5.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до районного 

бюджету. 

5.5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними 

нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно у 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші 

види ремонтів орендованого майна Підприємства. Ця умова Договору не 

розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна. 

У разі якщо Орендар подає на погодження Орендодавцю заяву про здійснення 

невід'ємних поліпшень орендованого майна, він зобов'язаний надати експертний 

висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних 

поліпшень. 

У разі якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про 

екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства та 

висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається 

пункт 5.9. такого змісту: 

 «5.7. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення 

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, 

відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит». 

5.8. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати 

орендоване майно Підприємства на суму не меншу за його вартість, визначену за 

актом оцінки, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи 

пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, та надати 

Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно 



поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було 

застрахованим. 

5.9. Щомісяця до 25 числа надавати Орендодавцеві інформацію про 

перерахування орендної плати за поточний місяць (копію платіжного доручення з 

відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати). На вимогу 

Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах та 

оформляти відповідні акти звіряння. 

5.10. Укласти з відповідними комунальними підприємствами договори на 

користування комунальними послугами (вода, каналізація, газ, тепло- та 

енергопостачання) та проводити розрахунки самостійно за приладами обліку або за 

нормативними розрахунками. 

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних 

мереж, пожежної безпеки і санітарії у приміщеннях згідно із законодавством.  

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, номера телефону, юридичної 

адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.  

5.13. Переглянути розмір орендної плати на вимогу Орендодавця у разі зміни 

Методики її розрахунку. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

 5.14. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві 

або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване майно Підприємства, у 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі 

погіршення стану або втрати (повної або його частини) орендованого _______майна 

Підприємства з вини Орендаря. 
 

6. Права Орендаря 
 

 Орендар має право: 

 6.1. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна 

Підприємства, здійснювати його реконструкцію, технічне переозброєння та інші 

поліпшення, що зумовлюють підвищення його вартості. 

 6.2. В установленому порядку з дозволу Орендодавця списувати орендоване 

майно Підприємства. 

 6.3. Орендар не має права розпоряджатися або іншим чином передавати третім 

особам належне йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які 

випливають з цього Договору. 
 

7. Обов'язки Орендодавця 
 

 Орендодавець зобов'язується: 

 7.1. Передати Орендарю в оренду цілісний майновий комплекс згідно з цим 

Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим 

Договором. 

 7.2. Передати Орендарю на умовах довгострокового кредиту грошові кошти у 

сумі ___________________________________________ гривень. 



 7.3. Продати Орендарю інші матеріальні цінності на суму 

______________________________________ гривень. 

 7.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися 

орендованим майном Підприємства на умовах цього Договору. 

 7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього 

Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із 

правонаступників, якщо останній висловив згоду стати Орендарем. 

7.6. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого майна 

Орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. 

 7.7. Порушити питання про розірвання договору оренди, якщо Орендар не 

сплатив орендну плату протягом 3-х місяців. 
 

8. Права Орендодавця 
 

 Орендодавець має право: 

 8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність 

використання майна спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району, переданого в оренду за Договором. 

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його 

розірвання в разі погіршення стану орендованого майна Підприємства внаслідок 

невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 

8.3. Здійснювати контроль за станом майна шляхом візуального обстеження зі 

складанням акта обстеження. 
 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 
 

 9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не 

відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим 

Договором. 

 9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 9.3. Спори і суперечки, які виникають у зв'язку з Договором, не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку. 
 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 
 

 10.1. Цей Договір укладено строком на ____________________, що діє з «___» 

___________ 20__ р. до «___» ______________ 20_ р. включно. 

 10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього 

Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством 

встановлено 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 

взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, які пропонується внести, 

розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій Стороні. 



10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення дії цього 

Договору або зміну його умов протягом одного місяця після закінчення строку його 

чинності Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих 

умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються 

додатковим Договором, який є невід'ємною частиною Договору. 

 10.5. 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. Питання компенсації 

Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених 

невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та 

чинного законодавства. 

10.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення 

чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для правонаступників 

Орендодавця, за винятком випадку приватизації орендованого майна. 

 10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

приватизації Підприємства за участю Орендаря; 

загибелі Підприємства; 

достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 

банкрутства Орендаря; 

ліквідації Орендодавця або Орендаря - юридичної особи; 

відчуження Власником орендованого майна; 

 та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

10.8. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом 

двадцяти робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю (або юридичній особі, 

яку вкаже Орендодавець). 

У разі якщо Орендар затримав повернення майна, він несе ризик його 

випадкового знищення або випадкового пошкодження.  

