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ПОЛОЖеННfі
lТГ)o  ()|)С`]l/|У  К(tмУІІаJТl.]ІОго  маі/`І[Іа  БілоберіЗько.1. Об'Єднано.1.

гі`сг7іі'[`tjРіzljІІ.[lОЇ ГГ]ОМадИ

1 Іоложсішя  про  орeн,`і}'  м€іі`ішЬі.тіобсріг3ько.і. об'єднано.і. територіально.і. громади   (да.т[і
l lt>,іо7і\.eішя)  рог3робjіeш  ііа  Uі,іщ"  ш  сLст.  24.  7578І`  Господарського  кодексу  Укра.і.ни,

сі,сі.   l(tt).172.182.  ..271 |ш3і.ііьпtн о  і\'о,ііекс)'  УкраЇ Iіи`  ст.с'г.  26,  59,  60  Закону  УкраЇ ни  «Про

NісцсіJ,с     самовр>і,'[}'вшпm     із     Уі\раЇ ні».     '`3акону     Укра.і.пи     «Про     оренду     державного.  та

і\.l>І\,і\7нzljіі,пtjго  маі`Z`ша».  tti іро  t>ціін{}'  г\ґіаі`,іна.  майнових  прав та професійну оціночну діяльність

із  УкііtіЇ пі>>`  Г3акоіу  Укра.Пm  д іі.t> ,`іі`ііжс`вIіу  рссстрацію  речових прав на нерухОме майію та .і.х

t>Г\  І  Я7І\.С`ІІІ,»'І  а    і1ІІIlІІХ    ІІОРМаҐІ  1ІІ3ІІО1ТР1\13ОВІІХ    аl{ТіВ.

І  |c`  1  ІоJіожс`ння  рс`г}'.ґііо(`:

орі аіIі'3щійпі  ві,'іііосиш`  ііов'язапі  з  нерсдачею  в  оренду  комунального  майна,  що

п`>(jсібув{m }J вjіасності  Білобері'3ько.і'об'єдHаноЇ  територіальноЇ  громади   (далі  майно);
    \ііtі]`'іііові    ві,ч[ііосііііи    між    орсіідоііаі3цями    та    орендарями    щодо    господарського

"шоіtішшDшt"унальHоіоWійі]аБілобсрізі,ко.і'об`єднаноЇ територіальію.і.громади.

РОЗгJЩі і ОБ'ЄкТи ОрЕНдИ
1.1.   ( )б'с`і{і ами   орe`іLїш  (`:

ЩСР\\О\ШМa}`Ш)(Г)},'|іВ.ЩСПОР,ЦШ|Ш'ІіЩСІ1НЯ);
оіtгjі\іс`   іп,'іиBі,`і.V€`jншо   вU 3ііtіііeш   майпо   (трапспорт,  обjіаднання,  устаті{уванпя  та

і  1  '   1  І  l  L,   )  :

б)іі`їі   ііс`іtL`"ю  і3  орспіі}J  t'm  іірm  і3ик}'п};  ttрсіідарсм та  псредачі в суборсітду;

1.2,.  Міііімальші  іLттоUщ  о\~t't`і{і`а.  яі{ий  пїіопонусться для  надання в  оренду,станови'і`ь  t

((,,,11І1,/    ,\lt.    .\1.

РОЗдІJl 2. ОРІШдОдАІЩ1
2.L    Від    імеіііБіjіобщізьі{t>'і'    об`сднано.і.    територіальноЇ     громади,    повноважепня

оі)eп,тіо,Tіаіщ;[  що,цо  пср)J\o.\іого  мz`Гші  (бу,'іівеjіь,  сіюруд.  приміщень)  здійсііюс  БL.іобері'.3і,і`m

сільeіп{іі    раііа    (,T`алі        Ра,ґіа)    іібо     віізііачений    ііeіо    уповноважений    оргаіі    управJшш

і{о\і\ґшш,п"  \ґіа}'шом  (,тіz`.тіі      },повііоважений  оргаІі  уітравjііння).
.7_..].     І}ід     іL\ішjБL\іобeрізі>і«]Ї     об`єднаноЇ     'гериторіально.і.    громади,    повіюважсіііпі

`щшшши  що,ю  ііeр}\о\mш  \ші`ш  (Гt}ґ,'ііі3еjіь`  споруд.  приміщеііь),  тсрмін  ореііди  яких
сі\..іаґіш   ш  \~шпшш  н.ш  ш!  ш  іо\I}   ііпс.тіі  ,'іл  ро"іщеш{я  і3ис'гавок,  експозицій,  внставок~

Щ1О,'l{lZl\'}.    О|Ш1Іlі ЩП    Ш1ЩШ»    Ш    1ШІ1.\     ІШ,іГ|О1ШЦШ)РОЗВа}КаЛЬНУ.діЯ::.ЬНіСТЬ),   ЗдійСНЮЮТЬ
]шшшП     оішUпL     і\~о\і}пшці     ш,ііцtиє\tіс`'іва`    ус'іаііови.    Оргашзаціі    на    балансі     >іких
гзі\аі\о,тія і`і,ся  об'єкти  орс`іі;_іи.

2..3.      Ві,Jі     імеіііБіjіt>бс`ріг3і,і«j'і'     Об`t`дпаноЇ      'і`сриторіальноЇ      громади,     ііовноважеші>і

Ог;сп,іоііаBц;і  оі\іісмош  іщіішіґц),і\.'ішо  іwі !Uаче[юю  майііа (крім  нерухомого  майна),  здійсш

Ї ):t,`|{`іа(j(``,І`,11'J,Іі:}lIі`1ІТ1І`'11ІС1\)\'Іl()l!l1Оl}{\`Л\.t`іІІІ1`і`1'[11`СtІІ)'1ТРаВJТіІГІІЯ.

!Jо_щІJLз.орішдАрl
`П.   Оі>і~`п,цщунш   \шПші   і\іо.,і\w   б}'іи   госііодарські   товарис'іва,   створеііі   тіI.ісііами

тр}'дttвогt>    і\оjіектіів.\ґ    і\ом},наjтьноі tj    пLщіриємстваБілоберізько.і.об'єднаноЇ     тери'горіашно.:.

і`роіщLтііі"О  с'і`р.vкі`угtііоі о  іті,ціор,,ґіі.`і)ґ.  іппП  іоридиLіпі  gсоq.т  та  і`ромадяш  Укріhнщ  фізишU

го lо|]І,Lщ|lі  о.`Оби  і11ог3с`мІ1и\  ґ lt`р)к:lв.  між"родпі  орі ашзац11 та особи бег3 І`ромаляпства.

ііeр}і\оме  м:ійііо.  Ню  п.`  внкорисгіовусті,ся    г3а для  здійснешія  своЇ х  функцій,  можс



`Ї 2.   Уі\,іови`   поіі>Lііоі\'.   eііособп   та  строки   надання   в   оренду   майна   визначаються
'!аjіe;і\.ііо  ві,ц     і\.а'і`сгорі.і.  ttрш,'|арів.

Орспдарі  подішііотьс;і  ііа ґцві  катеі`оріЇ :
     t]]і'3И[1Ііі     і     іОРИдІ"Пі     ОСОбИ.     Яі{і     ЗдійСНЮЮТЬ    ВИРОбНИЧУ,     НаУКОВОдОСЛідНУ     і

кt"еі]ціі`,'шу   ,]`іятп,іііс'і`ь   з   мсі`ою   о,'іер.;каішя   відпt>відного   прибутку   (доходу)   та  юридиLш
особи.  >пtі   ш  t;  суб'tцшмп   пLцпрUОґшіZщ],коЇ   діяльпості,  які  займаються  громадською    та
бшігtt,,іііі`,'шоіо діяjіьніс'гіо (к[іім  оргапізацій. іцо утримуються за рахунок коштів державного та
\1ісш}во1 о  б1о,l|.,кс`гів)    ц;І   І{tUеІ`орі;І   отримує  майно  Білоберізько.1.  об'єднано.1.  територіальпо.і.

і рtnщ U,і  в орс`н,)і}ґ   п{і  коіUt}'ііeп і`ни\ '!ііса,тіах  (аукціон  чи конкурс на право ор.енди);.
e}7l1.ші ш  які  tнрп\І}'lоІ І,  \1аl`'пІО  БіjІоберізI,коЇ   Об'ЄднаІЮ.1.  ТериТОР1альІЮ1.  ГРОМадИ  в

Ор.`іLі}ґ  (5еі   зtіс іt>сувіінп>і  і\.ош{.\JііеU і нш  способів  вLт`повідно  до  Закону  УкраЇ ни  «Т1ро  оренду
ііс`іі.,і\'{іішоп`     гa     і\.ом}ґHаjіі,і]ого     w\йііа».     а    також    комуналт,ііі    підприсмс'гва   .та    суб'єк'ги

10СПО,'|аРІОВ{UU|Я`    Щ()    ,'`іІОҐШ    Ш}    ОСUОІ3і     ПРШШ)Ї     ВШellОСТі    і    ЗдійСНЮЮТЬ    д1ЯЛЬНіСТЬ    ПО

}'І|"V0|lІ1іО1аОf)С,І}Т()13}ШІІІІЄ).ZІ\l11.ІОВО1\О(|)О1ІдУТаПРИбУдІШКОВИХТеРИТОРій.

.Ї '>.  а)і'штша  осоҐ`tі.  >іі\.О  ба,і\^€іс  уі\'jтасти  договір оренди   комунального майна з метокj
виі{оі)щ`гz`тіші     }`кші    ,т[jі5і     пі,`іпі)п(\шіZщі,ко'і'    діяJп]ності,    до    укладення    договору    оренди
гttj`~tов'>і заіm   іC`реt`с'і рувzі пцн  >U{:  с} б't`к г  і ііш ірис\шіщі,ко.і. діяш,іюсті.

