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ПОЛОЖСННЯ
1Іро о|"ІI,,'|у кому1ІшіьІ1Ого майІІа БілоберіЗькО.1. Об'ЄдНаІІО.1.

гі`і`г)tі'[`()рі;іjіі.[l0.Т.ГГ}ОМадИ

1 Іоjіо.;ксшіія  про  о|іeн,ті}'  м€іі`ішELтіоберізько.і. t]б'єднаноЇ  територіальноЇ  громади   (даjіі
1 Іо.іо7і\енш])  ро'зробjіeш`  ііа  ііі,`іс`іаBі  ш  сLст.  24.  7578І,  Господарського  кодексу  Укра.і.ни,

сі ,сі`.1 (tt).172`   182.  .і'_>71 [нBішпtн о  ко,ііекс}'  Укра.і.іш.  ст.с'г.  26,  59,  60  Закону  УкраЇ ни  «Про

\іісцшс     самttвр>Lц}'вшп"     в     У\\раЇ ні».     Закону     Укра.і.ни     «ҐІро     оренду    державного.  та
і`.о\,іyншпш мш`Z`іна»,  ttl 1ро t>ціпк}' г\ґіайші. майнових прав та професійну оціночну діяльність
B  УіtііaЇ ііі>;.  Заі\оіIу  Уі{раЇ пи  іtl Іро ііі`рж{`вііу  рссстрацію речових прав на нерухоме майно та .і.х

t>Г\ія.;і\+`ііь»іаііііііііхііоіімаґіііі!ііоііравttвііхакгі`ів.

І \с  1 Іоjіо`;кс`ння  рс`ії'по(`:
оріші'3аційпі  ві,цііоeиіш`  ііов'jізапі  з  нерсдачею  в  оренду  комунальноі`о  майна,  що

U\ґ`і]сС]}'B:іt` }  ішасності  Бітюбсрізько.і'об'єднано.і. територіальноЇ  громади   (далі майно);
   мш``шові   ві,тіпосшіи   між   орсіідодавцями   та   орендарями   щодо   і`осподарського

LшіоішHшшU{t"упатп,іюі"іайHаБілобсрізько.і'об'сднано.і.територіально.і.громади.

розділ і оБ'єкти орЕнди
1.1.   ()(t'сктами  і>реіLіш  t.`:

ПЧ)} \О\Ш  МaіZ`ШО  (\')},'1іВ".  СПОІЇ Ш.  HІ1І"іЩСІІНЯ);

оі{гjс\іс`  ін,іішіґї\'{`jішо  ішшшш  \іайііо  (іранспорт,  обладнаішя.  устаткування  та

і  !  І   !  ,  І  L.  )  :

б)/ І и    llс`рс`,тlс1|Іt>  l3  орсп/L|}J  t'w  l]|1t\І;€`  |3l]{\.\'Іl}J  ttрсlІдарем  та  передатіі  В  СУбОРеІҐдУ;

1.?,.  Міііімаjіьпа  шш" о\'t't`і{'і`а.  який  пропопус'гься для наданпя в оренду,станови'і`ь  1

(0,,ш"J  ,\.B.  .\L

]}()_}/'_LІJl 2. орнlІдодАвц1

2.L    Від    імепіБіло(tерізьі{о.і.    об'сднаноЇ     територіально.і.    громади,    повноважепня
оіtеп,іо,тіаіщ>[  щодо  псруv>штїt  м€tj`іш  (бу,тіівеjіь,  сііоруд.  приміщень)  здійснюс  Біjіобері'.3ьі`n

сільeі,кіі    ра,ііtі    (,ііалі        Р:`,ііа)    або    впзначений    нсю    уііовноважений    орган    управлнш;і

ко\і\Jш;п,іш.\іі  \ґіаЇ 'ніом  (ііzші      }'ііовUоважсішй  оргаН  унравління).
.7...?,     Від     імепіБL\іобeрізі,ко'і'    об`сднаноЇ     '[`сриторіальноЇ     громади,    повііоважеіпіj[

ttі```і.,`іО,ішш}і   пі(),ііо   ііср} \o\іоі()   ш\Нш   (f)}J'іішеJн.`   споруд.   приміщень),  термін   орсн+ґіи   яких

сї щш  ш  `~шшш  іі`ш  лш  U  іО\і)  `іHс,'іі  лні  ро"іщеішя  виставок, єкспозицій, виставок
(:І1\),|{\ZІ\`\       О|)UUі  ЗаЦіl     і<ОШ|.Тjlі|}     Ш    іUIU.\      lПLЩ)|ШЩПОРОЗВаЖаЛЬІ1У.діЯ{:.ЬНіСТЬ),    ЗЛійСНЮЮТЬ

ш"шU     оішUU`     I\~о\і}ш\іt,ііі     UіUіііиt`мсша.     ус'іанови.     оргапі'3аціі     па    балансі     >н"
ґ3ііа^\о,тія  і`і]ся   об.сі\~'т``і   ttреіі,`іи.

2.J.      ВL7l     імшіІ;іjІсjбч1ізl,l\~оЇ      об.t`/[паІlоЇ      '[`сритОріально.1.     ГрОмади,     повНов11женtl>l

Оі`,eп,іо,щпщjі  оі\.р``мош  пL)іші,ц},іі.`U,нt>  ви'зііачсі+ого  майна (крім  нерухомого  майна),  здійснІ

Ї 'С\,.lt|.:1I:jt`,1`,I1J,lі:і11і`1ІІ,lІ`'11|іj`1\`t\J1Іt>1!1ІО1`{\71\с`!llІ1``1.`t'і11`аІІ},'1ІРаВ,Тlі1ІІІЯ.

і,,() ?,'lІJІ  з.  ОрнlІJlАр[

П   `)}jl.п,ііщі>і\ш   \Lпіші   \і\t,!\,\'[і,   Сі,\ш   госііодарсьі{і   товарис'іва,   створспі   Tіj.ісшми

і р}',щ>вогt>     і\оjіск і`нв)7     і\.о\і},на.ііьіIопі     ііі,ііі]риємстваБілоберізько.і.об'єдііапо.і.    Iеріш`орkш.но.:.

Ц1О.ШЦП.іhП О  С`ТР.VКЇ УГ>HОі `j   Ні,|І]С,П,,Т\і.І)/.   ППШ   ІОРИдИЧІh   РСОq.Т  Та  І`РОМадЯНП  УКРЇ ҐНЩ  tllіЗИШП
ш  п>рц ці`п!і  о``Оби  іію 3с`м1Іи\  , Lс`ll;І\;lв.  \ґlі,шІtlрошіі  орі аІ1ізаш 'га особи  без  і`ромаґіlянства.

іічі}J\оме  майпо.  що  пC`  ішкорисіовус`тI,с>і    за  для  здійснеішя  сво.і.х  функцій,  можс



`.t.2.   Уі\,іови,   ііоіі;L`і\tк.   сUособп   та   строки   надапня   в   оренду   майна   визначаються
'за.ііс,кпо  від      ка'і`сгорі.і`  t>рсп,тіарів.

Оі]e[ід.ірі  подішііоті,с;і  ііа ,цізі  каі`еі`оріЇ :

    t|tізичпі    і    іоридшпі    особі,і.    jіі{і    здійсі[юють    виробничу,    науководослідііу    і

і«tмс`і]ціПпу  rціяш,ііісщ,   'з   мeіt>ю   одeржаіш>і   відповідіюго   прибутку   (доходу)  та  юридиLш
шt>{;ш   jші   пе   с   суб't.`і\~т"и   пі,,`ііц]пс`мшщько.і.  діяjіьііості.   які   займаються  громадськоіо     'га
бшп оґ іі і,'шоіо діяj[ьпістіо (крім орі €шіз{щій, що утримуються за рахунок коштів державного та
\1ісщ:1ю1 о  біо,1`.,к\`тів).   і і;і   кш`еі`о|1і>і  отримус  майно  Білобсрізької  об'єднаної  територіально.і.

і роіw\,,ш  в орс`п,ті}ґ   ііа  і{опіt}ґрсп гіHі\  'заса,іах  (аукціон  чи конкурс н? право ор.енди);..
~  е}J`1`o\'і U,  ;іі{і  оірн\,т)'іоі і,  \іш`,`шо  Бі.тіобсрізько.і.  об'єднаіюі'  територіальіюі  громадіі  в

орс`гLі.\,'  (5еі   зtісіоe}'нашіjі  і\'опі{.\ґрeU і іш  eііособів  вLіповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  орепду
тіс`іі.,і\.{`впоіо     гt`     і\Ом}Jішjіішш     \і:\і`іііа».     а     і`акож     комунальні    підприсмства   .та    суб'єкти

1ОСIІО,'|аРІОВt\ІlШl`     Ш    ,'tіІОШ     Ш}    ОСІ1ОВі     ПРПВС1ТНОЇ     BJIaClIOCTi     і     ЗдійСНІОЮТЬ    д1ЯЛЬНіСТЬ    ПО

)і ї [ш\іш іі ііо  і а обс.ї\тов} Bаіі іііt> .,іw і .іового  фоішу та іірибудипкових територій.
З..'..  с1)ізпііна  особ{і.  ш\~а  ба.,і\ас  укласти  договір оренди   комунального  майна з метоіtt

іші\~оlіш`гz`ння    }`юю    ,ті'і>і    пі,`іпііш\пшщ,коЇ     діяIп,ності,    до    укладення    договору    оренди
'x>`~>оі{'5t заі!а   Lipet с і рува гіісі,  ш  с} б't`і< г  і іі" іриt`мшщі,ко.і. діяльііості.