10.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю (або юридичній особі, яку 

вкаже Орендодавець) з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. 

Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення майна 

покладається на Орендодавця. 

10.10. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення майна, 

Орендодавець має право вимагати від нього сплати до районного бюджету 

неустойки у розмірі 20 відсотків від вартості майна з урахуванням індексів інфляції 

на момент його повернення за користування майном за час прострочення. 

 10.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 

чинним законодавством України. 

 10.12. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках (по два примірники 

для Орендодавця і Орендаря), кожен з яких має однакову юридичну силу 

 

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 
Орендодавець ____________________________________________________ 

                          ____________________________________________________  



 

 Орендар        ______________________________________________________ 

                        ______________________________________________________  

 

12. Додатки 
 Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. До Договору 

додаються: 

 12.1. Розрахунок орендної плати; 

 12.2. Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду; 

 12.3. Акт приймання-передачі орендованого майна; 

 12.4. Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів від «___» 

__________ 20__ р.; 

 12.5. Кредитний договір грошових коштів та цінних паперів від «___» 

__________ 20__ р. 

 12.6. Технічний паспорт Підприємства; 

 12.7. Свідоцтво на право власності Підприємства; 

 12.8. Витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію 

Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менше  трьох років).  

 
 
 
 
Орендодавець Орендар 

  

М.П. М.П. 



 

Додаток 

до Типового договору оренди 

цілісного майнового комплексу  

підприємства спільної власності  

територіальних громад міста, сіл  

Баштанського району 

(структурного підрозділу підприємства) 

РОЗРАХУНОК 
плати за перший (базовий) місяць оренди 

цілісного майнового комплексу _________________________________________________________________ 
      (назва підприємства «_____________»; структурного підрозділу комунального підприємства «____») 

 

№  

з/п  

Назва та 

місцезнаходження 

об'єкта оренди  

Вартість за актом 

оцінки 

на "___" ____ 20__ р. , 

гривень 

Застосовані величини  Орендна плата за перший 

(базовий)
*
 місяць оренди  

індекс 

інфляції

  

орендна 

ставка 

(%)  

коефіцієнт 

бізнес-

привабливості 

назва 

місяця 

(рік)  

орендна плата без 

ПДВ
**

 (гривень)  

        

 

Орендодавець Орендар 
Директор   

_________________ 

Директор   

__________________ 

Головний 

бухгалтер  

 

_________________ 

Головний 

бухгалтер  

 

__________________ 

Примітка. 
*
 Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка 

зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць 

для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею 

робиться спеціальний запис. 
**
 Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 



  
 

Типовий договір оренди №    
нерухомого (окремого індивідуально визначеного)  майна, що належить до 
спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

 
Місто ________________      ___________________ 
                          (число, місяць, рік)  

 

 Ми, що нижче підписалися, _________________________________________, 
                                     (повна назва Орендодавця)  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: 

________________________________________________________________________ 
                                                                                     (адреса) 

(далі - Орендодавець) в особі _______________________________________________,   
      (посада, прізвище, ім’я, по батькові)           
що діє на підставі _________________________________________, з однієї Сторони, 

                                         (назва документа, № наказу) 

та ____________________________________________________________________,  
                                                                                (повна назва особи Орендаря)  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: 

________________________________________________________________________ 
     (адреса) 

(далі - Орендар) в особі ___________________________________________________, 
     (посада, прізвище, ім’я,0 по батькові) 

що діє на підставі ________________________________________________________, 
    (статут, довіреність тощо) 

з іншої Сторони, уклали цей Договір про наведене нижче: 
 

1. Предмет Договору 
 

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне 

користування нерухоме майно спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району _________________________________________________  
                              (повна назва) 

(далі - майно) площею ________________ кв.м, розміщене за адресою:____________ 

__________________________________________, на ___________________  

поверсі(ах) ________________ (будинку, приміщення, будівлі) (літера -  ) ______ 

_________________________________________, що перебуває на балансі _________ 

_______________________________________ (далі - Балансоутримувач), вартість 

якого визначена згідно зі звітом про оцінку на "____"____________ 20__ р. і 

становить за незалежною оцінкою____________________________ гривень. 

1.2. Майно передається в оренду з метою       

              . 

1.3. Стан майна на момент укладення договору (потребує / не потребує 

поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в 

акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря. 
 



2. Умови передачі орендованого майна Орендарю 
 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном з моменту 

підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна. 

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права 

власності на це майно. Власником майна залишаються територіальні громади міста, 

сіл Баштанського району, а Орендар користується ним протягом строку оренди.  