РОЗдІJТ 4. ІШЦ1АТИВА ЩОдО ОРЕНдИ МАйНА
тА порядок його пЕрЕдАчі

|.1.  Іпііііаїша  що,'іо  орс`іL'ш  \'іііҐпіt\  \іожe  вихоґіити  від:

t|jізиіпш  га іориііи`іші.\ осіб` >п{і  мо7куть бути орсндарями;
t)реіщоґT[cііщіі3` з:ізііzіііeпих  у  розділі2  ць()го ПоложеннЯ;

пL7іґіішш і в. .\ e ганов  і а орі аііізацій` на баjтансі яких перебуває відповіднс майно;
ві,ікоііав`іих  ор"іін  f`бо  с і р} іU уріп,іх  піііро'3ділівРади.

4.'J.  '3і`  ііа}пшості   ініцішіп1  що,'і()  ОіісіLци  ці.їііс`них  майнових  комплексів  комушг`,.іьних

ііLінрпt\ісі`і;.     Ї \     сір}кі}ішш      пLііжн,ііішв     в3аємовідпосі,піи     з     трудовим     колективом

іtс`і }  гUош і і,с>і  '3aі\Оііо\і  Уі`раЇ іі U  ttl Іію  ощ`п,'і}' ,'і.`ржаі3ного та комунального  майна».
1.'>.   Вішоііавчиі`і   і\.оміі``і    І'і\,іипа   Uі,іісіаві   ішl]ормаціЇ    (переліку   вільних   приміщснь),

ш,`іаноЇ  башіjсоуіримуватіcі\ґпLщорок)` ,цо о1  ліотоіо, формує та оприлюдніоєна офіційному
вс`бe{ііj і і  РіLт[н  перejііки  пср}Jхомого  \іш``ша`  яке  мt>>ке  бу'і`и  передане  в  оренду.  Зміни  до  цих

Ш`|М`.'1іІ\~іВ  ННОС>1'1`І~І,  У  Р11Зі   Ш`ОбХі,`lUt1СТі.  }7   ГаКОМУ  Ж  11ОР;1дКУ.

Ц.1.     /[о     t|іорм}ч3аHU>і      ііeре,'ііі\~}      майпа.     іцо     може     бути     переданс     в     оренду,

\~tлшпсо.\'цшм},]шііі   ііо[о,іі.,к.\іtііі,   ш`ііс`.іік   віш,пих   приміщень   з   наступними   струкгурпими
"і,,lр(„,,lіJ,0\ш    І)а,,ц,І:

іішіими с'груктурними ііLт`ро'3ділами, які маіоть на балансі комунальне майно.

4.4.    Б{`j"ісоутрим},'ві`ііі    ііо,щUоті,   ві,7щовідпому   орендодавцю   заяву   про   оренду   за

(|jt>р\іtUо  гн`  ґтіtjі\.умeп'іи   п ішю  з  ііеі]с`jііком  (ііодаток   t   до  ці,ого  Положеґ.шя)  іцодо  цілісних
\іі`і`шоіші\   і\.о\,шш`і\~сів.  >U\.і   'ш\ііііш`пі   `3{\   ішщі   ііа  праві   і`осгіодарського  віданнjі,  нерухомого

щ`і`іші`   шлш   п.`іоіщ\  >іі\.ш   ші]шUні}t   200   ква,тLра'ших  метрів  на  одііе  підпртє"іство  та
\шщ  t'» ш  ш`рe,тіt\ііe  н  орс`н,`і.\ .  ;пo   {аі`.ііііі.'іeно  за  Hі"і  ш  праві  господарського  віданн>і  або
(,],l,l11,І.,,,!,,u,,,),,11):,ІtJ,і,І[,,,.

4.`і,  Фі'3иіпh  та  і{>риґііі,ііпіі  особп.  які  бажають  укласти  договір  оренди  (дcтіі  по'і`ешіійпі

о|"ш1а|]і).  пщ[1u(пІ, заяіщ  11ро  t)рс`щ  'ш (|)ормtло та документи згідно з  ІІерел1ком  (дtjдаток 2
`іо  іU>оі о  1  ІОіо}і\.с`пші)  орсіLїіоґTіitіщіо.

Ш  У  pUi  пад\о,;рі\'і`іні>і  ошпU.  !wпш  [іро  орeіщ7  іісвноі`о  об'скта орснди`  а іішю.і. про
J`tD``іL'і\і   `іaсі`іппі   ці,ого   оt:іtt  і\.іU.   Оі>ш,іо,щівсііі,   розі`jія,Iіає   за;іву   про   персдачу  в  орснду  всього

о(~)'U\'і.a.  іЦ)О  щО  ііові,,Т_іоМjі}і(`   іШUОі`о  За}ШHИКіі.

4.7.  З€іjш  щ)()  оііс`н,`і}   ііс`(`стр)'іоті,с}і  ві,Jтііовідним  орендодавцем.

4.tЗ.  Орсп,тіодавець  ішро,7іоі"(  іі'}і "  робочих  дпів  тіісля  дати  реєстраці.і.  '3аяви  ш,ііріів_тія(`

wш   і]оз\іішшпя   па  офіціШшч   вс`бсаі`іт;   ЬіjіобсрізькоЇ   об'єднаноЇ   тсри'і`оріальш.>Ї   гроNі\,ш
Оl`ОJOHІс`ШІjl    ПРО    ШL\1іР   |lС|)e,ЩШІ    w`І``Пl()   В   ОРС`ПдУ   абО   13ідМОВJІЯЮТЬ   В   УКЛадеІШ1   дОГОВОР:,'

О|)``lLШ   і   ПОВі,`|Оі\U1>ПОШ  UPO   Цe  З{t}ІВUl'lК:\  .



У  іш'п  вL'іс}тпості  іoпU ш }' орсіLііоііавця  публікація оголошення може бути здійснена за

ра,\'унок   за;івпиі{а   або   орeпдо,7тавщі   з   ґюдальшою   компенсацією   орендарем   віZі'грат   ііа
]і}ґtl,ттікатіію.

Оголошеші;і про []амір Uсрс,'шI майію в орспду ііовинно містити таку інформацііо:
~ ,\Ltгкж гі`риe"к.а оtТш і а оі.сш  (tі,,[рс`са. нjюіца. вартість, орендііа плата);
111ll`'I1\1с`11)'І31`1І1Ія   'l  а   \1іСІ[с'>,11а\О,11;КС1ІІ1я   б1\JІаlІСОУТРИМУВаЧа;

їіі."^   I"кttііт,іс'г€\ііі];і   ttбІt і<іtі   ttіtс`п,тіи.   запропоповане   потенційним   орендарем   або

іпіці€Uоро\і.   с'ґроіt   орсц"    пі   оііeіLгіііу   eтавку.   визначєііу   згідно   з   Методики   розрахунку
орeіі,щ>.і.  пл.і"  за  майноЬіtіобері 3і,коЇ   об`t`,тіііаіюЇ  тсриторіально.і'  громади,  яке  ііерсдається  в
t>рш, іу'  \,ііа`тіі  Мe'і одика).  .\  вLііс`о і і\ах  і :`  ор.`іщпу  пшіту  за  місяць.

lІроіjно\і      1О     робоііи\     ,ііііB     !    ,'ііі;і.     ііасгушіого     ііістія     розмііцення     оголошеііня.

tщщ [о,1lшjeІU,  прl,нUімаt`  3а>п3Іі  і]ію  ш`\Uі>  іі!jігі и  І\,іайііо  в  оренду.  заяви  про  намір  взяти  в  ореііду

\1Ш`'IЦО   П(),\ЩlО1`1.С;І   В  ,;lОВіJl.lШ`'l   (|)(J[)\1L

І Іщііjн о\і  і['я'і и  рtіtҐtоіпк  ,їіпів  піс.'і>і  закінчення  строку  приймання  заяв  про  ііамір  взяти

\і{U`'і!іо  і;  ореіLі}J  пю,`іt>  Ue.,і\~ііі щ`вн\  пр"іщсііь  загальною  плоіцею  до  200,00  кв.  м  включно

аt'х>   окj_]сі\іtjі о   іпдпвіі[уа,тпш   впзпі`чепого   майіТа   орендо,)іавець   ііаправляс   на   ро.згляд   до
і{с]\,іісіЇ    БіjіоҐj.`різі,коЇ    eіjH,.`і,ко.і.   ра,щі   О'1`1``   яка   затверджується   розпоряджеішям   сільськоі\о

і`отjОі»і     па  ко.;і{c`н  об`сі{т  орс`tL'[н   окремtt.  інформацію  нро  результати  вивчення  попиту  та
ПРО1ІО'}ПЦЇ |.  ЩО,ЦО  УКШJl(Шl}l  ,`1ОІ`ШО|1}/  О|Ш1і'[И.

}J   р{`3L  jU\lцt]  lІО,|lшj  шш  `>,Ul)   '3а>шу,  l\оп1t}рс  на  нраво  оренди  не  проводиться  і  за

РUш`шІ"     ссeІ.l.    Білобeрі'ш\(tЇ     сіjп]eІ,l\о.1.    ради     об'сднано.1.    териТо.р1аЛЬнО.1.    ГроМадИ,    абО
вп'iш`ііUщ`    ііаґ'іоіо    }7ііt>ішоBt\.,і\eііого    t>ргану    унравління        договір    оренди    нежитлових

щ>иміщ.`іш   ,цо   2()0.00   кB.    м    ві\.~.ііочпо   іібо   окрсмого   індивідуатьно   визначеного   майґі?
)кjш,цаt  U,с;І    3    }i`>Івппко\l   jп\г!   с,;щш1\1   прс`ІсіщеlUом.   або   йому   131дмовляс`ться   в   уl{ладc?ннl
ґ;іоговоіі.\J оґtс`іLщі.  іц)о  іііо  орш,ііо,TісшeіU,  іIоні,ііомjі;і(` заяішику протягом  15  календарних дііів.