РОЗдІJТ 4. ІlІlІllЛТИВА ЩОдО ОРЕНдИ МАйНА
тА і Іорядок його пі`TjрЕдАчі

1.1,  Іпііііаті,ша  іцо,цо  орс`і Lїіп  \ші`'ш  \іожe  вихttдитн  від:
t|7ізі,ітпіш   [`а  іорі,ііін`шиі\  ос`іб.  jH{і  мо7кутI, бу'ги  орендарями;

t>іjец,цоґцаі3ців` зtіг3паііeпих  у  розj'іілі2  цього Поло}кення;

ііі,'ші"п мс'і в` }Ze гаііов  іа орі анізацій. на бсшансі яких перебуває відповідне майно;
ві,ііюііаішнх  оргаііів  а`бо  с` і і7}  і\'і урііих  іііїіроздіjіівРади.

4.2,   '3а   ііа>іішості   ііііцііU`нBп   іцо,`іt>  Оіісщ7іи   ці.іііс`них   майнових  комплексів  комуна_гіьпих

ш,\Hрііt_\іс`ш.     Ї \     с``]р}кщшш     ці,іііtщі.іів     взасмовідіІосини     з     трудовим     колективом

рс`1 }J.гіюlо 1 ш1  '3ш" lо\ґІ  УІ\р{U'І l U  tU  І |1o  о|1{`ІL'|}'  ,,'|ержав|1ого та  КомУнаЛьНОгО  майна».
L'>.   ВUкоіш3`іиі'і   і\оміі.`і    І'"па   Uі,іісгаві   інформаціЇ    (псреліку   вільних   приміщснь),

ш`ґ`іаііо.і. ба.їіаіIсоуіримуватіcі\ґп,].щороіt) ` ш  о1  лютоі`о,  формує та оприлюдніоєна офіційному
ве(;сш`j і і  Ра,іU,т  пeреjіііш  ііс`р}ґ.\о\іого  \іаі``пIа,  яке  може  бу'ги  передане  в  оренду.  Зміііи  до  цих

Ш`|7С`.'1іІ\'іІ;   1`1]ОС>ІТІ,С`;І,   }7   Гtl`'!і   Щ`ОҐ>\'і,`_lUt1СТі.   }J   ГаКОМУ  Ж   ПОРjІдКУ.

+.`.L     до     t|tор\і.\ґваHU>і      ііeііелH{}      \іайHа.     іцо     може     бути     переданс     в     оренду,

\~ttU{\HСО.U!1"l}|lЗUlі     11ОІО,1|,К.\1Ш    llЧ1C`ЛШ    ІЗі.П,НИХ    НРИМіЩеПЬ    З    НаСТУҐ1НИМИ    СТРУКІ`УРІ1ИМИ

"L,[роґз,,,і"`WІ    раґ1и:

ішпими с`труктурними ііі,гіі7о'3діjіами, які маіоть на балансі комунальне майно.

4.4.    І;ашпсоу'і`ріді}шііі    ііо,ті{tїотг,    ві7іповідному   ореіідодавцю   заяву   про   оренду   за

t|>t>|»Ш   Ш   ,Тltjl\Уі\ІeІl'lИ    3ГL1Щ`   З   Пe|].`jlіІ«"   (дОдаТОК   1.дО   ЦЬОГО   ПОЛОЖеГ.ШЯ)   ІЦОдО   ЦіЛіСНИХ

\іііі`іііошL\   і\.о.\Uіш`і\'eів`  >U\.і   ш\іііU.ші   іа   ними   ііа  ііраві   господарського  відашія,  нерухомого

ш\і``іші`    !ш і\jU,U{і   п.іt>іці`   >іі\.ш   ііч7шUщ.\,t    2()()   і\~ва,Iіраґших   мстрів   на   одне   підпрґ.іємство   та

\,"їц  t5\  п{  ш`рі.`,їіанe  н  орt`іL`і.\ .  >пo   зш`ріп.гіспо  ги  ііими  на  праві  господарського  віданн>і  або

(,"с(11\з] Il„  l,  )  І lрl\ІtJ, і ш 1,,.

4j.  `1>і 3иіпіі  та  іtщдиіпП  Особіі.  яі{і  бажаю" укласти договір  оренди  (д:tлі  потснційіH

ttішп,щіtі).  ш\,і[аіоі і,  'заяв}ґ  іірt>  tчшщ  г>,{і  формоіо  та документи  згідно  з  [ісреліком  (дtjдаток  2
тіо   ,ї,',()і  t:.   |  іО.і`j}і\.шші\)  оРСП,'\(),`lLіІЩlО.

+1, (,.  УҐ  pUi  ііад\щшп"  ошп і  шші  ііро орс" іісвною об'tжта орснди. а іншоЇ  про
`\!і`іLі:\   щ\і;і`іUіU   ішю  о\l't ш.  Оі`.ціU,іцU!uіі,  і`>о'!іjіяііає  заяву  про  персдачу  в  оренду  всього

о(;'``,'шш  і[ро  що  UUвідомj'і>і(`  ііпUоі`о  зіі>шііикіі.

'L7.  За;ші,і  щ.t>  о[і.`іL`і}   рсt`стр}'іоті,ся  і3і,Jіповідпим  орендодавцем.

Z1.8.  Орсп,Jіо,цавсць  ішроґцоі"t  U'jі "  робочих  днів  тіісля  дати  реєстраціЇ   '3аявп  н{ііііїtаплjі(`

л,'і>і   ро"іпшп"   [іа  офіціі`шоі\,і.\   вt`б~саh   ЬіjюбсрізькоЇ   об'сднаґюЇ   тєри'і`оріальш.,tЇ   грmіtі,щі
оі`оішшп;і   ііро   ші\іір   іісрс,щііп   \іаі``Uіо   в   орC`пду   або   відмоізляють   в   укладеііні   ,і+оі`овtjр:,`'

О()Ш,Щ   і   UОВі,'l0\Ll}lІОТІ.  ПРО  Ш  З{`>ІВІH'П\~.\ .



У  і"п  і3LIіс}тіюсгі  і\~оіігLііз  }'  оі7.`іLJіо,іавця  публjкація  оголошення може бути здійснена за

ра;\'}і'нt>к   зcі;івііика   або   орспдо,Jіаіщя   з    поііальшою   комгіенсацією   орендарем   ви'грат   ш
іі\,гt.тті]\.атіііо.

Ого,іопіеішjт про намір неі.с,,'і€` і и  мс`йі1о в орспду ііовиііно містити таку інформацііо:
ґ  ^iііііU{ ії`рис'і ика  оt't't`кі z\  орU`Hг'іU  ({`,'ірeса.  нлоща.  вартіс'гь,  орендна плата);

  і ! і\ і` і ,\,і e н \' в і` і і і і jі  ґі а  і\і і e і іe`з і і а \ о,і і.;к.` і і і [я  бtіjі аі і соутримувача;

ці."в:`   і),тіі{t]ртum"   ttГt'"а  ttііс`іLііи`  запропоповане  потенційним  орендарем  або

іпщі€ітоііо\і.   с'іроіt   оршш   іZі   орeHшіу   ставку.   визначену   згідно   з   Методики  розрахунку
орс`іLтіііоЇ   пjіати  за  майноБілобC`рі'7,ш«>.і.  об`t`дііаноЇ   тсриторіально.і.  громади,  яке  іієї>едасться  в

tjрс`H,'і}'  (,щ.'іі  Мe'іоішкі\).  .\   вLі`с`оі`і\ж  іz`  орен,ііну  пш`ту  за  місяць.