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про 

незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки.  

2.4. У разі припинення дії цього Договору майно повертається Орендарем 

Орендодавцю (Балансоутримувачу) протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту 

припинення дії Договору. 

У цей строк Орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди та повернути його 

Орендодавцю (Балансоутримувачу) .  

Орендар повертає майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно до 

порядку, встановленого при передачі майна Орендарю цим Договором.  

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту 

підписання Сторонами акта приймання-передачі.  

2.5. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на 

Орендодавця.  

 

3. Орендна плата 
 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Порядку проведення конкурсу на 

право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району, затвердженим рішенням районної ради від 

_________№ ______ та Методики розрахунку і Порядку використання плати за 

оренду майна, затвердженої рішеннями районної ради (далі - Методика розрахунку) 

і становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди - ___________ 

20__ р. _________ гривень.  

У разі якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць 

оренди (за відсутності інформації про індекс інфляції), викласти цей пункт у такій 

редакції: 

 «3.1. Орендна плата визначається на підставі Порядку проведення конкурсу на 

право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району, затвердженим рішенням районної ради від 

_________№ ______ та Методики розрахунку і Порядку використання плати за 

оренду майна, затвердженої рішеннями районної ради  (далі - Методика розрахунку) 

і становить без податку на додану вартість за базовий місяць розрахунку (останній 

місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - ___________ 20__ р. _______ 

_______ гривень.  

 Орендна плата за перший місяць оренди - ____________ 20__ р. визначається 

шляхом  коригування  орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за 

________________________________________».  
                                    (місяці, роки) 



У разі якщо орендна плата визначається згідно з результатами конкурсу на 

право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району, викласти цей пункт у такій редакції:  

«3.1. Орендна плата  визначається згідно з результатами конкурсу на право 

укладання договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району, який відбувся __________________ 20___ року і 

становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди - ___________ 

20__ р. _________ гривень. 

3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати 

здійснюється у порядку, визначеному законодавством.  

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний 

місяць.  

Якщо індекс інфляції менший ніж 1, то за такий період приймається індекс 

інфляції рівний 1 

3.4. У разі користування майном протягом неповного календарного місяця 

(першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні 

користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі 

орендної плати за відповідні місяці пропорційно до днів користування. 

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

зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від 

Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

3.6. Орендна плата перераховується Орендодавцю у повному обсязі щомісяця 

не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця. Орендодавець самостійно у 

триденний строк перераховує до районного бюджету   відсотків орендних 

платежів. 

Пункт 3.6. можливо викласти у такій  редакції: 

«3.6. Орендна плата за нерухоме майно перераховується Орендарем 

самостійно окремими платежами щомісяця не пізніше 20 (двадцятого) числа 

поточного місяця у такому співвідношенні: ____ відсотків – Орендодавцю, ____ 

відсотків – до районного бюджету». 

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, 

підлягає індексації і стягується до районного бюджету та Орендодавцю у 

визначеному пунктом 3.6. співвідношенні відповідно до чинного законодавства 

України 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.  

3.8. У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею 

становить загалом не менш як три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 20 

відсотків від суми заборгованості. 

Штраф стягується до районного бюджету і Орендодавцю у співвідношенні, 

визначеному у пункті 3.6. цього Договору.  

3.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до районного бюджету 

та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю у 



п'ятиденний строк від дня одержання його письмової заяви або заліку в рахунок 

наступних платежів. 

3.10. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у 

вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) 

місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди з 

урахуванням індексів інфляції. 

3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує 

орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. 

Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

враховуючи штрафні санкції. 

  

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення  
орендованого майна 

 

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване 

майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне 

відновлення орендованих основних фондів. 

У разі оренди будівель і споруд викласти цей пункт у такій редакції: 

"4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване 

майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються 

ним на повне відновлення орендованих основних фондів". 

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснене за рахунок амортизаційних 

відрахувань, є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського 

району.  

4.3. Відновлення орендованого майна здійснюється орендарем відповідно до 

пунктів 5.5., 5.8., 6.4. цього Договору. 

4.4. Орендар не вправі проводити заміну, реконструкцію, розширення, 

технічне переозброєння та інші поліпшення орендованого майна без отримання 

згоди Орендодавця в установленому чинним законодавством порядку. Здійснене 

Орендарем поліпшення орендованого майна є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району. 
 

5. Обов'язки Орендаря 
 

Орендар зобов'язується:  

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та 

умов цього Договору.  