У   lЗГ1Щl,1U\\'  П€l,lХОґ)l,l\Ї `|П|;І  ,ШО\   і   t'`іШ,ІHС   !і\>Ш  ОРСШ,1|ОдаВСЦЬ  За  РіШСННЯМ  КОМіСі'1'  ОГОЛОШУС

І\О І 11{;\  ГіС    і і іі    і  j і)і\ ізо   орL`н,тU,і  .

І  l|1t>l;U О\t  СС`.\Ш   |1О`ШШ  ,\ШіІ!   11іС"   3і`КіНlІС1ШЯ   СТРОКУ  І1РИйМаННЯ  ЗаЯВ.  ПРО  НаМіР  ВЗЯТИ

\ііi\і`,іUо   в   ор.`іLі.\J   іцоґцо   ціjііс`ш,L\   \іаі7Uіові,іх   коміілсксів,   нежитлових   приміщень   загальноm

U.ііощс`іо  поііа,іі  2()().()()  кв.  \Lні,і,ііі.і  t|jішіеів.  бухгалтерського  обліку та звітності  виконавчого

ко\іііU`іу     сілі,eіjко.і.     ра,ци.     3n     і3іісповко\і     комісіЇ ,     готуt`     нроект    ріпіеіііія    Ради     або     ак'і`

уповііов{ї;кeііоіо   оршіі}   }7іщі!.тіііпі>і   про   ііере,тіачу   майші  в  оренду  сдипt>му   пре'і`енденту  у

ііі`зі.  якщt>  тю,Tіано  лиіпe  о,цHу  заяву,  .ібо  про  передачу  майна  в  оренду  на  конкурсі,  у  разі
ш\ґ/l\ОґT;ксіпІ;І  ,`1вох  і  біШше   >,аjU3   1 ЦшІО  рішешія  вноСи гьСя  На РОЗГjІЯд РадИ  У  ІЗСТаНОВ.ТІеНОМУ

``,  .і`L`,І``"  ,.о\!   1'а,щ1,l(,),,L'ш)'.

1 Ірt>і>п о\t   1()   ро(juHL\  ,`іііііз   іііс.тія   п}'блікаці.і.  оголошення  про  намір  переда'ги  майно   t3

о|іс`іщ}'  сшї .шісо.\'гріімуваth   ш   ?а}п3i`мll   потсщійпих  орепдарів  ознайомлюють  .і.х  з  об'(.к'гом
о pe l ( `' l и '

4.t).    ()t.`ОбjіпвОсті    ііОзі;і>щу    !і\>іі!    прt>   Оііеп,цУ    бСЗ    прОведеНнЯ    КОНКУРСУ   Т?   ПРИйНЯ'[`'і;і

ішпеш,  "ц> іісре,Iіcітіі  майш`  в орі`щ'[}J бt`з Uроведсішя  конкурсу встановлені розділом  8 цьоі`о
т   [  l ,.,, ( , ./ к с` ,  [  1  ,,,.

`L 1 ().  ()і]ш,ііо,тішс`іU,  \то,к``  ві,`[\іоіш і і,і  в  } і{.тіа,тіснпі  договору  орснди  у  разі,  якщо:

1ІР[І}`І1і>і  10   |1і  lІІelІІl}l   І1РО   11РlІІ`а  І  ИШ|іІО  ()(Ґ)'Є1"   ОРellдИ;

іціні;пя го ііішсш" щю .vі`.ші, іeі" ,)іоговору орепди майна з бюджетною установою;
г ш щШ"і [о віііііtші,щ рішшH>і Р€\ґ,і№ або уповноваженим органом управлі[іпя;
\і€іі``ііш  іі\>Об\'L7Uіe  ,іі.п;і  нjішіііі\  ііо і рс`бБі.тіобсрігзі,коЇ  об'сднаііо.і. територіальноЇ   громади;

с  іішіі  пі,ііст{\ви.  тіерс.ґіібачспі  .закопом.

і|   11.1 l1с`.Іjl  ш римш|1>l  р1шeUш|  1Іро  1Іерс,lzlчу  в оренду  майна орендодавСць в термін, ІцО

п\`   ш`рeшщ:щ   1()   робwUх   'щів`   Uііс`і,мово  ііовjдомляс  сі_іиного  претендента  про  прийпяте

р',І,Іt,ІІІ,,,.

іюздіjі .іі. оіціікА оБ'єжтА орЕнди
.5J.    ()ціпі{а   об'с"   орeіLг[н    з,`ііі``іс`шоt"і`ься   відпові,тніо   до   Методики   оціш{и   об'єктів

оі7eіLш.   $ttпщшіw   К{і\'tшeіо\,і   Мінісірпз   Укра.і.пивід   10   серпня   1995   р.   №   629   (далі   
м C,  1  ( ) ,,,1  [ 11\. а    ( )  l  1 і 1  ' ,\І ,    о (') ' ( . І\.  ,   і  І ,    о і .,,,. І  і .  1 І 1   ) .



5.2.  ОH`іін{а об'єкта оіщщщ  ш`рс,тіує ук.ііаііснпю договору орепди. У разі якщо [Tа момепт
іірtj,ііов,ксіш>і  ,TЇ і. ,тіоговор}і  орC`н, іи  ш і {ііUія  {]цjііка  t>б'скта  оренди  була зроблена більш  як три

роі{и  т"}'. ,тіл>і  пііодовжспп;I  (попов.тіептія) ,цоговору оренди проводиться нова оцінка об'єкта
`   ,   l  1  C`   1   І   , `   1  1   1    .

`1  ``     lІtjіі>Lтіоі{   іціовс"пш   оціпіш   \wUк`   Реі`УjііОЄТЬСЯ   ЗаКОНОМ   УКРа.1.НИ   "ПРО   ОЦіНКУ

\і€іi`шш  \іаі`'інОіJш\  щmз  ш  проtІtс`сп"щ  оціііочну ,Tііjіш,пість  в  УкраЇ ні"  та іншими  нормативно~
ііравоізими  аі`ч`ами  :!  оіііііі\іі   \,іаі`іііа.

S.Z+.   Нез€\лс`жші   tщіпіm  об'U{га   оііс`іі,ци   у   виііадках,   встаііовлених   Методикою  оцішн

t]б'ші`ів  орсшщ,  з;іійсшоt`[`і,с>і  суб't`кіоі\tі  оціночіюЇ  діяльності  суб'сктом  господарюва{шя  на

шдс'іаізі   ;`оговору   на   [іровс`;[ешія   t>цінки   майііа,   укладеного   між   замовником   оцінки   
іUіціагоро\і  що,іо орспдU  \,іш`,1ш (.\  ізіUіа,гік{tх ііродовжсння (поновлення) ді'і' дОговору оренди 
Оіі``і і,'щіс`\і )  (, і{\` і і  '3ішw ш і і І к ).  с} б'(  і{ і оі\і  оці і іоЧі [(Ї і. діяшіЮСТі  СУб'ЄКТОМ  ГОСПОдаРЮВаННЯ.

+і  `q.   ґЦtііоіо   іісз€шс`,і\ґUо.і.  оііііікн   t`  ос`і`аннс   чисjіо   місяця,  який  передує  місяцю,  у  якому

ііо,їіасті,с>і  за>іі3а  нро  оі"і,іі)'  \Zі€U`4ііі`  (Hро,тіt>вжеііпя  (поновлсішя) діЇ  договору ореііди).

5.6.         У         разі         коли         Методикоіо         розрахунку         орендґюЇ         птіа'ги         за
маі`,`піоБілобсрізьі{t>.і.об'єднtіноЇ      територіально.і.      громадн.      не      передбачене      нровсдсшя
ііс3Cілс`,кноЇ   t>цііпш  ііерухомого  майііа,  ,тіля  відображеііня  в  договорі  ореііди  вартості  об'скіа
оіісщп  зіііі`'ісшос'і ьс;і  сі zшґцщті [ізоваііа t]ціIп{а зазііаченого  майна.

l_` і .ін,`іар і шонщ  t>іU пі\}  \іаНш з,t'ііі`ісшоt`  комісія із проведення стандартизованоЇ  оцінки

о\'`,'t кііц  орщщі`  jum  піж>іщш  оцішv   майпа  за  заjіип.іковою  вартістю  на  підставі  даних
\'і} \1 ш 1 eрсl,[\~о10  о(5jІік.\J`  .\' 1 во|1сш  t~tz`шпсоутримувачсм  орендованого  майна  за  дорученням
РаіU,і  що,'іо  майна,  яіw`  перс`ііш]е  Ї N  ,'іо  с(|)еріzі  )ґтіравліішя.

Рс3)','іьііUи     прове,іішіія     с'U`шіаршзовашЇ      оцінки     оформліоються     ак'і`ом     оцішн
lle|7)J\О\l\tl О  маНпа '3а  формоІО.  вс'1 іlllt>ВjІс`l1olо  Меі одикt>Ю ОцінКИ  Об'ЄКтіВ ОРеЩ+и..