]Іі>оі7Hо\Zі      1О     Ро(;оіш     ,іHін      3     ш»і.     наСгупПогО     іііСтіЯ     РОЗМііЦеііНя     ОГОЛОпіеННя,

о|>с1L|оґltшсцl,  ljриҐІмаt`  3аjп3l|   IIIto  |ш\l1р  в3jпи  \lайHо  в  ОреПду.  ЗаЯВи  ПРО  НаміР  ВЗЯ'ГИ  В  ОрСНдУ

\шЇ іііо   ііt>,ііаієj'і`і,с>і   із  ,,іові.п,іііі`і   t|>{t[імL

1 lіюш о\і  іі'я'і и  роtҐtочш  ,ііпів  іHe."  закіпченіія  строку  приймання заяв  про  намір  взяти
\ішЇ !іо  і3  орс`іщ,J  іцодо  ["ші шіпл  іірнміщсііь  загальноіо  площею  до  200,00  кв.  м  вкT.[ючно
а{~х>   ок)]eмtіго   іццішіііуіш,ііо   віізпачс`поі`о   майна   орендодавець   ііаправляє   на   розгляд   до
коі\,іісіЇ    Біjіо`ҐH`ріiі,коЇ    eіjіьC`ькоЇ    раші   ОТ1``   >іка   затвсрджується   розпоряджепііям   сільськt>і`о

го.їіови     пz`  і{о.;кс`іі  об`сін  орс`ціі,і   окремсt.   ііі{|jормацію  гіро  результати  вивчення  попиту  та

ПР(UІО'}ПЦjЇ   Щ(),ЦО  Уl{Ш,ЦШШ}L'|ОГО13ОР}'  О|"ЩИ.

У   ііaзі.   >шіцо   поґіаііо  .Uнііс`  о,іU)   зzіяв},,   кош{урс  на  право  оренди  не  проводиться  і  за

рішшші\і     сeсі.і.    l;і.тіобeрі3ьш»     eіjп,eі,коЇ     ради     об'єднаііо.і.    терито.ріальііо.і.    громади,    або
шпш`мюю    і>а,іоіо    };Uоішоі3iг,і\еіііtі`о    tjргану    управління       договір    оренди    нежитлових
іііп"іщeш,   ,)іо   20().00   іш    vі   вк.тноііпо   або   окрсмого   індивідуа{іьно   визначеного   майн?

)кш\,|аt`lІ,с5І    3    ii\>ІвHlІІ<о\1   jlІ\J,   с,)Uпшl\І   щ1.`1еІІ,т|ешом,   або   йому   в1дмовляється   в   уклад:1нш
цоі оі3ор}J оі)t`іі,іш.  щ]о  ш  оі>``іщо,'і:інeці,  ноіtі,'іоі\L'і;іtзаявііику протягом  15  календарних днів.

У  ішші,тіі\\;  Hа,іхо,Tі,і\.eіпіjі  ,`шш  і  бі.'іі,шe  '!шз  орсш,цодавсць  за  рішснням  комісі.і. огt>лошус

1<ОП і\.}  Г)с`   іШ   ПіШЗО   ОРс`іL'ііZL

і і|1t>ljІl о\1  сеІ\ш  рt`jг>оlш\  ґшін  11іс"   3ш{інlІс1ш1  с'1`року  приймання  заяв.  про  намір  взяти

\|(\l``Uю   lз   ор.`1Ll}'   Іцо,т1`о    цL'1іt`ш,L\   І\Іt`іblовl/lх   ком11лексів,   нежитлових   приміщетіь   загальногІ`і

шппщщ`  щшш 2()().()О  кB.  \,ші, і,ііі.і  t|jішпeів. бухгалтерського обліку та зі3ітності виконавчого
кt"ііeіу    с`іш,сью.і.    рщп.     m    Bііспоґп{о\,і    комісіЇ ,    готуt`    нроект    ріпісішя    Ради    або    ак'і`

уповііt>вzі`,кеUош   орі`аі[}.   у'щіtіішіHU>і   іціо   ііере,тіаііу   майш   в   оренду   сдиному   пре'і`ендент}J   у

|11`Зі.  якіцо  по,T`tlІlо  тіиіпe  о,;шу  заяву`  або  прО  ґіередачу  майна  в  ОреНду  На  КОНКуРСі,  У  раЗі
ш\ґjL\ОґT[.;і{eшІjІ  ,`1вох  і  біjlьшс`  '>,tl>U3.  і  іроеІ{т  ріпіеш1я  впоси`гься  на розгляд  ради  у  ]зстанов.тіеному

l'U  .іа,``іс`іі  іTо.\!   I'аШ   ііО|]>L`U\}'.

11ііоі>п"   1О  ро(~>UH"  ,'іпів  ііісjіjі   п)'бліі{аціЇ   оголоілення  про  намір  переда'ги  майііо  в

оііt`пґIі}J   бttшшс{>}ґгрнмувііііі   ш   за>н3{\мH   ііс>тещійііих   ореіідарів  ознайомлюють  .і.х  з   об'с`ктом

оl)L`ll,тlІ1'

4,t).   Оt_`об.швості   розішL`іу   3жш   ]ірt>   ореіщу   бсз   нроведеішя   конкурсу   та   прийнят'ія

]1шіс`ш,  що/ю  псрс`,Jtа`Іі  майш`  І3  ор.`|Lт[}' без  U|1ове/|ешія  коІ1курсу вс'гановлені  розділом  8  цьо1`о
І   І  ( ) `  ] ( , ./l\с` ,  І  ,,,,.

4.1 ()   ()і)ш,іошнщ  \іО;іц  ні,`і\іоіш і іZі  в  }'I\.тіаґісшіі догоіюру оренди  у разі. якщо:
   і і рн і`Z`і і і >і  і  о   ііі і ііeі і і і >[   і і ро   і і р1і іJ,і\  і  н'>,аі `ііо  об'сі\"і  оренди;

ІцшПU>І Іо  |1іінСІ1ІljІ  ІІРо  }ґ1\Ш\,'\Сш1я  дО1 ОвОрУ  ОРенди  Майна З  бЮдЖеТНОЮ УС'Га.НОВОЮ;

ію  піtш`,`іU;і г`о  віііпtшLцні`  рішшп>і  Ра,тіоіо або уіювііоваженим органом управлшіія;
\і{іі`і ! іt\  іі\>оГ>\.і,;[і і.`  ,'Lїіjі  ініас1ііі\  і іо і реб1;і.тіобсрізі,коЇ   об'єднано.і. територіс"ьііоЇ   громади;

С'   іІШІі   1Іі,ЦСТаВИ`   Ш`РС`,1lбаЧСПі   'ЗclКОПОі\,1.

і111    1 Uc  і>і  оіріz"{ііш>і  рHпсUш  ііро  перeжіщ'  в оренду майна ореіідодавсць в 'іермін, що

H.  Uqюїшщч   1()  ііоt~ючш   'шів.  іUісішію  повL7tомляс  сдиного  претендента  про  прийііяте

!,[,,\ltJІj,,,.

розі`щі .і. оі {і нкА оБ'єктА орЕнди
.5.1     ()ціш\ц   об'(`кг{`   оіпщі   з,`ііі`іс`шо('п.ся   відповідтіо   до   Методики   оціш(и   об'€`і<`іш

орeіLіі,і`    3tUвс`ршпШ   Ка(tіпeіо\і   МіНісірів   Укра.і.пиі3ід   10   серпня   1995   р.   №   629   (дшh   

М e  і`о,' і і'і  і\.а   () і  і і  і  і і\і`і    об'(` і\.  і   і  і}   о іі .J\.` і  і .  ііі   ) .



5.2.  Оцінка об'єкта оішшл  ]іерс,тіуt.` укладсншо договору орепди. У ра3і  якіцо на момeіп`
ііроjіо"{сп"  ,'іі'і. ,Jіоговору  орeіLці  ос. і аіііі>і  оціпка  об'ск`га ореііди  була зроблена біjіьш  як три

імши  т`о\і}'. ,тіл>і  тціодовжспші  (поііов.тіешія) ,цоговору оренди проводиться нова оціііка об'єкта
(  ,  l  1  с`  1   І  ,     1  1   1   .

`t  ї`     ііt,р,Lт[Оі{   ііііовeґт[шіі>і   оіііішп    \і:`Гіііа   рсгуліоється   Законом   УкраЇ ни   "Про   оцінку

\іtіі`іщ\.  і\іаЇ 'шОр,іі\  прав   m  Uршіі.`с`іі`П[}   оціііочпу  ,'іі;ітH,ність  в  УкраЇ ні"  та  іншими  ііормативно

іірz`вови.ми  аі{тами  з  оіііііі\іі   \,іа1`іііа.

5.Z+.   Нег3аjlс`жші   оцішm  об't кга   t]іющці   у   виііадках`   встаповлеііих  Мстодикоіо  оціпкн

об't`і{гів  орс`ііди.  з,rіійсшос[`і,с>і  суб't`кіом  оціноішоЇ  діяльності  суб'єктом  господарюва:пія  па

пL,тісі`аі!і    дот`овору    іm    HііоBс`і[сшія    t>ціш{и    майііа,   укладеного   між   замовником   оцінки    

шіIІі€\1`ор"  Iщ>,тlО  орешU  \1(\І`bІа  (}'  lшlІа,гlк.1х  гіродовжсння  (п.оновлення) дії договору оренди 

щі і,Uц\і\і`.`\і і  (, ш і і  :3шші ! і і і\L  с`} (5't  і: і ом  оці і іош іtt.і. діяльіюсті суб'єктом господарювання.
Ї ..`,  дtUоіо  гісi€іjіс`жU"  оцііпш  tT  осгапнс`  число  місяця,  який  пєредує  місяцю,  у  якому

ііо,ііасі[,e>іза>іваіірооі"ц.у\ліПіііа(ііро,Tіttв`,ксшпя(поновленпя)ді.і.договоруоренди).