У разі оренди будівлі або споруди: 

5.2. За актом приймання-передачі, який підписується одночасно з цим 

договором, прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період 

оренди.  

5.3. Протягом      після підписання Договору внести 

завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується до районного бюджету 

і Орендодавцю у співвідношенні, визначеному у пункті 3.6. цього Договору.  



Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється 

перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням 

внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати 

орендної плати він має відшкодувати районному бюджету і Орендодавцю збитки в 

сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового 

припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і 

завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то 

це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (див. пункт 3.9. цього 

Договору). 

5.4. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату. 

5.5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними 

нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно у 

належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки 

його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, 

визначеному цим Договором. 

5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, 

пов'язаних з природною стихією: буревії, землетруси, великі снігопади, ожеледиця 

тощо надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків. 

5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші 

види ремонтів орендованого майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл 

на здійснення поліпшень орендованого майна. 

У разі якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про 

екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства та 

висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається 

пункт 5.9. такого змісту: 

 «5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення 

невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, 

відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит» 

5.10. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати 

орендоване майно не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на 

користь Балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження 

об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії 

страхового полісу та платіжного доручення. Постійно поновлювати договір 

страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим. 

5.11. Щомісяця до 25 числа надавати Орендодавцеві інформацію про 

перерахування орендної плати за поточний місяць (копію платіжного доручення з 

відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати). На вимогу 

Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах та 

оформляти відповідні акти звіряння. 

5.12. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві 

орендоване майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 

оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати 



Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 

орендованого майна з вини Орендаря.  

5.13. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна.  

Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  

Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  

Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних 

послуг Орендарю. 

5.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних 

мереж, пожежної безпеки і санітарії у приміщеннях згідно із законодавством.  

5.15. У разі зміни рахунка, назви підприємства, номера телефону, юридичної 

адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.  

5.16. Переглянути розмір орендної плати на вимогу Орендодавця у разі зміни 

Методики її розрахунку. Зазначені дії оформляються додатковим Договором, який є 

невід’ємною частиною Договору. 

5.17. Провести оцінку об'єкта оренди у разі якщо на момент продовження 

(поновлення) дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди  була зроблена 

більш як три роки тому. 

5.18. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього 

Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 

 

6. Права Орендаря 
 

Орендар має право: 

6.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та 

умов цього Договору. 

6.2. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, 

технічне переозброєння та інші поліпшення орендованого майна, що зумовлює 

підвищення його вартості. 

6.3.  За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  

плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  

Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до районного бюджету. 
 

7. Обов'язки Орендодавця 
 

Орендодавець зобов'язується: 

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором за актом 

приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі 

оренди нерухомого майна на строк не менш як три роки - після державної реєстрації 

Договору.  

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися 

орендованим майном на умовах цього Договору.  

7.3. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого майна 

орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. 

7.4. Порушити питання про розірвання договору оренди, якщо Орендар не 

сплатив орендну плату протягом 3-х місяців. 



7.5. Перерахувати до 23 числа поточного місяця до районного бюджету   

відсотків орендної плати. 
 

8. Права Орендодавця 
 

Орендодавець має право: 

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання 

майна, переданого в оренду за цим Договором. 

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його 

розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або 

неналежного виконання умов цього Договору. 

8.3. Здійснювати контроль за станом майна шляхом візуального обстеження зі 

складанням акта обстеження. 
 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 
 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не 

відповідає за зобов'язаннями Орендодавця. Орендар відповідає за своїми 

зобов'язаннями і за зобов'язаннями, згідно з якими він є правонаступником, 

виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути 

звернене на орендоване майно спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району. 

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним та не вирішені 

шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку. 
 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 
 

10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з 

"___"_____________ 20__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно. 

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього 

Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством 

установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань 

Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за 

взаємної згоди Сторін. Зміни, які пропонується внести, розглядаються протягом 

одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.  

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення дії цього 

Договору або зміну його умов протягом одного місяця після закінчення строку його 

чинності Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих 

умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються 

додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору. 

10.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення 

чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для правонаступників 

Орендодавця, за винятком випадку приватизації орендованого майна. 



10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

приватизації орендованого майна Орендарем; 

загибелі орендованого майна; 

достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 

банкрутства Орендаря; 

ліквідації Орендодавця або Орендаря - юридичної особи; 

відчуження Власником орендованого майна; 

у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа). 

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого 

майна, здійснене Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 

орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне 

поліпшення – спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського 

району . 