.П    С\б.(  кL  }1Киі/`І    {{l\lОІt.;І>К   Оluш\}   м{`й1Іа  забe'`ШСчуС  реЦеНЗУ13аННЯ  ЗВ1Т1В  ПРО  ОЦіНку

\і:\і`піa  і U  Uі\.і і г; щп пш  ш`р} ,\о\і" о  \іаіі ш  вLїіповіііно до закоіюдавс'і`ва Укра.і.ни.
< 8.   Вшцпхлt  пііО  шшш  \ніШ  або  ак`г  оцінки  нерухомого  майна  за  наявності

||\);UііU',іlОі`О      3Ш(\.lі>UОіО      НііUlОВІ\.\      Р.`ЦШЗСНГа     НРО     ВLТlПОВідПіСТЬ     ТаКОГО     ЗВіТУ     ВІZІМОГаМ

HорL\1€Ul/lвІІоп|)шюl!их   а1{гі13   з   lHUшп,   оціш{н   м.1йна   затверд}кується   рішенням   :3ш(оііавчого

і\.t»h ю і .\   І'aіщ.  eі\ріпjііоt` і і,сjі  пetш і і{о[о ґіа  викорис говується для  розрахунку розміру орен,)іно.}.

п.іtігтіі.   с'і{\ріово.і.   орспдпо.і.   цлаги   }'   разі   провсдсші;і   конкурсу   та/або   зазпачс[іня   вар'і`оU

оГt't'і< га  орсп,тщ  }J  ,:іоі`оBt>рі.

Ш » ш m і п  пe'!аjіe7і\ііо'і  оіііш\~іі  t  ішпшwп  ґірот;ігом  іііести місяців від дати оцінки.

ЗІШ`      З     Іle#ulС7l\.Uo.1.     ОЦПU\.Н      Зt~tеРіІ€lСlЬe>1     У     ОРеНдОдаВЦЯ     ПРОТЯГОМ     ЗХ    РОКіВ     ПіСЛЯ
• ; 1\ l\і  ,1  t  І с І  !  ,  І  ,І      ,1 і '1`   ,  ,,( ,  ,  .о  І 3о 1,) ,    О 11с  ,  І .,1,  і  .

.і.t)     Ві,ізііаііснп}`і   р{`,іою   }ґUотшові\жсшій   орган   управліннязабезпечує   розмітіення   н.а

оt|>іцііЇ ші\і)   Bі`бсайті   І'шн   Uіt|jоі"ішіЇ і.  ііроробt>іи`  виконані  суб'єктами  оціноііно.і. діjшьноe'гL

}l1\~і'3,`lіІ`'1С1І1ОІ},:\.\ІІІОІl.11І1\.)О(')'(І\1`іІt`)І1іІl,``l1.

РО`ЩШ  (j.  0m`T.І іґJЩt\  НЛАТА ТА ІІІНІТ ГІЛАТЕЖІ

(і.1.  ()іюп,щ  пшгa  іw` і аііов.іUос гі,с;і  }'  і`рt>шовій  формі.  Строки  внес.ення орендноЇ  плати

1011.  |ю},\Іір`  в1! ша`lelІі  'н  і,1но   3  ІU,L\11 Іо.1о}ксІІштм`  за'шачаю'гьс.я  у дОГовор1  ОРеНдИ.

І lОшUоі\'  шріі\)Jізшші  ощлШ  іLіаіи  "  ішНих  нла'гежів,  пов'язаних з  орендою  майііd,
ііОчшіш  іі,ся    3   .w   ііі,щііс`:Uш;і   і`кі{і   прш`і\tіанп>іпeіюііачі   об'єкга  орспдиі   якиі``і  іті,ііішсуt`ті>с5і

оііш,ііо,щііщс`\і   іа  оі>сіL'іаііс`м  .

Шра\увшн>і  орсіL,ііпо.і.  іL'іаіп  прі,нін"t`ті,ся  у  разі  припинення  договору  орснди  з  дати
ііі,ііііісaїіііjі  aк'ш  іірні`'і\і{\ііііяііі`ііe,'іі\ііі  оҐt'tчкга  орен,гіи  орсіі,їіарем  та  ореіідодавііем.

(Ї 2.  І'\)ґ3\lіГj  ОРeН,'іПu.і.  іШ і п  іШ  шаші(`ті,сjі:

.\'   ріі';і   пс`ре,щ`ііі   н   орeіL'[у   мсійііа   і[а   коін{урсі]их   засадах   відповідно  до   конкурспих

ііііоі!О{tііііі``і   ііерeможіі>і   і\оііі\.\ґрс)'   ііа  ііраво  орeііди;

      н      іUппл      ішііа,U`ш      3іішt`     з     Мстодш{ою     розрахуш{у     орспдно.і.     ііjіа'і`и     за

\101`'І11О1Зі.1Об``Рі31,1\.О''і.О(').(`,|іісііі()і'|.`і)іі1()[1іLLіі,1і`)Ї іРОVііі,'іИ.ЯКСііСРедаЄГі"ВОРеНдУ.

()...`.   |)іі,тщ   (T   оті)іім}'ВLіііe\і   ОР``ІІ,`|І1(Ї Ґ   ІІ.'1Ш  І1.



(>,і+.  Оі>L`н,тщр  за  кtjрпстуваііші  об'сктом  орснди  сплачує  орендну  плату,  ритрати  Ради
і{\ґ'іі6o   t';ашшсо}'ціі"} віічt\   Ua   }'тііU\]аіш>і   орeіі,т_іованого   майна  та  інші  пла'гежі,  зазначені  у

ііLtUі\'ііі\.і  і   ()..`   їU)\)ц)   1  Іоrі("oіііі}і`  ііс шіс`.іі\'іі()  ізі,`і  рсз)іJіішгів  господарсько.і. діяльності.

У    ііа'зі    несвt>tіііісHоі    сппш    Орс[L,іUо.і    шш    орсндар   сіілачує   пеню.    Розмір   пепі
вjі'3ішщ\t`іі,с>і     в     ,іt>гоі3орі     оі..`іLіUі      і      пе     мо7ке     псревищувати     розміру,     встаноізjіеного
г3аі`.онодt`вс'гвом.1 Іспя  з{`раховусті,ся  на  і.>ахупок  Ради.

(>.5.1\'рі\і  tjрсіLцпоЇ   ііjіа"  t7рeпііар  снїіачус:

поjmі іш  ц` збоіш  у  ііttзміііа\  іа поря,тU{у.  визпачеііих законодавством Укра.і.ни;

кО\і Іішсацііо  іш іt{` і  РО ї\і,і   ш  і\оіщц г}'вашія зс`мсльііою діляпкою, на якій розтаіповаішт`{

Otb ]`:І   О|Ш,Щ   Ш  Н.`НUУ   Ш  І\t>\1.\'UШШ  ПОС.1Іy П  ВіjlПОВідШ`  дО  дОГОВОРУ,  ЯКИй  УКЛадаЄТЬСЯ  Мі7І{

o|1elL\щt.`\1   ш  ОрщшщеV  ш1o  1`ішшшмн  особами`  Іцо  надають  Такі  ІЮслуги,  а  У  раз1
нег€пlОг!.[еІUl;І  орL`щІІоЇ   ІІлt`lп  )   Рt12\1і|л   1   грИвнЯ  па  РіК,  СкСГІЛУатаЦійНі  ВИТРаТИ  ОРеНдОдаВЦя

ві,щіові,тіпо іі`о ііоговор}J, jп{иі`,і  }їі`лаjtастьс>і  мі7к t]ре]іларем та орендодавцем;
_  ііос.іі},'і`п   с'і`р:\хоіші{а.

6.().   І)о'3і\,іір  орсtі,тіііо.і.  іі.`іcіґі`іі   м();і\.e  б)'  і`и   зміііеііий:

'3{1  НОЇ .О,;|іJ\'eHНЯМ   СТ()РіН:

.\   ііі\J,і  іiіU\орі,ісіаUнл   ш  іUшU\і  ці.`п,t]вим  приґшачстшям  об'єкта оренди  за погодженням

l`    І   ,)1))   1   [   :

о\~Н [\.іа  оі\і`іцщ.  a  ішж  із  ііііііп\  іпіііі\ґіі`~і\\.  ііeрe,`ібачсних  законодавством Укра.і.ни.

6J    V   р{ні   >шіцо   орс`іLтіар   ііс`   \іо,і\с   шкористttвувати   орендоване   майпо   у   зв';ізку    ;

пeоі5\Lціііспо  Uровe,тіеш"  р.`\і"іі Uш  іш`'tі[`   3а  і,'іtшt  клоііотаішям  рішснням  орендоііавця  на
ітеріоі`  ві,іконаніія  рємонгіш\  робіт  орсіLгіпа  і[Tіата  може  бути  змеіішена  на  50  відсотків  длjі
о(Н к і і]з  і"щшt  ,тіt>  15()  і{в.  \і  U{\  сі іtоіt  пе  білт,шс  3  місяців,  а для  об'єктів  площею більше  150

і`,!.   \І   1,`,  с,  І  р(,,\ш  (ґ,і.ш1шl  (,   \І і`t.,щіІL

ІUt|^tі»ші`іjі   ііі\о,'іО   іk`\іо.,кjіі,шшU    ішкориста[ііія   орс`іщоваііоі`о   майна   підтверджуєт],ся

і$і, ііі`>віґ цііі.\і  аі{ і`ом.  сі{,тіt\,'іeіі іім   орс`і іґ`іарeм  та  балансt]у'і`римувачем.

Змсшнеііа  орсщщ`  птіаґнL  пс`рe,тібаііс`на  цим  пунктом,  може  бу'ти  встановлеііа  оді,ш  раз
і і ро'і >і і`о,\,і  (троі`~}'  ,`ііЇ  ,гіОГОвОР}і'  ()і" L U і .