5.6.         У         разі         коли         Меі`одикоіо         розрахунку         орендґіо.і.         пT[а'ги         за
№іі,'піоБіjіоберізько.і.об'сдшпо.і.      тсриторіальіюЇ      громадп.      не      п:редбаченс      проведсшія
пс;шс`,кноЇ  оцініш  ііерухомого  майна.  ііля  відобра>кєння  в договорі  оренди  вартості  об'єкта
оііс`H,іці  'і,і[іі`,`існіоt` і тш  с гtшґцарі изовапа оцііп{а зазначеіюго  майна.

(_` і iU і,'щt і п юішщ  tн іі п і\.\   \ішЇ і і{`  з,t'ііі'IсіHос  кt]місія  із  проведення  стандартизgвано.і.. оціш"

шії 1{ііІ3   о|)eтLіUі.   яксі   ті|мнщш  оціHк}'   І\іаі`/"  за  залишковою  вартістю  на  підставі  даних
Ґ>) \і аjі і eрсі,[\оі tj  об,'пк,\ `  .\' і вttііeшt  баjіансоутримувачсм  орендованого  майна  за  дорученням
1'а,ііі,і  що,цо  \іаіYш€і,  >іке  пере,'_іанс  'і.м  ґ'іо  сt|teри  управліп[ія.

ІJeЩШЦТ     ПРОВ.`,1|С`"     ШШ|а|HН`ЮІЗШК*     ОЦіН101.ОфОРМЛІОЮТЬСЯ     аК'1`ОМ     ОЦіН1"

шр)і\оі\ііп о  \іtіііііа  х` t|jормоіо,  Bсі аііов.ііC`ноіо  Ме]`одикою оціііки об'єктів орещїи..
5.7.  С\б`ші`  jікиіz'і   !tL\іов.п>п   оцUіі\.\   і\`і{ійпа  забс'3печус  рецєнзуі3ання  звітів  про  оцінку

\ш`п іі\  і іі  Uі\і і н  U ііі шU  пчі.\ ,\o\іоі о  \іaіі ш  вLIіііовідпо до  закоіюдавс'і`ва Укра.і.ни.

.і.8.    В11сІ1ор,оl\~    п|1о    ш`|1Ііс`1`l,    \1аііш`   1`бо   акг   оціпки   нерухОмОгО   майНа   За   наявносТі

"шLпшш    зU{Uі,Uш    н!іс`і[ові\.\    і7щсіізс`пта    нро    вLт[повідпість   такого   звіту   ві,імогам
ііоршіп,івііопі.tшоішх  аі{і`іB  ґз   пішпь  оціш{и   \і:`йші  затверджується  рішенн"  і3ш{опавіюго
КО\h l`e l }    РШ11,  eІ{РіНjПО(` 1 ЬСЯ  Пelm І  І{О1()  1 а  ВИКОРИС ГОВУЄІ`ЬСЯ  дЛЯ  РОЗРаХУН1(У  РОЗМ1РУ  ()РСlЦlІ1О.:.

іLіа'тн.   ш`ріовс>Ї    оі]спдпо.і.   шіаіи   }'   разі   провс,іісшія   конкурсу   та/або   зазначеіпія   вартос:і

об't`і<та  оіісіLтін  у  ,``огоBt>рі.

І'e ».іііj{tіі п  пe'!аjіe7і\шоЇ  ощпмі  t  ішшшмп  ґірt>тяі`ом  шести місяців від дати оцінки.

`3іtіі     3    ш`'3а,тіс}і\.ііо.і.    оці"     зҐtсрііс`сі`ьс>і    у    орендодавця    протягом    3х    рОків    після
'?і\ 1\`  і  1  І  '  І ``  І  1  i  1  Я    ,Y | і Ї    ,  І\( )  1  `О  'I!О Р.\'    О |1e І  1,' l 11.

.5.t)    Внзшіііeпш`,`і   ііі`,іок`   }Jновііtш7кeний   оргап   управліннязабєзпечує   розмііцентія   н.а

О(іНіШпЮщ   і!с`{5eа}{ h  1'шп  іU(|)орWщіЇ   пі"`роб(ші`  виконапі  суб'ЄктамИ  ОцііЮ[інО.і. ґтііjlльнос'іі.

}ІІ\~і    З,`lіІ`'ІelІlОШ`'І[1    ОІlіlІl\')     Оf)'(   І`'ІіІ}   ОРСІ1,|l1.

розггщ (,. он``.і іґіщ,\ нлАтА тА пп.Ш ПлАТЕЖі
(),1.  Оі)ещш  пjіш  ізс ішіов;по(ї гі,с;і }'  і`рошовій  формі.  Строки  внес.ення орендноЇ  плати

1 О  Ї Ї   Ію зІ\Іір.  І>,1!  ша`lс`Uі   н  і,`1по   3  ІUZІ\11 ІОш>жс`ІШяМ.  ЗазНаЧаЮТЬС.Я  У дОГОВОР1  ОРеНдИ.

І lОщUоі`ііар№шя  Uі>шшbі.  іш и  тC`  інших  платежів. гюв'язаііих з  орендою майнcі,
ііочііUш  U.с>і   3  ,'"   ііі,щUшш   L\і\'ш  Uрпі`,іі\,іанп;іпеіюііаііі  об'єкта  орснди`  якиҐі  іті,ііпнсуtті,с>і

щш,'[о,щііщсі,\і   іа  оіtсщіaіtс`\і  .
І Lір{\\'}Jваішjі  t]рсіL,'іпо.і.  U,`іаги  приUіш;істі,ся  у  разі  припиненпя  договору  орснди  з  да'гн

іі:,і\ігіісaііііjі{\і\.шіірі,іі`,'ім:`ііі+jііісрс,'wіііо\~>'t`і{таорен,)іиорсн,тіаремґr`аорендодавііем.

('J.2.    І'()'3\lіГj   оРeіі,`ііі`tЇ    іі..і;і  і`)і    віі  ',ііаtіа(`  L`ьс}і:

   .\'   р1гU   нс`рe/Щ|   н   о|1ew   \1а}іш   пL1  кОш{урСнИх   ЗаСадах  відПОВідНО  дО  КОНКУРСПиХ

іііюі!о  tіі!ііі`і'і   іісі%мо)I\.ііjі   і\оііі{.\ґіж)    ііі\  ііраво  орeііди;

         ГЗ        іUПUn        lШІІ{\,U\1\\        1l\і,UК`        `3        МСТО,1|ИКОІО        РОЗРаХУ[ІКУ        ОРСІІдНО.1.        НJ1аТИ        За

\j01`'ІІlоі;1.,]об``рі'3],l{о.l.  Об.t  ,|lІіі1Іо1.1 ``|tl[  | tt[1lа,lІ,lІОї  і  гом{1,т|и.  яІ«  1ісредається  в  ореііду.

()..Ї `.   ]){Щ  Г  ОТРll\І}'В1llІe\l   ОІ"1l,`|ІlОЇ   ІІ.tІ1\  ".



(>.{+.  Оі>шґцір  за  кtj[]іістуіxппш  об'сктом  орснди  сплачус  орендну  плату,  ритрати  Ради
і{\t':ібо  (і{і.шісо}'ірі"увшс\   ііі\   }'і\рUі\іаіш>і   орепдованого  майна  та  інші  пла'гежі,  зазначені  у

1Ііґ|іі\'ІІ1\іі(>.:5Іll,UІ`О1Ї О.ІО,І{C`11і1>1.І1C`ill.1С`7І\'11ОВL|РС`З}7,ТІЬІаГіВГОСПОдаРСЬКО.1.діЯЛЬІЮСТі.

У    і"п    іі.`своtщісііоі.    сніцUн    ОіісU,іUо.і    п,іаі`и    орсндар    сплачує    пеню.    Розмір    пеііі

вU'3ІІlі`Іt\t`.і|,с>І      н      ,`lоl`tшjрі      оііс`іLііп      і      пe      г\іо7кс`      псревиіцувати      розміру,      встановлеііttго

з{\і`.опt>і_іі\вс'гтюм.1 Існя  з€`раховустіш  па  рахунок  Ради.

().5.  І(рі\і  орСндпоЇ  ііjіа"  ор{ш,щtр сплачуС:
ііо,щ\і кU  і`і,` ґ3борп  },  рt> 3мірa\  іа  норядку,  визпачєпих законодавством Укра.і.ни;

I{о\Uішсацііо  іwіт іш і  Рііїіі,і  ш  і\.оіtщ г}Jвшіія земсльною діляіп{ою, на якій розташовапі"

о`Т\ ш  Оі)eщш  ш  шіщі'  ш  і\()\,і.\'шUш  пос.іі}'і п  т3іітііі()віііііо до договору,  який  укладається мі}і{
огjeіL\:\і)ш   ш  tt[]сп,іО,іtUще\і  ш~jО  іtішшшшмн  особами,  що  надаіоть  такі  іюслуги,  а  у  разі
Bt:гtпіt>іi.[еіпіjі  щ>шґщіоЇ   п.пUп  }   ро"ірі   1   гривпя  на  рік,  сксплуатаційні  витрати  орендода]3ця
ві,іінові,'Lно ,)і,о ,7іоговор}',  ;ікий  }Jі`,`іа,цастьс>і  між  орепдарем та орендодавцем;

ііос.'і},тп  стііахоішкс`.