10.8. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом 3 

(трьох) робочих днів повертається Орендарем ________________________________.  
       (Орендодавцю або Балансоутримувачу) 

У разі якщо Орендар затримав повернення майна, він несе ризик його 

випадкового знищення або випадкового пошкодження.  

10.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання 

Сторонами акта приймання-передачі. Обов'язок щодо складання акта приймання-

передачі про повернення майна покладається на Орендаря. 

10.10. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення майна, 

Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі 

20 відсотків від вартості майна з урахуванням індексів інфляції на момент його 

повернення за користування майном за час прострочення. 

Неустойка стягується до районного бюджету і Орендодавцю у співвідношенні, 

визначеному у пункті 3.6. цього Договору.  

10.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 

чинним законодавством України.  

10.12. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з яких має 

однакову юридичну силу, по два для Орендодавця та Орендаря. 

 
11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 

  

 Орендодавець ____________________________________________________

                          ____________________________________________________ 

 

 Орендар      ____________________________________________________ 

              ____________________________________________________  

 

12. Додатки 

Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. До цього Договору 

додаються: 

звіт про незалежну оцінку майна, що передається в оренду; 



розрахунок орендної плати;  

акт приймання-передачі орендованого майна; 

 розрахунок витрат Орендодавця (Балансоутримувача) з податку на землю, на 

утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю; 

 план розміщення майна; 

 витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у 

разі оренди нерухомого майна на строк,  не менше  трьох років); 

 відомості про об'єкт спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району; 

 інформація про об’єкт оренди, який належить до спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 

план - графік використання Орендарем орендованого майна (у разі 

користування майном погодинно, добово або неповний календарний рік) 

 

 

 

 

Орендодавець Орендар 

_________________ __________________ 

М.П. М.П. 

 

 

 



 

Додаток 

до Типового договору оренди нерухомого 

(окремого індивідуально визначеного)  майна, 

що належить до спільної власності 

територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району 

РОЗРАХУНОК 
плати за перший (базовий) місяць оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі 

_____________________________________________ 

(назва підприємства)  

 

№  

з/п  

Назва та 

місцезнаходження 

об'єкта оренди  

Площа 

об'єкта 

оренди 

(кв.м) 

Вартість за експертною 

оцінкою на "___" ____ 

20_ р.  

Застосовані величини  Орендна плата за 

перший (базовий)
*
 

місяць оренди  

1 кв.м 

(гривень) 

усього 

об'єкта 

(гривень)  

індекс 

інфляції  

орендна 

ставка 

(%)  

коефіцієнт 

бізнес-при-

вабливості 

назва 

місяця 

(рік) 

орендна плата 

без ПДВ** 

(гривень)  

          

 

Орендодавець Орендар 
Директор   

_________________ 

Директор   

__________________ 

Головний 

бухгалтер  

 

_________________ 

Головний 

бухгалтер  

 

__________________ 

Примітка. 
*
 Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка 

зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць 

для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею 

робиться спеціальний запис. 
**
 Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

 



 

Додаток 

до Типового договору оренди нерухомого 

(окремого індивідуально визначеного)  майна, 

що належить до спільної власності 

територіальних громад міста, сіл 

Баштанського району 

 

   ЗАТВЕРДЖУЮ 
________________________________________  
   (посада керівника 

________________________________________  
 ( посада суб'єкта господарювання) 

_________________ ______________________  
 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

_____ _________________20______ р.  

Відомості 
про об'єкт спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району, що перебуває на балансі 

_____________________________________________ 
(назва підприємства)  

№  

з/п  

Найменування об’єкта  Дата 

введення в 

експлуатацію 

Інформація 

про 

проведення 

добудови, 

дообладнання, 

реконструкції 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій 

(поліпшень) 

(гривень) 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

(гривень) 

Сума 

нарахованого 

зносу  

(гривень) 

Балансова 

(залишкова) 

вартість 

(гривень) 

        

        

 

Головний бухгалтер     _____________   ______________________  

                       (підпис)     (ініціали та прізвище) 



Додаток 

до Типового договору оренди 

нерухомого (окремого індивідуально 

визначеного)  майна, що належить до 

спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району  
 

Інформація 
про об’єкт оренди, який належить до спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району 

1. Назва об'єкта оренди, загальна площа та його 

місцезнаходження 

 

2. Коротка характеристика об'єкта оренди 

(наявність електропостачання, водопостачання, опалення 

та ін.) 