(t.8.1 Ісрeр€\`упtп{  ttрс`H.TіііоЇ   п,тіаги  'ціі`,'ісшосться  ореіідодавцем  ііісля  надаііня  орепііарсм
тіоі\}J\іt`H'Uв.   іііо  з€\с`відч}Jіо{`L  обсяг  виі{онz`нIіх  робіт,  даги   ночатку  та  закінчення  ремонтних

і~і '" .

і'ОЗдLП. НОіЧІдОК` ШШі`,ґ'l,Ш МАl``1ПА В ОРІШдУ НА КРНКУРСЧИХ ЗАСАдАХ
7.1.11срс`ґщіщ`  мi\і`,Пш   3;ііі`jсшоt  і`і,с>{  іш  кош{урспих  засадах.  крім  випадків,  нсрe7іба№іm

рііґ},``і.їіОМ   8   іU>Оі\О   1  ІОJІОЖelІШL

7.2,1\'опкуі]с  іірово,'іиіі,e>і   ві,Hіовіщо  і[о  Порядку  оргаііізаціЇ   та  проведсння  копкурсів

шіґjшпнtіш,,шіші`,`шаІ5і.цо(іі`інш{оЇ об`{`,іпаііtЇ Ї територіаjіьію.].і`ромади.

І'{}З,і'ЦЛ 8.  І ІОР}!,;|О1\'  [llШ|{`,ґЦлЧl  В ОРТЛІдУ МАйНА БЕЗ ПРОВЕдШІНЯ
коІІкуІ,су

8.L    llсіjс','іш{і   в   оіtеіі+\'    \іш`{ііа   Гtе'з    проведспня   копкурсу   здійсііюстґ,сjі   у   внпаііка,\.

ш`рс.ґ,іібаііeішх  н  абзаіb  чсшіTі"L  іюсі,мому,  дсв'ятому  частини  четверто.і..стc?ґі`ті  t)  Закопу
Уі\ііаЇ іш   "Про  орсщJ  ,T_іеі).,і\.авпоі`()   і{і   і<о\і}'наjіьпого  майна",  та  осіб  з   ііівcUіідністю  '3  і\'іс'гою

вііш`ріі``  і  aі!\[;[   ііі,  і   і  ара`,кі   ,  ііі>і   C`іі.`ііі{\ііі,іііі\   засобів   іісресуваіііія.

8,1.   /Lі>і   ро3L!;і,іі)    ііііішіііjі   іщjш   ііа+іаіш>і   \[айна   в   орснду   без   ііроведення   конкурсу

осt>{~>tL  `t{l'ш1l1с`ІІі   в  абз€ща`  1ц l 1!с`|11 о\1}'.1юсьмому  частини  четвертоЇ   статті  9  Закону  УкраЇ ни
"і  іlш  ґ`jрtш,г|:\'  ,'LLт,к1U3пого   l 11  і\о\І} ll(\.U,Uоі о  \tlайlІ€`"`  осіб  з  іііJ3алідністю  з  метою  використання

пі,іі  1 ара}і\і  ,,ї\jіjі  спсці{іjіі,ііих  заeобпі  псресуваінні  та  суб'єкти  виборчого  процєсу,  зазтіачсііі  в

ііішwпкнm=:  4  п\tіпw  1  сі:Uіі  12  Зt\копів  Уі`.ра.і.пи  "       Укра.і.ни"`    "Про    вибори    Президепі`іі

YІ\l7Ї |.Ш"    "1  І|Ю  ВШ')О|1П  ,lc`lL\  І a 1 h}  НЧ1\ОlШЛ  Р(t/|lІ  АВ1`ОПОМНО.1.  РССПУбЛіКИ  КРИМ,  МіСЦСВІ"  Ра/l

ц  t`і іH,.і,і\іі\.  сt`,піHши\.  \іісі,і`іі`  і О.іііҐ  щt,ішоі h  t>рeіLтіо,щівщо  заяви  про  ореііду  за  формоіо  пі

m  \ЦЦ  1 П   П  L`lНО   !  ПС|"гЇ lіl{M!  (,І1О,`11\ 1 О1\  .`)  ,``О  ЦhОІ  О  LІОJlОіКСНПЯ).

U:`   ]пШі  \    о,Тіпі( Ї   З  с іоііііL   >іі\Uіо  З   Пс`ЗаJІС)і\HИХ   ВіЛ  ПИХ  ОбСТаВИН  1СТОТІЮ  ЗМ1НИВСЯ  СТаН



г3t,`;ііш   іціо   орсщу   m  фоі"іоіо   m  ,,'іоі{.}'мC`пг"і   зі`ідііо  з  переліком   (додаток  3  до  цього

ііО..і(`).,і\~шііjі)`    Uю    щ`ґіііі``Uп  U]    ,ііо   Ощ`іL'іо,'ішщjі    гііejі}і   дати    публікації   оголошення   про   намір

1  Іі``РС`,Щ'І  | І    } \С`,   \1;П``'11  lO    В   OPU  L,'|\   .    І  1С   |)О  `\і1.  | >L'|tПО  І`ЬС>L

8.Ї   іiіґі,`ііЛ  t|tіШшСіВ.  Ґ>} Ш.і і ч7с`і,і\~ОгО  Об.тііКу  та  звітііОСті  ВИКОНаВЧОГО  КОМіТеТу  СільСЬкоЇ

р:Lгш  і`о'і},'t`  нросі\~т  рішепH>і  нро  Ueрс`шііу  майтіа  в  ореііду  без  проведення  конкурсу  'га  ііодас
Ш  |1О'ШJЯ,;l  І){`ґШL

У  іti\зі  іііііс,гіаLіі  і3  tц"w  мt\Ї іmі біttджі`тпим  установам та на коротіtий стр8к (не більшс
UІш   ,ішіB   ш   tҐш   нран{\   іціо,іов,іoіш   сіоі{у  ,тііЇ   договору  ореііди),   а  також  із  суб'єктами
іШ1Оіш" О  щ)Uщ`С}ґ'  'з  \ґісіоіо  щ)ов.`,'іeHUя  іі.\'Г)лічііих  захОдів  (г3бОРіВ,  дебаТіВ,  дИСКУСій)  Під  Ч?С

іп  іш  щ`ріw`  впбоі7і,то.і.  і\'а\,Hшіі.і.  яі\~і  з€tзпачсні   в  гіі,тптупктах  2  4  пункту  1   статті   12  Закоііів

Уі\.рt\.ііш  "І Ігю  вHборrі  шіршпк  ,'[с`іі}7і:U`ів  Уі{раЇ пи".  "Про  вибори  Президента Укра.і.ни",  "Що

ви(;ощ  ,ґіeііуіатін  Верхоішо.і.  І'а,'іп   J\вто[іомііоЇ   Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  сіjтьських`

t`e;п,пцш,іх.  .\ііськнх  і`оjіів".  орсп,цо,`іавеці,  готує  сво.і.  пропозиці.і. про  передачу майна в  оренду
tҐ>e3   іірtшс`,тіeіш>і   і\~ош{урс}'    іа   Hо,іі`t    Ї х   ш   розгляд   до   виконавчого   комітету   Ради.   У   разі

пeіі``,`іa`іі     н    орeіLті)J    \і{ііЇ ш\     ізt`L\і     пUппм     с},'б't`кіам`    вказаним    у    підг[ункті    8.1,    готується

ізі,Uіові,іUш`'і  проші   і)ііUшп}і   РшіL

8  4L  РШ  |)ОЗІЩa(   ПОґl{11Іі  ЩnШОШ||іЇ   Пі  }ҐХВа."С.  РіШСННЯ  ПРО  УКЛадСІШЯ  абО  І3ідМОВУ  ]3

\'і\їіL\,\aпііі  ,'іоі`овор}'  Орeшп  \іш`'Uіt\  Uроі`>ігt"   15  калспдарпих  днів.

8.5.  Оі]eіLтіодавсць  ппсьмоBо  ііові,тіомл;іс  'заявнику  про  резуjіьтати  розгляду  пропозиціі'і

га   пa   ііі,'і.`іLші   і]нпенші   l'€Lііп    г{і      ні,Lцас   рішснпя   про   укладешія   догоізору   орснди   майш

І1РОТ}11`О\11  :і   І\.і\Jl.`ІLllаРlШ   ,`|ПіВ.

і'{)L3,Ці.Ї l  `J.  І !()Р}L,'l{}l\`  УІ{`JІА/Ц`.ІІІІЯ д()ГОВОРУ ОРF,НдИ
`).1.  ОрщlО,,|ш3с1ш  прl> Іjн`ом  mпl  І1t)Г>оІlнх дпів 3 да[и  Ог1римання ріШе1Шя пРо  передачУ

\іі{tіЇ пі`   в  t>рс`п,,іу   і`отус  нросі\і`  ,,`іоговору  орсщіи  зі`ідпо  з  Тиіювим  договором  ііро  передачу

\Zіаі`,іш    Білоберізько.і.об.сдшпоЇ     'і`с`ри'горіальіюЇ     громади        в    орепду    та    з    урахуваішjім

рсзу.'і{,'і  а'і  ів   і\oі+іt}'ііСУ.

t) ?   ()ґ>ш,,ііош"щ  пі,т[шс`}ґt   ш  па,іс`и.їіас   договір  орснди  рекомспдованим  листом  або

13|)}"!(ІС   (jСОбІzlСіО   11і,іі[   РОГШПСі`:}    ОРeіL'іаі)іО.

t/  `   ()г;сіLщ)  щіоі>іі ow  іі'>t і U  гОі~іwm  ,`[пів  піііпис}Jс  всі  примірники  договору  оренди та

ііUісіі.іш   і{  іюі`о\іеіі,іt>вdіііі\і  .іі!іeі\t\і  або  іі:\,і[ttt`  особнсго  орспдодавцю  для  реєстраціЇ .