6.().1)()'3\,ііР  оРсіі,тіііО'і.  іі.ііа'і`и   м()Жe  б}  'ги   г3міііСііий:

з{і  ііоі`о,і\`;I`.ештям  сторіп:

.\   щ ;і  іші\орііс]аіш;і  ш  іUппі\,і  ці.цьовим  призначснням  обієкта оренди за погодженням

``   l  О [1  1  І  l  ;

о\'t't і\.іа оішшL  a  іііко7і\в  іііііін\  іпііщ,ікіі\.  ш`рс,'ібачсних законодавством Укра.і.ни.

6.7     V   ра'3і    >U(іііо   орeіL`іаіі   нt`    \"ю   віZшористовувати   ореітдо]3ане   майпо   }'   ґ3в'jтзку    ;

нсоі5\і,цпісііо  провt`ґщ`іін;і   ііі`\{ош Uіі\   ро\Гtіі`.   3{\  ііtшt  кло]іогіапням  рінісішям  орендодавц;і  на

ііегtіоі`  тwп«`пшші  реюшшж  робі'{`  орс`н,тіна  іілата  може  бути  зменшена  на  50  відсотків  для
о(Н і\~ґі ш  ті  іоіцш  ґтц>  150  кв   м  U{`  с'і ііоі`.  ш  бі.тп,н_іс  3  місяців.  а для  об'єктів  площею більше  150

і\.і3.   \і   П:\   U  і1(П\іІС`   біШ>ІЩ.   6   \іі\t`}ЩіlL

ІUt|jоі»"іія   піо,'іо   пс\іо`,і\ш,івщ` і`і   іJ,нкористашпі   орендоваіюі`о   майна   підтвсрджуєт],ся

ізі,ііі і\)ві,'[іі іім   аі(  і`ом.  сі\.,ііlі,`іeіі ііІ\і   ()р.`! і,іі:/`рсм  'і`:і  бtіjіаіісоу'і`римувачем.

ЗмC`Uпіепa  орсїUіIіа  нj[аіtі.  іісрс,тіба{іс`па  цим  пунктом,  може  бути  встановлеііа  один  раз

і ірtj'і >і і`ом  строк}'  ,`ііЇ   ,тіоі`овор},'  t>ґ]еі і, Uі .

(t.8.1 Ісрeр€\\упок  орш,щіоі.  шmіи  'ціі`,'існіоється  орендодавцем  після  надання  ореіLтіарсч
тіоі\.}J\,іtштів.  пю  '3сісвідч}чш  обсяі   виконzіннх  робіґг.  ґJіати  початку  та  закінчення  ремонтних

і1оґ)іІ,.

іJозґїщі н іt";щок` шш`,,ц," і .\ґі А й н А в орішду нА конкурсітих зАсАдАх
7. ] .11ерс`,,'і(`іш  маі`,'ша   3,'іііЇ сіпо(  і ьс>і  ш  і\.ош{урспих  засадах.  крім  виііадків,  перс,7іб€ічсшх

ро'3,.іі.іо,\'і   8   іU,оі'о   І  Іо,.іожеіпі>L

7.2.1\'ош{уі]с  прово,'іиU,с>і  ві,іш]ві,'що  ґ1іо  Порядку  організаціЇ   та  провєдешія  конкурсів

шігшпнtіш,ці"U`і'шБілоtlі`рішоі`Об`tщіаііtЇ і..і`ериторіально.].грt"ади.

Р{)Зд1`П  8.  І ІОР}ЩО1\`  [1 lt`+РІ``,ґtТ|^Ч 1  В ОРЕІ ІдУ МАйНА БЕЗ ПРОВЕдЕННЯ
к() І І куІ,су

8.L   lІсрщщm   в   оіteUґі}'   шU`4пt`   бeз   нроведсшIія   копкурсу   здійснюєтг,ся   у   вііпадк€t,\`

іісрC`,т[fjаііeішх   із   t`Ґtзащ   чeі`]3e[tтом.\J`   вt>еьмому,  дсв'ятому  частини   четверто.і.  с'і`аттj   9  Закону

уі\їіа.і.нп  "ц)о  оl)сн,ііу  ,цсіт,і\.авііоі о   п\  і`.("},'шjіьного  майна",  та  осіб  з  інвалідністю  '31'\'іс'г.ю
l}І1!``.ор11`:  І{ljl\l;І   І1і,;|   І`аражі   ,ї|.іjl   `:]leі`і1`.'і|,llн\   засобів   ііерссуваіііі}і.

`Ц   ;Ц.і>і   ііОзLі!;і,'і}    Hіііаіііі>і   іщш   пішаііпя   \іайна   в   оренду   без   ііроведення   конкурсу

ос`tt{~ш   ';:\гш{`чс`ііі  в  аб'з{`щіх  іщ і!чііО\і} .  іюсі,мому  частини  четверто.і.  статті  9  Закону  УкраЇ ни
"1 [)ю  UіісіL.і:\'  ,ііч7,кавноі о   і a  і\о\і} ііt\.іі,Uоі о  і\іайш`"`  осіб  з  іш3алідністю  з  метою  викорисгання

пі,ц  і арmі\і  ,,'\jі;і  сііецішННх  засобів  псресувашні  та  суб'єкти  виборчого  ііроцесу,  зазначепі  в
ііі,'щ\tпшш  ::  4  іі}tпі{г.\'   1   сішіі   12  З{U\oUів  Уі`раЇ ііи  "       Укра.і.ни",    "Про    вибори    Т1резі,ідепш

Y lqЛШF    "1  ІРО  ІШ~)ОРП  ґ\el[}  І П 1 U`  НЧ1\ОШІО.І  Р;\Ш  ЛВГОПО\ШОЇ   РССПУбЛіКИ  КРИМ,  Т\ґііСЦСВИХ  Ра/І

ц  t`і іIі,і`іjі\.п\`  сt`.інііUіи\.  \іі{`і,і`.ш  і `t  іін"  w ішоі і,  Оі]eіLтіо,щівціо  заяви  про  орс`нду  за формою  га

wFО  ШU  l  П   .',і`і,'Ш    }   (Щ)С..ІіІ{0\!   (,`1О,І11І  і \)І{  .``  ґ``)  lu.Оl`О   1  ІОJІОіКСНПЯ).

Uіі  ніі`\іоі \   о,шіt`Ї   з  UОіііп.  >іі\що  з  ш`заjісж.Uт,іх  Bі,ті  них  обставин  істотію  змінився  стаіі



Г3{,\;ппІ   |||1о   о|1єш,1lу    ш   фо|1щ`1о   га   ,'|оl\.}'\/lc`пти   згі,`|ІІо   з   перелікОм   (додаТОК   3   дО   ЦЬОГО

110.іі(`).,і\~шіі}і).    Uц)    щ`,іііі,`Uшш    ,'ш   Орt`.`п,'іо,іішщя    гііс`jія   дати    публікаціЇ    оголошення   про   намір

і  іі.`і)С`,Щ1  і  Н    і  \С`,   \Ш``'П  і()   В   Оі)U  Lі і\  .    і  іС   і)О  .;і  .:і >і,`іtііОТЬС>L

8.}    вЇ \,'іLіі  (|)і"ісів`  Ґ)} шU j ч)с`і>і\~ого  об.тііку  та  звітпості  виконавчого  комі'і`ету  сільськоЇ

щп  і`о'і`}ї  гціоeі\т  їііш`HH>і  Upo  і]eрс`,цаіі}J  майтіа  в  оренду  без  проведення  конкурс}7  'га  подас
ш ііо'шіш І'аґіін.