 

3. Назва балансоутримувача   

4. Юридична адреса балансоутримувача   

5. Відповідальна особа (прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

та її контактний телефон 

 

6. Інформація про відсутність (наявність) на підприємстві 

боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта 

оренди (Так/ні) 

 

7. Проведення балансоутримувачем страхування 

нерухомого майна  (Так/ні) 
 

8. Наявність особливих властивостей та недоліків майна, 

що може бути передано в оренду, які відомі 

балансоутримувачу і які можуть бути небезпечними для 

життя, здоров'я, майна майбутнього орендаря або інших 

осіб чи призвести до пошкодження самого майна під час 

користування ним 

 

9. Допустимі напрями використання об’єкта оренди  

10. Пропозиції щодо строку оренди  

11. Належність об’єкта оренди до об’єктів культурної 

спадщини (Так/ні) 
 

 «_____» ______________ 20____ року  _______________________________ 
   (дата заповнення)       (підпис керівника підприємства) 



 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З  ПИТАНЬ  ПЛАНУВАННЯ,  БЮДЖЕТУ, 
ФІНАНСІВ,  ЕКОНОМІКИ  ТА  ІНВЕСТИЦІЙ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04 червня 2015 року                      Баштанка                                                         № 2 
                         
Про хід виконання та затвердження звіту про базове відстеження результативності 
дії рішень районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району» та від 28 квітня 
2014 року №6 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно 
спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району та 
пропорції її розподілу»   

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання та затвердження 

звіту про базове відстеження результативності дії рішень районної ради від           
18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району» та від 28 квітня 2014 року №6 «Про 
затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району та пропорції її розподілу», 
на підставі статей 10, 13, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» та частин четвертої і шостої статті 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно зі статтею 78 
Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 4.1 розділу ІV Регламенту 
роботи Баштанської районної ради та статей 7, 8 розділу ІІ Положення про 
постійні комісії Баштанської районної ради, затверджених рішеннями районної 
ради від 30 листопада 2010 року №1, №2, постійна комісія районної ради 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Інформацію про хід виконання та затвердження звіту про базове 
відстеження результативності дії рішень районної ради від 18 грудня 2013 року 
№9 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання 
договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району» та від 28 квітня 2014 року №6 «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району та пропорції її розподілу» прийняти до 
відома.  
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2. Затвердити звіт про базове відстеження результативності дії рішень 
районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району» та від 28 квітня 
2014 року №6 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно 
спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району та 
пропорції її розподілу» та оприлюднити його шляхом розміщення на офіційній 
сторінці сайту районної ради у мережі Інтернету.  

 
3. Рекомендувати Баштанській районній державній адміністрації 

надати розгорнутий аналіз щодо сплати за 1м2 орендарями орендованого майна 
у розрізі кожного суб’єкта.  

 
 

 
Голова постійної комісії 
районної ради                                                                       А.М.Каленіченко 
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З В І Т 
про базове відстеження результативності дії рішень районної ради від               

18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку  проведення конкурсу на 
право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району» та від 28 квітня             
2014 року №6 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 
майно спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 

району та пропорції її розподілу» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення Баштанської районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди 
майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району» та від 28 квітня 2014 року №6 «Про затвердження Методики розрахунку 
орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району та пропорції її розподілу». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та управління майном 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
 

3. Цілі прийняття акта 
Регуляторні акти розроблено з метою приведення рішень районної ради, які 

регулюють орендні відносини до вимог чинного законодавства, врегулювання 
організаційно-правових відносин, пов'язаних з орендою майна спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району, забезпечення ефективного 
використання майна спільної власності шляхом надання його в оренду, визначення 
процедури на право укладання договору оренди та встановлює організаційний та 
економічний механізм справляння орендної плати та наповнення районного 
бюджету. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється від 18 грудня 

2013 року – 28 квітня 2015 року. 
 

5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторних актів, були визначенні такі показники результативності: 
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Статистичні показники: 
- тривалість процедури укладання договору оренди; 
- кількість укладених договорів оренди за звітний період; 
- надходження орендних платежів до районного бюджету. 

 
 8. Кількісні та якісні показники результативності акта 
 

№ 

п/н 

Показники 

результативності 

 

2013 рік 

 

2014 рік 

Якісний 

показник 

1. Тривалість процедури 
укладання договору оренди 

від 30 днів від 15 до 35 
днів 

Скорочення 
тривалості 

процедури у 
 2 рази 

2. Кількість укладених 
договорів оренди за звітний 
період,  
у тому числі:  

65 65 0 

- оренда нежитлових 
приміщень; 

65 61 - 4 

- оренда індивідуально 
визначеного рухомого 
майна. 