9J.  У  )',іUі{tґїtіш  пчіt`,`іГ)Uіспп\  заі\о[іо,цавством.  договір  оренди  ііідлягас`  нотаріальпому

посві,тіщ`іііпо    іа   ііeр7каішіі`'і    рetсіраці.і..    ВіUрCїіи    за   нотаріальне   тюсі3ідчення   та   ґт.тержавну

рeu``гіtшііо  ,'іогоіюр}'  ііокшLті{`іоті,e>і  іі€`  орсіLґіаря.
t).5.   У   рzі3і   п``віікоііаііUjі   ор``іLUіііс`\і   ііішіуш`.[)'  9.3   цього  Поjюження  орендодавець  мас

ітраво    пор}іпш{    нитаііп;і    щіо    с`і\aс`.\іi{Uіші    рінісння    гіро    передачу    майііа    в    орснду    та

U\шіґтіо\Lіі}і(`   щ)о   цс`   оРС`іLі(\Рl\'.

РОЗ,ЦІ.І!  1(). (ТРZ\ХУВАШІЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНдИ
10.1.  Орeщіоваш \іш`,`іііо  ш іі.`ріо,ц строку дЇ і. доі`овору оренди страхується орендарем  нt,і

коріюш о[7eіLтіо,і\авц;і  пе  іііхпіше ;п\~  ііc`ре'швадцятькалендарних днів  після укладсішя дог()вt)г)у

t>рC`н,ііи.  ОрсіLщіі]  гзобоB'я'iапнП  ііосі іі``шt\  поііt>вліовати  лоі`овір  с'[`рахуваіінjі  таким  чппом`  щоб

ґ\'ізсс+,t.`і`рок\tрeіі,тtіімаі`,'іііоt't.\'jіогі{`с'і`ра`:оі3аі]іім.

10.:2.     І`':оHі.і.    ,)іоі`tшор}J     t.`тііt`\.\і'ншня    'т`а    шіа'і`іжного    доручення    про    пєрерахування
\`  і;іі\\wш    іUі`іі`}і\.\       шbр.h     U{і.іt~`,ґ\іпL\і    іпZіпом.    надатоться    оРєндОдавЦЮ    вПрОдОВЖ    25

і\ULі(.`іLщ)іііі\,'іі|іі{і!і.,'і}[.\і{.Г!іі,`і`.`іііі}і,|О1`О1П)|).\'ОРС`11і'1И.

l О.3.  UшU і а  ііосл} і   с` і іі.\\Онішi\  i,;іііЇ сшоt  і і,с;і  'за рахуіюк  ореіідаря  (страхувальниіtа).

розіїііJі  і і .  іііі`,рі{`,і)[ліііі\  мАі`і`ітіА  в суБорFінду

11.1.  ()рс`іLтіар  має  гіраво  пс`рс`,тіати  шійпо  в  суборенду лиLLіе за згодоіо  рсщ'_і9,щu3ця.

і  LL7.      Uс`    ,ііоUvс.і{t`с'і`і,t:;і     щ`щшa     і!    t`уборснду    об'сктів.    яі{і    передані    орендарям,
J,.\t,іі`\щ`Uіі\і    U   {іСt'iіщі    `іL`шeріо\і\    щ`сгUнп    чствсііго'і`   статті    9   Закону   УкраЇ пи   "Про   ореііду

• '`, .;    ;,„„"  ,\,   : `,,   ,\.``,,\і,  ш  !L!,\"  U  \І`U,`,ш".

h піi\ііґііі`  іі\tрма  їіс`  ';іі\` ! Ос`О!з.\ t` і і,ся  .\'  ішііаііі"  Нсредачі  в  суборенду  об'сктів  t>рeп,ііи  або

1.Х    Llt{С.І`lllІll    \`jІО,'[ЖС'ГІІІJМІ1    \Сl:1.|ІОІ2,i|\||І.



1  L.').    Сгр\)і\.   діЇ    ґ,іі`)і о[J,Оіі.\    с`.\(`5oііC`[і,'ш    ііC`    ііовинсн    неревищувати    строку   діЇ    договору

о pe І Lщ1.

11.4+.   З  \іі`тt]іо  },і{,щ`ґ'іапші  ,т[оі`овор.\   с.\7бореііди  потенційний  суборендар  зверта€ться  до

ві,![поBішоі`о орсндttдавц>і  'з '3аjlіюю за t|іормttю та документами згідно з переліком (додаток 4
ТіО   ПLОТ`o   І  |О.Т10.,!\С`ІШЯ).

l  L`і.     Шс`"     t>тріL\іа]ш;і     шш     Uг>с`іL\іо,щ`вця     уклаґцасться    договір    субореііди     між

орс`п,тіtіііe\і'г,іс`}ібОРен,тіаРс`м.

11.(>.  до jіоі`онору  с}JбоіtеіUііі  '3ас'і`осовуються  положеііня про договір оренди.

11,7.  С.\Jбореп,іі{їр  сшіач}'с  орt`п,)[аріо  орeітдпу  плату  у  розмірі,  визначеі.іому  відповідно
тіо   Мс`jTt>іU,ікн   ро'зраху[ік}J   ttреHішо.і.   н,TLі'п,т   за   майтіоБілоберізько.].об'єднаноЇ   територіальноЇ

і`ромtііін.  У  гjа'!і  іIсревищеHп>і  орсішіо.і. ітjіа'[`и, яку сплачує суборендар, над орендною платою,

встанttв.тIс`ною      ореіIдt`ріо.      с.\Z.бttііс`іLцаі]      псрераховус      різницю      до      місцевого     біоджету

';і.І(,f,срі,il,І\(.,ї()'І`І1.

11.tY.  І 1чі.`ґіі{і"  ці;іісііш  маіЇ нових  і\.t"плсксів у суборенду забороняється.

Р{)'$іТlІ  l 2.  | |ОР}І,,ТlО h.  Н І І І.T,(_,`Іі`. І І І ІЯ  ЗМ І І Ґ дО дОГОВОРУ ОРЕНдИ
І2.1.   Вшсшня   ґ}\]іU   ,'іо  ,і[оі`(шор)і'   орсііі`іи   злійсніоє'гься  за  згодою  сторін  договору  до

'3aІ\~іІІ`1СІ1І]Я'Гe|),\`JіІJУі,`ІО|Юі1|і'|'.

12.2.  З  мс`тt)іо  ро'3і`лящ'  іпітtііпія  нро  внссенпя  змін  до  договору  оренди  орендіір  іюдас
t>і7с`п,`іо,їшщіо  заяізу  'і`а  о\1і р.\'іп`}JваHші  зt\тціоттоііоваітих  змііL

Оііс`іL`іо,іішC`іU,    роґ3ш}L`іа{.    ііо,;іаііі    ,цоі\умснти.    Якщо    зміни    до    догоі3ору    оренди    не

ізі,ішОс>і'U,с`>і  ,іо  Tі,!\.   що  пчі.`,ііt`ішeUі   ііі,.ін}ш\I`ом   12.3   та  підпунктом   12.4  цьоі`о  Положення,

[!UU\>\`піі,  ш  розі`ш,'і  l'щU  ';\ііпн  ш  ґ;іt>говоіt.\'  або  ві,`_\мовjіяє  у  впсс`еіші  заііропонованих  змін

З1   і,`ШО   !7іШСШІ>І   І'іl/l|L

(),\Uш    пріZ"ірішк    ,\[оі`Овор.\'    ііро    вііесеіїня    'змін    до    договору    оренди,    під[іисашU`t
орспґ`[о,,'ішщ`м.  або  обі`руптоваш  Bі,тімtша  в  піднисашіі  направлясться  орсндаріо  ііротягt"  3

РОбО`Ш  ,ТіТііН  З  МОМеІ1Т)'  ііРІІІ`,`lП>І'І`Ї jІ   Ві/lІlОJ3LЦНОГО  РіІ_ПСННЯ.

L?..`'t.   У   і}і,ша,щ{а,\.   BіIз[іатіeііп.\   '3аі(оUом.   укладеішя   догоіюру   оренди   на  ііовий  термін

!,'ііj`і`  іііt>{`'і  і,сjі    ііа    ііі,`іe  іані    і7і;ііuііі>і    вііі\.Оііz\ізііоі`t>   комітсгу   Ради.

L1.L     іГLі}і     !)o'{іjі}і,`і.\      UUj:ііііі)і     jіі)о     і}ііс`сC`ііі(}і     '"іН     дО     іСТО1`НИХ     УМОВ    дОГОВОРУ    ОРеНдИ

Оі)t`іL`іщ)і   ііс`  ііі'3ііішe  Hі;і\~  за   і рп   \іі.e}щі  ,ї[(>  ,ііі\'і и  заі(іHчeшія  договору,  подає  орепдодаі3цю  заяву

І:1.\     |іllціLlкl1L\.    іш3ІІ{lIІeUи\    з{1l\.о1]0\|.    '3I3іт   І1ро   оціш{}    об'скта   орепди   у   'герміни,    визJіачеJіі

ці>говороі\[  t>ііс`іііп,L  вніпZіeку  з  (`,'іі,іііоі`о  ґ,ііержавного  ґ>есстру.

12.5.  Оі.сіціодавс`щ,  іірt>'і`;Iііом   І 5  робочих  днів  з  дати  отримання  документів  або  з  да'і`и
зі`'і`вчі,'[7і`.eнш   ішсііовк}ґ   про   варі`істі,   об'сі{та   орeііди   готує   і   ґіодає   проект   рішення   Ради

.\  З:)j`LUШleU і   Пі)ОШ 3Ш`і.і.  іЦО,ш   `"і.п н  ,'іО   іс і (j і'ііііL\  уі\іОв  ,`іUі`ов()ру  ОРеПдИ.