У  і>і`ізі  шре,тіачі  в ореU,і}J  шtіііIа бш1ш ним  установам та на короткий стр?к (не більше
Іl'jш,І   ,'щів    ІО   (;U   нраш   1Іро,`|ов,І\шня   с`.]оку   ,т|іЇ   до1`овору   оре1Іди),   а  також   1з   суб'ЄКтами

іш`~іоішоі t`  іірощ`су  'з  мешку  щtОвC`,'іeішя  іі}JГ>пічпих  '3аходів  (зборів,  дебатів,  дискусій)  під чqс

ш  ііtі  ш`ріо,іі  р,пбt>ртіоЇ   ї\~ашіішіЇ `  >ші  зазітачсііі  в  пі,т[пупктах  2  4  пункту   1   статті   12  Законів

\''і\]шЇ ш  "І Цю  шбори  ііарtшш  ,щ`U}'і`аі`ів  Уі\раЇ пи"`  "Про  вибори Президента Укра.і.ни",  "І l+`\j
виГ>Ощ  ,,'іш}ґ[атів  Вeрховпо.і.  І'аґ`ін  і\втономноЇ   Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  eіjтьсьі{их.
сс`ш,шпіих.  .\ііськнх  і`оjіів".  ореіLцо,цавсці,  готус`  своЇ   пропозиці.і.  про  ґіередачу  майна  в  оренду
tі.`rз   прt>в.`,'іeші>і   кош{урс}'    іа   Нолк   Ї х   ііt`   розгляд  до   ві,пtонавчого   комітету   Ради.   У  разі

Ue[)C\,щ`п      н     оііeіLїі}'     \ііUЇ щ`     і!``і\і      іUітііі\і     с}ґб'€`Ктам`     вКаЗаниМ     У     тіідПУНКТі     8.1,     ГОТУЄТЬСЯ

Ні,`|UОВі,UШ``І   ПРОі;І{1    РіНl.`ПІІ}1   l)іl,UL

8.LL  І'" ро'шншп  шш  щn>шпщіі  ні у,хваjнt>є рішсння про укладеішя або відмову в
\Jі{.щL`і:Uші  ,.іоі`Овор}J.  tjрeп,.ііі  \іш"ш  ііротjп`о\і   15  і\~алсіідарпих  дііів.

8.5.  Орсп,іо,7_щвсць  пі,іс`ьмово  Uові,тіомjіяс  заяґшику  ітро  резу]іьтати  розгляду  пропозиШ'і

ш   ш   ііі,іісіш3і   іjіпіснші   Рщп    г;\      Iш,щ\t`   рішсііня   цро   укладешія   договору   ореііди   майпа

рої,[1`(,"    1  :і   І\,а.',C`ІLцарl"L\  /,Ulів.

Р()'ШШ  `J.  і }{)Р}Lі'l()l`` УК`ЛА/ЦЧ,ІІ І ІЯ дОГОВОРУ ОРЕНдИ
\)  1   ()рщ `ц ішзeш, ііро і >н Ом сoш ііоҐ>ощіх ,тіпів з даіи о'іримання рішеішя про передачу

і\Jі{іі``іпа  в  ор.`щіу  і отус  ііроскг  ,:іоговор}ґ   орспди  згі,що  з  Тигювим  договором  ііро  передачу
майш    Бі.тіобс`різі,ко.і.об.с,1ішпоЇ     тс`ритог]іальноЇ     громади        в    оренду    та    з    урахуван"м

РC`ЗУ.1І  І>Та'1   іВ    1\О111{}   |1СУ.

t)..'.  Оґ>U`щіо,,ііівeіU,  ні,'ішe}Jt   ш  ііа,іeи,'іас    договLр  ореііди  рєкомсіідован"  листом  або

l}Р}'Щ`(`  ()eОбИС'lО   Іlііl  РО'ШПС1`:.\   ОРСlLЇ |а|1ІО.

tJ  `    ()Ґ>СШ1Ц1   |1І1ОШ  Ov   П'Я 1 U   |lОt~tО`ІШ  ,1ЩіВ  Пі,ЩІИС};Є  ВСі  ПРИМіРНИКИ  дОГОВОРУ  ОРеНдИ  Та

пщшпц  іх ішк"ещ"шпп\( .іпіс` і`j\і або ші,'щс особнсго ()реіідодавціо для реєстраці.і..
9 +   У  ішііz`,'U{сш  і]чіс`,іt~tщцшл  зш\~оііоґіішзствtім.  догоі3ір  орепди  нідjіягас  іютаріальпому

ііt>свіґті`ісііпіо    ш    ґтіс`р.;каішіі`'і    рс`сс`іі]аці.і..    Вн'ірагіи    за    потаріальне    іюсі3ідчення    та   ,т.іержавну

і)eґ`с`ті)cіціі()  ,'іоі`оBор}'  пок.'пі,'іаіоґі ьс}і   іісt  орeп,тіщ)я.
tJ,5.  У  р€\3і  щ`ішюшші  ощ`іLіщіс`\і  пі,іHуш\.г)'  9..3  цього  Поjіоження  орендодавець  мас

ііратю    ііор}Jшінп    ннтапііjі    щ    с`і\{іс`}р,шіUя    г>інісння    гіро    передачу    майпа   в    орспду    "

U\ШL'lО\L`L{І(`   Щ)О   І1С`   О|1С.Ц,ШІ)l(і.

РОЗ,ЦІ.'110. (ТРZ\ХУВАННЯ ОБ'ЄКТА О]'ҐШдИ
10.1.  ОрсцLіов{шс  мLіі,'іііо  па ііeріод строку ді.і. доі`овору оренди страхується орсндарем  ші

корпс'ш сtрс`іLJіоііавця  пс  іііхпіше ;ік  ііeрe'ш3шця'гьі{алеіідарних дііів  після укладсішя ііогоіюру

()рсп,'m    Орсш,`.1І)  г3об()в'язаш11`,`І  І1осІ`іІ`ПІО  но1ІОІ3лIова"  доІ`овір  с'гРахУваІШjl  ТаКИМ  ЧШ1О1ч  ЩОб

.\'ізесt,  с гроі{  t)р(,`іі,їі`и   мат`'ІlІо   б.\'.іlо   '31іс`'і`]іа`:оі}а1]і1м.

lo.:?..     l`':оlІі.1.     ,1|оl`оізо|7}J     t.тр:\\їваІІHя     та     ш1атіЖнОгО     дОрУЧеІІНЯ     ПРО     ПеРеРаХУВаННЯ

іцшLшj    U  IUіt``,і\.\.     :aв]ііC`ш     іі{Uс`,і\UUм    tіііпот\ґt.    ітадсіються    орєндодавцю    впродовж    25

іїш\,'і(щшL\  ,'шііз  піс.'і>і  .\ і`щ'і`.`UшL"і оіп)р}'  оішпііи.

11).3.  UUш і а  ііос;ш і   с і іі.`\wші\u  !"іісшоt` і і,ся  за  рахуіюк орспдаря  (страхувальниі{а).

РОЗ,,'Щ  11.  Іl1``,РІ\`,дЛІ1 Л  МлйПА  В СУБОРF,НдУ

11.1.  ( )рс`н,Jщj  мас  ііраію  ііс`рс`ііа т`и  майно  в суборенііу  jіише за з[`8доіо  рсп,`іо,щ\вця.

U   L>       Uс`     ,і`оU\ґск:`t`іі,t.`jі     ш`ііс`,щіщ`     н     e.\,'борсп,ті}'     об'єк'гіі3.     які     персдані     орендарям,
J,`Uіі`іііі!ііj\і    і!   ііt'шщ    `іі`шс`}ііо\n    шіt`піUн    чeі`всрго.і.   статті   9   Закону   Укра.і.ни   "Про   ореііду

J      ```;`,ііі'`і'іІt\`і\L'`і`:c:\:і:t!і:;:;:  :L'`'\;ttІі:\і ::`)!;````Іііі't!~\`!t   і  і,с>і   .\    ішпашm   ііeреііачі   в  суборенду  об'сктів  t>реті,ци   або

1'};    Ll:ІС'І`ІІlllІ    біОґ'іжL`'гііііміі    .\.сгі:\іі,:,іj,Lі\ііі.



11.3.    СііtОі\~   ,,`[іЇ    ,,`і\tі`оіJ^tіі.\     с`.\t'Ї Ощ`Uґ'ш    нс`    ііовиііс`іі    нсревищувати    строку   діЇ    договору

о ре l Lш1.

11.4.  З  \іt`тt>іо  у'кші,іzіііпjі  ,т[оі.овор}'  с.\Jборепди  потенційний  суборендар  звертається  до

ві,,'щоні/шоLО орeндода|3| |>І  г! '3а>шt>ю за t|>ормою та документами згідно з переліком (додаток 4
тіі`)   ш,Оі`О   Ї   |О.Т|О.,І\ШПЯ).

і  L.і.      шс;і>і     t>'і`ііU.\|:ііш>і     'шш     ог1сщіо,цаі3іUт     укj'іадається     догоі3ір     субореііди     між

t,рс`.іLтщі"тtіс`}JГіОРС`Н,ТlаГ>С\L

11.6. /|o ,цоі`оіюр},' с}Jбоіtеішіі  застосt>вуються положення про договір оренди.

11.7.  С.\ібореіL,іі:`р  сшіач}'с  ttііUі,цсіріо  оі]ендну  плату  у  розмірі,  визначеному  відповідпо
тіо   Мс`jt>,ііикп   розрахуіUt\J   орснлпо.і.   нjLіті,т   за   майпоБілоберізькоЇ об'єднаію.і.  територіальноЇ

і`ро.\{а,Iш.  У  [>а'!і  ііеревищеішя  орсн,,`іпо.і. ітjіа'[`и, яку сплачує суборендар, над орендною птіаток`,

вс`таііоіїпс`ііоіо     ореп,щіріо.     с.\,.боі7eішcір     нерераховус     різниціо     до     місцевого     бюджсту
І;і.'І(tґ,ері,іІ'І\.(`,.!.(,ґІ`І1.