- 4 4 

3. Орендована площа 5472,42 5591,91 119,48 
4. Надходження орендних 

платежів до загального фонду 
районного  бюджету  

26147,15 грн  40921,12 грн 14773,97 тис.грн  

 

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей       

Прийняті рішення районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору 
оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району» та від 28 квітня 2014 року №6 «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району та пропорції її розподілу» є актуальними 
для подальшого вдосконалення системи ефективного використання майна 
спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
 
Голова районної ради                                                              А.Л.Петров  
 

Начальник відділу районної ради  
з питань інвестиційної політики  
та управління майном спільної  
власності територіальних громад  
міста, сіл Баштанського району                                              Т.І.Гвоздь 
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Про аналіз ефективності використання майна спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

 
Рішеннями районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є 
спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району» та від 
28 квітня 2014 року №6 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати 
за майно спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району 
та пропорції її розподілу» затверджено Порядок проведення конкурсу на право 
укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району, визначено чіткий механізм укладання 
договорів оренди, розрахунку орендної плати та пропозиції її розподілу, 
затверджено типовий договір оренди тощо.  

Відповідно до рішення районної ради від 30 грудня 2019 року №16 «Про 
повноваження у частині управління майном спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району», орендодавцями окремого індивідуально 
визначеного та нерухомого майна спільної власності територіальних громад 
виступають балансоутримувачі. Вони здійснюють контроль за використанням 
майна, переданого в оренду, виконанням умов договорів оренди майна спільної 
власності та забезпечують його повернення після закінчення дії договорів оренди.    

На підставі рішення районної ради від  19 серпня 2011 року №11 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2019 року №16 «Про 
повноваження у частині управління майном спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району» ці повноваження делеговані Баштанській 
районній державній адміністрації. 

За даними структурних підрозділів райдержадміністрації, протягом 2014 року 
укладено 61 договір оренди майна спільної власності територіальних громад міста, 
сіл Баштанського району на загальну площу 5591,91 м.кв. та 4 договори на оренду 
індивідуально визначеного рухомого майна, у тому числі по галузях: 

- охорона здоров'я – 19 договорів на 1407,6 м.кв.; 
- освіта – 24 договори на 1490,31 м.кв.; 
- соціальний захист населення – 1 договір на 268,56 м.кв.; 
- культура – 7 договорів оренди на 1161,6 м.кв.; 
- підприємствами, установами, організаціями – 10 договорів на 1263,1 м.кв. та 

4 договори на оренду індивідуально визначеного рухомого майна, у тому числі: 
- КП «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» – 2 договори на 

92,7 м. кв.; 
- Баштанська районна рада – 8 договорів на 1170,4 м.кв. та 4 договори на 

оренду індивідуально визначеного рухомого майна. 
Із загальної кількості 41 договір оренди укладено із символічною орендною 

платою в одну гривню. Орендарями є державні та бюджетні установи,організації, 
органи місцевого самоврядування тощо. 

Інші 20 договорів оренди (33%) укладено із юридичними та фізичними 
особами на загальну площу 1178,4 м. кв. (21,1%).  
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Мінімальна місячна орендна ставка складає 14,56 грн (орендар БО 

«Лікарняна каса»), максимальна – 2697,3 грн (орендар ФОП Рябова Т.П.).  
У 2014 році орендарі сплатили орендної плати в середньому 83,78 грн/1 кв.м. 
За результатами господарської діяльності підприємств, установ та 

організацій, балансоутримувачів майна спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району протягом 2014 року у напрямку укладення 
договорів оренди на майно, що не використовується та може бути здане в оренду, 
отримано наступну фінансову вигоду: 

-  Баштанська центральна районна лікарня – 27889,77 грн; 
- Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району –       

4464,48 грн; 
- Територіальний центр соціального обслуговування населення – 1,00 грн; 
- сектор культури райдержадміністрації – 8361,79 грн; 
- комунальна установа «Баштанський РФЦГО» – 16705,72 грн; 
- Баштанська районна рада – 1501,25 грн; 
- КП «Баштанське РБТІ» – 1,00 грн. 
Таким чином, загальна сума отриманого доходу за укладеними договорами 

оренди протягом 2014 року склала 58925,01 грн. 
На початку 2015 року розірвано 5 договорів оренди за ініціативи орендаря, у 

тому числі: 1 – по районній раді, 1 – по КП «Баштанське РБТІ», 3 – по відділу 
культури райдержадміністрації.  