Lї(j     іjіL`щ    |)Оґ}L'|jLlіl(`    lіcІ,|ш;    щ1оІ|Ошції   1`а   за   р.`зуль'гатами    розіляду   погоджує   а(і`;

|`,і,.|\|ОІL'|})(      :\       3і\iіПі      іС|`О1Ш\     .\wШ     ,|()іО13О!).\      ОРelLТ|И,1[РО     ЩО     ОРеІ1дОдаВеЦЬ     ПОВідОМЛЯС

О|1С`іLТі(іріо,

]2.7.   Орсн,'[аріо   мо7кї`   б}Jгі,і   ві,цмовлено   в   зміні   істотних   умов   договору   орeп,ш   у
B l  l І l :\/ї ш.\' .   'І 1\' l І 1о :

     орсU,`іовzше     ш`іЇ по     іісоб.\і,j'щ`     ,;іля     і3ласних     потребБілоберізько.і.         об'єднано.і

Іі`ГШГО|1іі1."Ht>.1.ЦtО\Іа,1Uі:

іtіtс`іL'іUіі   п``   іш!\.оіі.\ іJ,:U.,  :!t~іt>   поіj.\ пі} вi`B  )'.\ііовн  договору  оренди,  в  тому  числі  в  частині

і`вОґ``Lіс`Uо.і.   ULшп    оіteU  що.і    іLі{UіL    ці.\іі,Оіiоі`о    іші\~орнстання    об'скта,    страхування   об'єкта

\   )  1  )  ,,`  І    1  ,`   (,  l    1

.  \tреіLщр  ііо,тіzш ,.іоі\',\;\іш і іі  '!  Uор)Jіііс`пн>ім  'і`срміпу  ііодання документів;

ііі7ш`і`іші'і`о  іііпіeшія  про  реі\оіістр} кцііо  об'сі`T`а  псрухомості,  у  зв'язку  з  чt,ім  іIеі\,іожліівe

і  іо,`і{і.іі і,іі ісі   ві і кt>рнс'ші іі іjі   t\б't`і\.'і`а   ор.`і і,  Uі :

    об't`і\і     оііс`н,і[и     щ`t`,\і\і,'іш,іі`,і    ґіU;і    роґ3\іjщешя    органів    місцевого    самоврядуванн;і,

іIі.`!і.,j\tшіііі\     і`t\    і\~о\,і.\.Ijtіjіі.]Iіі,\    ііі,'іііі>ііt   \ііс'і  із.   .\'с'і`аііов.   t]ргаі]ізаііій;

іііtііі"!ііjі  і`\t   рііііuііі>і   ііі;.\і,   ;зі{.ііі`Uі..Iііі>і   о(і't`і\.і`tі   ггіо   ііерс`jііі\у   об'сктів   комуііально.і.  власнос'гі,

і,\.і   lIc   \,о/,\\   І  ,,  (1)   І  U   о\','(.,`.  І.(,\,  "   Оl,elL.ш:

іtі7іtіЇ ііjі  і`о   рііііeіііія   іііtо   ііііііш`іL$аі`ііо  tjб'ск'т`а  оренди;

~  ві,ііс}тпіі`'і  rзві'т`  ііро  оцінку  об't`і\'"  орeіі;іі,і  у тсрміііи,  визначетіі  договором  орс`нди;



jСП\JІО'l`І,   іШ1Іі   Пі,|tСІ`{\ІШ,   l[e|1С,'|бtlllСПі   ЗаКО11ОМ.

1?,8,   ()ііш,тіо,\і{UзeіU,   ііtі   ііі,,\сїіші   іііпіeішя   Ради   про   погодження   питання   і.цодо   зміни

іt.`'іотіп,L\  \ґ\іов ,цог`овор.\ґ  оіtсш,)ш  ук.;іа,,іііt`  новий договір оренди, додаткова угода до договору,

а(5о , іо,тіатuк ,цо ,цоі`ОвОр.\ґ  орeп,іИ.

/l()гові[).  ґііо,іа'і`і{ова  \то,іі{і  ш  ,ііоі {)і!()ру.  або  до,Jіаток  до  договору  ііро  внссеіш  змііі  до
іс'і`отіш    }'і\іоп    ,;іогtj]3о[t.\t    орс`іL'іп    }7і{jіа,іі€`tі`ься    в    порjідку,    визначеному    розділі    9    цього

1   ї  ( ) .  l () ,1( \.` ]  1  1  І  ,J  .

І 2.9,  Ґ3іп\іііш  ,ііо ,ііоі`tшоії\і  Оіtc`ішU  Hаtlираі{7ті,  чипіюсті  з да'ги .і.х  підписання СтОрОнамИ.

роздш із. ііоліііііінніія орЕндовАного мАйнА
L't.l.   Орсн,гіар  мі`t`   ііраво  з€і  ііішеінтям   Ради  або  визначеного  радою  уповноважеіюго

ttрI`а[і)'     .\'Uішн.ціішя     '3а     іtfL\.\іпок     вjіасHих     кош'і`іі3     здійснювати     невід'ємііі     поj[іпшення

орeІ,,,1оІ3аІ,`,І`,.,\,`,1``ІІІа.

і  ``.?.   і  [|1(щс`,'l}'щ)  шІ,`\шІІІ}l  ОІ1ш,111І)Іо  '}І`о,UІ  ()рсіІ/|Одавщі  майна  на  здійснення  [ісвід'ємпих

Іl\\111|1ІІіШ  О|7С[L`lОНtlHОІ`О   \ІШЇ Ш1   Іtl\Ї l|ОІІ.lt`   1Ші   \`1`аШ:

і іо,'ш і і і;і  оі" і,`[арс"  'J,tіjUзі і  і  ґ іоі\.} шш і і в;

|1ОЗL`І}L,'l  '3ajІВИ   і   ,'|Ш\'}'і\1СП  І  іВ   ()РСH,ЩtР;І;

прнйпя'г'гя рішенпя ііро  щі,ііаніія згоди або про відмо]3у.

L',.`Т,.   ,ҐLіі>і    іjОзL'і;і,іі}     іі!їгсUUі>і    нро    іісLцан[ія    зі`оди    орендарю   ііа   здійсгтеіпія   [ісвід'смних

і і\t.їі і і і Іі іeі і і>  оі>eі і,,`[оіз€`і іоі  о  м:і[``і і ііі  `tрeі t,`Uір  і іо,ііас`  орсі іііодаві[іо  заяву  'га  такі  документи:

оііUс`  ііоjіііUпeіU,`  що  Uч7.`,і\іі\щіt. і`і,с`;і  '3,'ііі"ісш"`  і  коінторис  витрат  на Ї х  проі3сдеішя;

іUt|іоі"шііtUіііо ґ`іоціU,піш,  3ґ'ііі`,іспспп>Uіоліш_псш орендованого майііа;

`Нt   llaЯН|l()СЇ і   ~   lІРІ11І1ІС`Іі   О|1І`UІlіН   1ІО}1\С}І\1ІОІ`О   На1`ЛЯ,,'_|У,  ОХОРОНИ  ПРаЦі  '1`ОЩО;

•.     ґтіовL'U\ї     `і€`,гіаіісО.\ітіtн\і.\'нша      нро     вартіс'[ї,     об'скта     оренди     згідііо     з     данпми

б},'.\нLті`ч]сі,коі`о обліку  ш  поііа'і`ок  ііо'і`оіпіt>го  року;
'2ашeр,`і,кеп}'ItоU ііо  проеі\тпокошториeію.і. документаці.і.;

'5Віі     'Ш    |7с`'3}.,ТіШТШШ    eКСШ`|1!|,іҐ3і,І    КtШU`ОРПСПОЇ     |1аСТИНИ    ПРОСКТНО.1.   дОКУМеНТаЦіЇ    Ш

';ґ'ііі`'ісііі`ііііяііеізіґті't`мііп`ііtt.'іііііііі`ііі,.

1..,  ґL    І\"і і і7tпі,  і3t\  .3,.ііі``іс`іішш,і\і  ш`ні,іі't \Uш  ііо.ііпшeш  здійсшоється  орендодавцсм  або

'`,І`,,,І(,,1(,І,,\,,eІІІі,,\,(,1`.,І1,,,``(,;,І11,І\,_\і`1,`Іс,\1.

1.Ї .S.   \Зі  О,`і:\   па   '3,іLіі`'і(`HсііH}і    ііо.іііUUшіj   пCtііtі(`ті`,с`}і   ііро'гяГОМ   30   К€UіеПдаРПИХ   дНіВ   У   (t)ОРМі

іііш`ііUjі  І'аґ,щ  Lіt5t>  },ґповпtші`,і\.eіtоі\о  оііі`ап}   упрt`ішііпія  орсндаріо.

1..`.7.  І Тіс`jія  'з,,'ііі`,'ісі]eшія  щ`і3і,`і't'мHи.\  пt>лігішень  орендар  надає  орендодавціо  інформацію

прtt  зtшс`ріHспші   вIп\.оH:іпіі;і   г>оt~yіі`   ;  пошіш"   копій   тіішіисаних  замовііиком  і  ііідрядником
m{тііз   щ]і,п`і\{сUIші    ві,ікоііаітш   робЇ г   та    'іок.\ґмснтів`   що   підтверджують   опла'гу   зазначеііих

ііОtlіші   ,ц`!\.іLщщ.і.   про   і`оі`tjішіUіj   об't`і\ш   ґ.`о   с`ксшіуаїаціЇ   (у   разj,   як]цо   виконані   роботи   с
і\.UПіПJUШL\Ц1іt."ОllІОМаҐ)ОРС`І\ОШ`'Ц1}І{Ці(`Ю).