]  І   tЧ.  |  [і`ііі`,т[€`ііґ\  ііі.тіісі"ч  маі``tпtjі3их  і`.омплсксіі3  у  суборенду  забороняється.

РОЗ,Ш  12,  І ІОР}!,і'lОІ\В І І І``,(,Т`T.І І І 1Я ЗМ І Н дО дОГОВОРУ ОРЕНдИ
1?..1.   Вш`с.`іш>J   з\ііп   ,'іо  ,`іоі`(шор.у   ор.`п,'[и   зі'іійснюсться  за  згодою  сторін  д()говору  до

Зі1Кі1Іl1СІ1іі}і'L`eрміііуі`,`іоі`(),тіі`і',

12.2.  З  мс`тою  розі`;ія,ц}   іпітіінп;і  нро  впссенпя  змін до договору оренди  орендар  поі_іас
tt]іt`H,.іо,;[шщіо  з{іяву  та  о\іі р.\.Hт,\ґвашя  ґзtіUііоноііоваIIих  змііі.

Орш,`іо,,щів(`іU,    розL'і}L`іа(.    ііо,;іаііі    ііокумснти.    Якщо   зміни   до   догоі3ору   оренди   не
іJ`і,`!нос;і'U,с`>і   ,іо   і`і,I\.   що   пчіt``,tіtіііщ.ііі   UL'Uі.\,іH\том    12.3   'і`а   ііідпунктом   12.4   цього  Положення,

і:Uі'і\>\'і!U,  ш  ро'зі`UL'і  lJщU  .;\ііпн   'іо  ,;іt>говоі].\,'  абt>  ві,'імовляє  у  внссеіші  запропонованих  змііі
'{і   і,`іпо   і)іпісші}і   І)(іґ)іи.

О,\щп    пі"мірппк   ґщtіовор}'    про    вііс`сеіTня   змін   до   договору   оренди,   підписаіші``і
t>рсп,`і{`j,'і€івщ`м.  або  обґрупіовапа  нііімова  н  піднисашіі  направлясться  орсндаріо  нро'гягt>м  ,'.

І)ОбОl|l,L\  ,'|ПіВ  Ґ3  \ЮМСПТУ  ПРHҐ1ПЯuЯ  Ві,IlПОВідНОГО  РіШеНІІЯ.

]3..'t.   У'   виііа,ііка,\.   віIзtіfііі.`Uн.\   закоііом`   укладеішя   догоіюру  оренди   на   ііовий  термііі

і,ііі``і`,іііt>і.і  і,с>і   ііа   ііі,'ісї{іві    ріjііс`іііі>і   вііі\Оіі:шііоі`о   комітсгу   Ради.

LЇ ,.L    і'Lїж    і)0'}Lі;Lіі.\     UU):Uііі}і    щ)о    і}нс`сс`піія    '"ін    ґцо    ісґі`отних    умов   договору   оренди

с:.рUL11lр    Uс`  Ui Шіше  І1і;І\'}111 |tп  І\Іі.`>щі  ,ш  ,щ1"  '}акішІeІшя  дОгОв()ру,  ПОдаЄ  ОРСндОдаІ3цЮ  Зая]3У

|{l    \     13шш,ІU{fL\.    lіlL3ІІ{ll|C`lІlА    зш\оноІ\1.    зґiі'l.    Upo   оціІ1к}'    об'скта   орепди   у   '1`ерміни,    І3изтІа`ґспі

ці>і`овоі]ом  оі.с`щіи.  і3иUиeі\~у  з  С.'іі,шоі`о  ,1іер7кавпого  ресстру.

12.5.  Оі]сщ`іодавсш,  піtОт;ігом   І 5  робочих днів  з дати  отримання документів або з да'і`и
3ш`вC`|1,'l}l\.elшя   шіс1Іов1{}'   про   в1`ргіш,   об'скта   орeнди   готує   і   ґіодає   проект   рішешія   ради

.\   ШШШl.`і|j   lІ))(`!:'`)'Ш1|і'1.1l1`О,  L0    "і1І1І   ,'|О   іС  l  О  П1|`],\  }ґ.\1ОВ  ,T[Оl`()ВОРУ  ОРеНдИ.

L7  ()      F\\,`і:і    і`,\)'}і`.'іjі,іU(`    h{L`ііUіі     Uг)шошціЇ     гzі    за    рс'зуJіь`гатами    розгляду    погоджує    а(і`J

UЇ l\10Ш;l(      :\      ',\!і1Іі     jС`j0lПU\     .\МШ    ,'|ОІОІ}o|)}     ОРСІШИ`     ПРО     ЩО    ОРеНдОдаВеЦЬ    ПОВjдОМЛЯС

оl1.`1L'l(Іl1lо.

12.7.   Орен,'іаріо   г\ґіо7і\\`   б}Jті,т   ві,цмовлепо   в   зміні   істотних   умов   договору   ореіцн,T   у
13  '  11  І (1/`  11\_,\'  .     'І  1\'  І  І  1о  :

     орeіі,,іtшiінс     м{`і`'шо     іісоб.\і,,`щ`     для     власпих     потребБілоберізько.і.         об'єднаноЇ

щОl,ї""(,їц,о\,Іа,,1":
U;іс'іL`і:ііі   ш   іш\.\>і!.\'іJ,іU.,  ш1tj   ііоіj.\ ііі} вzш  )'.\іовн  договор.у  ореііди,  в  тому  числі  в  частині

t.`шс'{і(шоЇ     {.іL'}і`ііU    оі)с`н'інО'і     U  і(ііU`    ііі.`U,Оі3оі`о    вііікорнсташія    об'єк'га,    страхування    об'єкта

\  )  l  1\,`  І   !  ,'  l   1   !   .

•\)р.`іцщі  ііо,ті€tв ,'\Оі\} \іш і U  'з  Uор}'ш(`пням тс`рміщ'  подання документів;

U|]Ш`і`ТІІjІ  FO   РіШeШІЯ   llІt0   !7С`І\0|ІС І`Р}  Кj|іlО   Об'СКГа   ПСРУХt>МОСТі,   У   ЗВ'ЯЗКУ  З   Ч[,1М   lIеі\,ІО.>КЛlШe

1  І О,  |t\+`і 1  І,І  І lt`    В І,1  І`ОР І l С`Ті` І  І  І  1 >І    Об't   І\.  І  а   О |1t` І  1,  U  |  :

    оt'>'t`і\.'і     оіtc`ц`ін     нс`t`,tі\і,тшиҐі     ґтU;і     рt>'3мjщс.пня    оргаііів    місцеі3ого    самоврядування,

іL`!і,j\ішіііі\    ш   к'о\і.\'!іtLjіI]ііііх   ііі.,  Uііtііt  і\ш`н.  .\'стtп{ов.  оргаііізацій;

ііLtііі"іііjі  іО   рііііuііі>і    ііі`,.t,   !i]{.іііt`іЕі..іііі>і   о(і't`і\.і'а   ґгіо   ііс`рсjііі\.у   об'ск'гів   комуна.тіьію.і.  власнос'і`і,

і,\.і   іl+  \,,о/І\.\  ,  ,,  (ї), ,  "   оґ,'0\.,,, \І"   ol,e,L,l":

l||7ll!`jІl>І  l`О   |1jІІІelІІІjІ    І|І1О   |lРНBll'l`Іl'З€U|іlО   t>б'С`КТа  ОРСНдИ;

ві,Jіс`}їтпіі`,'і  звіт  гіро  оцііш..v  о`і't`].{ гtі  орe`ші!,і  у 'герміни`  визначені  договором  орC`нди;



іСН}t'ІО`l`l,   іІШ1і   І1і,і\С  ШШ.   |[e|1С,'|бtllleПі   За1\^О11ОМ.

L7.8.   ОрсHґтіо,,ііавщі,   пa   пі,,іс`ш3і   рішeіпія  Ради   про  погодження  питання  іцодо  зміш
іt; і`о'пш  \і\іов  ,щtговору  о\>с`іL`U,,і  ук,ііz`,гіаt`  іtоний  договір оренди, додаткова угода до договору,

абО  ,і1ОдШ`ОК  ,)lО  ,TlО1`ОВОР.\'  ОР.`11,.".

ііоІ овір.  ,`lо,||аl кова  \10ш  ,'|0  ,l0| ов()ру.  або  ,гіо,тіаток  до  договору  про  внссення  змііі  ,цо
іс'іогі`іпL\    уі\іоB    ґ,ііоі`оі3ор},    орс[L`іі,і    укjіаііасться    в    гюрядку,    визначеному    розділі    9    цього

1   І о ., 1 о )1\. с` І  1  І  1 я  .