У подальшому, рекомендовано Баштанській районній державній адміні-
страції, балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, підприємствам, установам, організаціям укладати 
договори оренди відповідно до типового, затвердженого рішенням районної ради 
від 18 грудня 2013 року № 9 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району» та від 28 квітня 2014 року №6 «Про 
затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності 

 
 
Начальник відділу районної ради  
з питань інвестиційної політики  
та управління майном спільної  
власності територіальних громад  
міста, сіл Баштанського району                                               Т.І.Гвоздь 
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Довідка  
 

про ефективність використання майна спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району 

  
За результатами господарської діяльності підприємств, установ та 

організацій, балансоутримувачів майна спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району протягом 2014 року у напрямку укладення 
договорів оренди на майно, що не використовується та може бути здане в оренду, 
отримано наступну фінансову вигоду: 

-  Баштанська центральна районна лікарня – 27889,77 грн; 
- Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району –       

4464,48 грн; 
- Територіальний центр соціального обслуговування населення – 1,00 грн; 
- сектор культури райдержадміністрації – 8361,79 грн; 
- комунальна установа «Баштанський РФЦГО» – 16705,72 грн; 
- Баштанська районна рада – 1501,25 грн; 
- КП «Баштанське РБТІ» – 1,00 грн. 
Таким чином, загальна сума отриманого доходу за укладеними договорами 

оренди протягом 2014 року склала 58925,01 грн. 
 
 
Начальник відділу районної ради  
з питань інвестиційної політики  
та управління майном спільної  
власності територіальних громад  
міста, сіл Баштанського району                                               Т.І.Гвоздь 
 

 
 



 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,   
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 червня 2018 року                  Баштанка                                                             № 3 
 

Про хід виконання та затвердження звіту про 
періодичне відстеження результативності дії 
рішення районної ради від 18 грудня 2013 року 
№9 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на право укладання договору оренди 
майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району»    
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації Стародуб А.О. про хід виконання та 
затвердження звіту про періодичне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району», на підставі 
статей 10, 13, 37 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та частин 
четвертої і шостої статті 47 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 4.1 розділу ІV 
«Постійні комісії районної ради» Регламенту роботи Баштанської районної ради 
сьомого скликання та статей 7, 8 розділу ІІ «Функції та питання відання постійних 
комісій районної ради» Положення про постійні комісії Баштанської районної 
ради, затверджених рішеннями районної ради від 10 грудня 2015 року №1, №2, 
постійна комісія районної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити звіт про періодичне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною 
власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району» (додається) та 
оприлюднити його шляхом розміщення на офіційній сторінці сайту районної ради 
у мережі Інтернету. 
 
 

Голова постійної комісії 
районної ради                                                                             О.І.Якименко 
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Звіт 

про періодичне відстеження результативності дії рішення районної ради           
від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення районної ради від 18 грудня 2013 року №9 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є 
спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ економічного розвитку і торгівлі Баштанської районної державної 

адміністрації. 
 

3. Цілі прийняття акта 
- поповнення місцевого бюджету; 
- раціональне та ефективне утримання об'єктів та майна; 
- контроль за використанням майна спільної власності, переданого в оренду, 

виконання умов договорів оренди майна, забезпечення його повернення після 
закінчення дії договорів оренди. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Строки – з 01 січня 2017 року по 01 травня 2018 року. 
 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження результативності дії рішення. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Порівняльний аналіз надходження коштів до загального фонду районного 

бюджету частини чистого прибутку від діяльності комунальних підприємств за 
2017-2018 роки.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних 

Для встановлення кількісних значень показників результативності 
регуляторного акта використовувалися звітні дані про надходження коштів, 
отриманих від оренди майна. 

 
8. Кількісні та якісні показники результативності акта 
За звітними даними кожного наступного року відстежується надходження 

коштів від надання в оренду об'єктів, майна спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району. Враховуючи цілі регулювання, для 
відстеження результативності регуляторного акта використовувалися фактичні 
показники надходжень від комунальних підприємств, установ, організацій до 
доходної частини районного бюджету. 

  
 



 3 
 

 

Показники 

 

Одиниця 
виміру 

 

2017 рік 
Січень-квітень 

2018 року 

Надходження коштів грн 123618  30868 
Кількість укладених договорів 
оренди 

одиниць 11 13 

 
9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 
Результативність даного рішення відстежувалась за рахунок здійснення 

контролю за надходженням коштів надання в оренду майна, за ефективним та 
цільовим використанням, збереженням планових показників діяльності і розвитку 
об'єктів спільної власності. 

Аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є 
актуальним, тому пропонується продовжити його дію. 
 
 
Начальник відділу економічного розвитку  
і торгівлі райдержадміністрації                                                  А.О.Стародуб  
 
 
 
 
 
 
 
 