РОЗі'Щ  Н. І`.ОІ ІТРОJП. ЗА ВІZП{.{)РІZІСТАІ ІНЯМ МАйНА, ПЕРЕдАПОГО В ОРЕ1]дУ,
ТА В IZI І{`О і І Л | І [ | Я і\'І УМ ОВ ґ,! [О І `О ВОРУ О]'F, НдИ

14.1.    ()реU,гіо,'іаBeці,    іzі    tҐtcі;іаUсt>угримувачі    здійспюють   контроль   за   викорі;істашіям

\ііzU`.пі{``    ш`рс`,щшого    в    орен,ц}і`    та    ґііоі\}Jмeн'гальний    контроль    своєчасності    надходжегшя
О|1eІ L'll І(Ї   І L'Ш Ш  ,'ІО  бІОд}1\Ї ``І .\'.

І\tпHрUh    '{,і`іііс`Uішг"     UL'і>і\t"     ,ііоі\.}"с`птt\льHо.і.    або     t|іактичпо.і.    перевірки     умов

l!ІU\.ОіlllUПjl  ,`lОI  О1+}ОL).\'  ОІ)Ш,Ш    1 ;1   ІШ)\0|)Нс`'І О|ПІ}І  ОРС`ll,'lОВаПОГО  МайІІа.

О|>Шґ1|О,|а|3eЩ,   !,ТUj'{СПШ   І\.ОП | |1ОШ   !а  13ИКОШІШЯ.М  ОРel]даРЯМИ  УМОВ  дОГОВОРУ  ОРСНдН  і,  У

рtі'3і   ніHіі,п`псі"  заборговапос`ті   ';  t>іі.`п,гіпо.і'  іі,тіати  або  іш_Lіих  платежів,  вживас`  захо,ци   іцtjііо
|ІОl`{1IНeіUJ}l  З{lбОРГОВclНОСТі,  Н  .і`О,\'1.\'  іШeJіі   ТіРОВО,J[ИТТ,  ВідНОВідІJУ  ПРеТеНЗійІЮПОЗОІ3ПУ  РОбОТУ.

LL2.   lІрe,гіс'гавIшоI   Ради,   або   уповноважені   нею   органи   управлініія   мають   праі3о
't,ііііїшіоі3ш н  іt'!аііові  'і а  ііо ;ш.іішОні  Uчісвірі{и  ішкопаішя умов договорів оренди майна.

ііОІзшLіішІОні      пе|1сlз.lІ1І\U     '!,'lіі`ісшоlотІ,ся     у     рсізі     паґIіходжеіптя     заяв     від     фізичних      ,   `L

Ш|ЩШПШ  Оl`ібUРО    HО|1}'Ї UUШ>|  }'\1ОВ  ОІ1eІІ,'UL  У  НРОЦССі  ПеРеВіРКИ  ВИКОНаННЯ  УМОВ  дОГОВОРіВ

огjt`іLіщ   \/Iо7кe   ft}'Uі   здіі`іспшо   tі>ttіОіібо   відеt>фіі{сація   стапу  та  умов  використашя   об'єкm

орс1ljll/l.



',  ;і  ',      і}о|1}гпlL`ІтІ[я    }7\Іttl>,   ,|tt|tt|3tt|7}/    орсп,т[н   та   суборенди   є   підставою   для   розірвання

\іоі`tjвоіі}  оіteіL.іп  абt>  с}і('jоіtшш  і3  .\ стаUоішсііt>му закоіюдавством  порядку.

Н.t+.  У  і3ішадку  ііс  ві,іігішL,шОeгі  Uttjіожс`пь  цьоі`о  Положсішя  вимогам   Закоііу УкраЇ ш

щх`    ш`рсіщ    в    орeшU    ,\іeржaвііого    ґіа    комупального    майна"    та    ішііим    чишH"
jш{t>ііо,цшзствt>,\іі,  застосуваішіt>  ііі;і'іjшіt>ті,  іюрми  визначені  в  у  вищезгаданих  заіtонодавчих

: \  1 \ ' І ` , 1 `\  .
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1     Інt|>оі"щі>Hіро `іехпііпші`ціш  ttб'скта.
і.   вIн\оІІіюгmпші  г.,  ґІt>  lІо13t.`рхотюl о  ІLщlну '3  визначеніт;Ім об'єкта орсп,іи. '3авірснс

`,,`,.,1аІ,e(,),,,І,,,\()l)1\'lс`\1.

•)     І)О ШО,'І`і.П,11ПН  (ҐШ  Ш  /}'  і"П  ЩШ IlU  Ці,ІіШОГО  МайНОВОГО  К()МПЛеКСУ  С1РУКl}'l)H("0
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/10,,1:`  І.оІ,2
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1j(.,о,`срі',,),\оїо`і'(,,11,і11І(,'1
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Г3ашіm  щш ()рщ   "  ііс`щ``ііі`. ,іок};мш гіIb що пі`іі!`ють фіЗіііЧні Та іОіШдіZі.Ніі оСОбіb

tш.і  t~іаn,каі{і'ш }Jк.іі{істи договір орсііди майна

Білобсрізьіtому сіттьському  голові ОТГ

зАявА нро орЕііду

1  Ц)оіп}'   ]l{1,T`ал]   в  о|1еlL'`.\    І\о\т}'ІПШЮ  \1аЇ 'ш)  БіjlОбСРі'}І>КО.1.    Об'ЄдІІаНОЇ   теРИтОРіШтьH(h

г1)``,І\1а,`1І1

? ,\ ,,  І ! [  1  ! /І І\'

()ішпіґшці}`ш  t|juіі\ш  "  ііоізU:\  ііазва

('}tшовіUос'іьс}і    зі.і,`шо  і'}  eвіґ'іОііі  ізо\і   Upo

ііс`і»і«\вну.рс(`с'і`рщііо)

1\0,ц

j ,т ll. І  ,   l, І  , ,l,  l  І\.l, ,  l ,  Н  l  І  „  l  l

tDор\іа  ішасHос` і і

(ксmі}Jшjн]ііа`,і_іе]»і«шнUірпва'і`ш)
юр,,шІ`,ш, і,,црeса:

коІІ 1.ш\їш"`і   ,\,Jщ.(l,o"

Jlі`їі\"           "

терміJІ

__(_,_р_є,`11/1и====.:===,

•_г~^`
(   І   '   ,  _   1  І   l   І   '  l`  )

1 і(`щ`. ііh`  ,їіш\,..\'`іс`н і ііt,  іЩ) до,гіШОГп,Сіі  до  За}іВіі  ПРО  ОРС[ІдУ

|\.`U і ішнU w U\~О ш"ш" ('занірeна за>івпшом).
Ц11ШІСІ`.{}     З    (`   ШШ    ,'l``|).ZІ\ОІШОІО    |)С`(`СІ`Р)`    КОПіЯ    ЛіЦСНЗіЇ     Ш1    ЗдійСНСІПІЯ    ЮРИдИЧНОІ{)\І     ,    І    l    \    '   '    І\     І\\,                ,              `                \.    `    `    `

tцbшщ"шоіJ,іі,'і}шшшHuіі.jшщt'tшUеііe,ііftt`ііспозаконом(завіреназа?вником).
t          І?ЩМЦ"Ш3 ""ШЧbШПlОІО РeСЩ.ШРИдl1llПИХ Оеіб, (|H3ИШІИШСібПідГlР"|hВ

1(,  l  ро\1шс,)І.:"\  (l,О,'\І,,Із`,ш,

}              1\ОП1}І      ШіСііоРііі      Ш     КОП"      Lіс`НHі(|)іКtlЦійіlОГО     іW     дJlЯ     (lНЗИШІОl.     ()СОбИ     ('3аВіРСНі

', a ''  l 3 l  l н l( ( ) \,І  /

\ Шwшшпш    ;    шj    іі\шU`ішшш    ііі{ш.\    '3   визUаLісіін;ім   об'скга   ореііди,   завіре№

:,.`,,І,:,І,l,`,\,1,,1\,.\l',i\`!,.`N1.
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;і`о [ 1оложсніія про оренду майна
1;ілоберізькоЇ об'єднаііо.і.'гсри'горіальноЇ

громади

Зі`fшz`  щю t>рeіц};  г{і  ш`ііe`гіік ,тіокумсіітів, іцо  іІадаіоться підприсмсґгваміі,

`JстапшпnпІ  m o|"шhmlШ`пІ, іш.і м{`І()тI, право m уКладеішя договоРУ Орспди без
іZ!)(,Е?l.,їLl,,,[l''к()гІl<)'рсу

Білоберізькому сільськомуготіові ОТГ

ЗА5ІВА НРО ОРЕНдУ

1 Цющ   падаґі н  в  оііC`іі,`іу  ко\і}'пшіьііе  майпо  БілоберізькоЇ   об'єднаноЇ  територіально.і.
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 _     __1іїт,1,ї"_`)

1 І ЄUc і iw ,'іоі``Щш і іВ,  ЩО ,ЦО,Тіа1ОТЬСЯ  до  ЗаЯВІ1  ПРО  ОРСІІдУ

|  .  l\оіііjі  с і{\і\'і\   {`\'Ї о  ііо,іішші>і  (  іаві[ша   >,аяtшиком).
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l ,"",,ї1{и \ `1,ор\,.\,").
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ш] 11отюжсшія про оренду маі`,'ша
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