12.9.  '3\ііш  ,іtо ;[оі`tшор.\  \>іtсіLііп  ііа`1ираіоть  ііиішості з дати .і.х підписання сторонами.

|'()Зі7+L[Jі  l 3.  | !()JТ І І І [ І І ННІ1Я ОРЕНдОВАНОГО МАйНА
L3.l.   Орс`іі,гіар  м{\t`   ііраво  за  рішештям   Ради  або  визначеного  радою  уповіюважеі]ого

оргші}'     .\Uі"шішjі     '3а     ііtL\.\ііt>к     вjіаeHих     кош'і`ів     здійсніовати     невід'ємііі     поліпшсння
ор.`ііґг`оваіі\tі`і`>\і{іі``іііа.

і  .`.?.  і  і!1оІ|с,`|} pa  lІ(L`l{\lІІl>|  Ощ|,щ)І\`j   }І`о,'UІ  орeІLI|о/[аJщ}l  майііа  на  здійсііеішя  неі3ід'ємііих

ііt`і.ііііUіі.`пі,  Орeп,іошіоі  о   \ш`'іш  і{і\..'Uоііііt`   і`іU\і   \`і`аіш

І(0,'|:ШlІ>І   ОРeП,Щ)e\l   '}{1ШП   і  ґ|Оl\.}L\lШ  FіВ:

Г)ОЗІ`.:І}1,.1  ЗU}П3И   і   ,'lОl\}'МШl  іВ  ОРСІL'[Щ`)Я;

щшйпягг'гя рішснпя про піі,цашія '3т`о,,іи або про відмову.

І3..'>.   ,;ТLі>і   і>ОзLті;Lіі}'   нні`ііі]н>і   нро   паі[шпія   згоди   ореіідарю   на   здійсненіія   пеі3ід'смшх

І Iul і І І І І |el І ь  оІ)с`І L;lонаІ Іо1  о   \111[`'1 | 11`  ``>щ`І L'|aР   ] І()ґ1|а(`  ОРс`lІ/|одаВ[tІО  ЗаЯВу  '1`а  'ГаКі  дОКУМеНТИ:

оUщ`  ііUjіішііeіU,.  іцо  ші].`,ііҐшаt`ш`я  '3,ііі"ісіштн`  і  коіпторис  витрат  на Ї х провсдсішя;

іпt|іоі"UщііUціо r іоцілшіс і і, rL;ііі;Uіeпня  ііо,тііпшеш. орендованого майна;

Ш  ііі\>Jі3ііОс`'і  і  ~  Пґ)ішш`п  оішшів  Uо)і\с:>k.ііі)і`о  на[`Jіjіґ,тіу,  ОхорОнИ  ііраЦі  ґі`оЩО;

      ,тіовLtu\~.\7      (~\а,гіаіісО}JтіііL\і.wші      ітро      вартістг,      об'скта      оренди      згідно      з      даниміт

(5},'.\пLтгt.`рс`ьі\~оі`о  обліі`.у  іш  по`іа'і`ок  ііо`і`очііого року;
ш`всрґ`іжеU}'коп ііо  проеі\тпо`копm>рі,іeію.і. доіtументаці.і.;

'}ві'І`   ';t\    р.`'3}',тш1.ш`а\ш    u`ксщ`|1lІ,І'3l,І    к(шторнепої   `1астини   1[роекґгно.1.   документаці.1.   на

•,,ґ,[іІ`,,с,Іl`,,І,я,,``І3іґ,1,(.мІІи`І,`,,,і,І,,,e,І,'

1.`j  ґL     І\Оі! і іtttіі,  'ш  '!,.ііі``ісUшш,і\і   Uі`ііL`і't .\Uн,і.\  Hо.rіішіісііь  здійсшоє'гься  орендодавцем  або

•`:1І,\,,(,,1(,,1),і,),І,1,І\І`ґ:j``.,1;,`,,``(,:,,l),,І\1_\,,,1,,,с,\1.

І  }..s.   :Зі  Оґіа   ш   '3,:іjі``іt`ііс`ііші   ііо.'ііUшс`ш,   ііа,,.іtґіt`ті,с`>і   про'і`ягом   30   календарііих  днів   у  формі

і)ііщ`ніі;11'аґщ  L`t5о  )'повнові\,і\сііоі о  оііі`аU}   упрсів.тіішія  орендарю.

13.7.  ] Псjія  '3іііі,`існеіш>і  ш`і3ііt't`мшZL\  пt>ліпшснь  орепдар  надає  орендодавцю  інформацііо

ііР()   '3авeРіUeппя   вIп\оіішнш   ііо(1і'і`   ';   ііо,`і(`ші;Ш   кОпій   пі,JіJіИСаНИХ   ЗаМО]3НИКОМ   і   ПідР}ідНИКОМ

ш{тів   прш`,і\іаіші   виі{ошm   роГtі`і   та   ,цоі\'}"енґгііз,   іцо   підтверджують   опла'і`у   зазначєііих

іц`Гjі і  ш   ,іt`!\їL`ірщ.і.   про   і`о'і`ОішіUіj   оГ`'t`і\і`і`   ,'іо   с`кснлуатаці.і.   (у   разj,   якп.і`о   виконані   роботи   с

і\.ШіUHH"Щ"ОПІО\ШҐ>О|7СІ\tШ`Т|)}КІ|і(.`1О).

РОЗі'Ш  Н. l`.Оj ІТРОШ. ЗА ВІZН{'ОРИСТАl ІНЯМ МАйНА, ПЕРЕдАІІОГО В ОН'ЕНд`',
Тл ВИ І4`ОІ І Л l 1 І lЯМ УМОВ ,![ОІ`ОВОРУ ОРF,НдИ

14.1.   ()рсшо,тіаіщі,    іа   Ґtt\jі{\ш`о}.трі"}Jв{`чі   здійспіоють   контроль   за   використанням
\Jі{ііЇ ш.    Hчісї`іпіого    в    t>рс`Iш};.    та    док}Jментальний    контроль    своєчасності    надходження
(`іі)e! LтU і(Ї   і LT ш`н   ,'і\о  біо,і}і\ї`'і .\'

І{t`щшш     'щііісUіоtїі,с>і     іIL.і>і\о\]     ,`\оі\}^ґіс`нтi\лі,но.і.    або     фактичпоЇ     перевірки     умов

і!нI\ОU,Uіпjі  ,'іm  Оі;Оіt.\'  оіісшU   ііі  іші\.Оі7і,іс`'і:\ші;і  орс`іL'_іованого  майна.

Оі>сіLііі>,,іщeщ,  шіі``tшіш  і\~оіі і іtош  3а  ііикошішям  ореіідарями  умов договору орсндн  і,  у

р!ізі  нHні,іі{тіс`пH>і  з{іtҐ>оргt>шіос`ті   '3  oі7ш,'іHоЇ   плати  або  іші.іих  платсжів,  вживає  захо,ци   іцо,,"
1І()І`illІТeПНjl  З(`бОРГОВclПОСТі,  іt   1`О\'і}'  LПіe..іі   НРОВО,'іИТЬ  Віі'ІПОВідНУ  ПРеТеНЗійПО1ІОЗОВНУ  РОбОТУ.

1+.2.   lІрe,ґіетавники   1'а,ци.   {ібо   упоґшоважеііі   нею   органи   управлішія   мають   право
'ціі'!сшшU і н  U `шіові  і ;і  пО';:ііL\ішіОіjі  іічісвіркн  віпtонаііпя умов договорів оренди майна.

)іО'{і\,шіtш`>р,і     Heіtс`іJ,ірwі     їіііЇ шіоіоті,с`jl     }7     разі     на,)іходжеіпія     заяв     від     фізичних      ,   L

і``)!)іLТЩчіШ,\  Оt`іt';Uг;О    UОіі}'ішіш;і  }'\іШ  оі).`ііші.  У  пР()щ`Сі  НеРеВіРКИ  ВИКОІІаННЯ  УМОІЗ  дОГОВОРіВ

Оіjt`ііші   vіо7кс  (t}'ііі   'здіі`jc`ш`щ\   t|>ош  tібо   віґііеофіксація   стану  та  умов  використаішя  об'скm

о')eщ1и.



ііt[  ',     Ііоіі}іпtшіі;і   }мtш   ,\іоговОр}'   орсн,тщ   та   суборенди   є   підставою   для   розірвання

іоі`tівоіі}' оішщп  абtt e)і'{Ґjоіtш,'ш  і3 }'с Fшіошсному законодавством порядку.
Н,Z+.  У  ішгіадку  пе  віііUовL,іUОс`і і  ііt>,тіожє`пь  щ,ого  Положсішя  вимогс"   Заі{оііу Укі]а`і.ш

щю    щeґU"    в    орсшду    ,'іeр.;і{aішого    'іа    комупального    майна"    ґі`а    іншим    чиіпH"
зсц\'оііодшзствt>.\іі,  зас'і`осувашіі{>  піііjіjіі`t`іtш  іюрми  визііачені  в  у  вищезгадапих  законодавчих

1 \  1 \~ ` І ` (  \ .\  .


