СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ V СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 27 вересня 2006 року № 182 - МР
м. Суми
Про затвердження Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду
комунального майна та Типового договору
оренди нерухомого майна, що належить
до комунальної власності територіальної
громади міста Суми
Відповідно до статті 19 Закону України “Про оренду державного та
комунального майна”, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду
комунального майна згідно з додатком № 1.
2. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного
(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Суми згідно з додатком № 2.
3. Це рішення набирає чинності в частині, пов’язаній з Методикою
розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, з
1 листопада 2006 року; в частині, пов’язаній з типовим договором
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Суми, з дня його
офіційного опублікування.
4. Управлінню комунального майна та приватизації Сумської міської ради
(Щербак В.І.) опублікувати це рішення на офіційному сайті Сумської міської
ради та в газеті “Суми і Сумчани.”

5. З дня офіційного опублікування цього рішення втрачають чинність
рішення Сумської міської ради від 30 березня 2005 року № 1144-МР “Про
проект типового договору оренди нежитлових приміщень.
6. Рішення Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 1324-МР «Про
затвердження Методики розрахунку плати за оренду комунального майна
втрачає чинність з 01 листопада 2006 року.
7. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сіденка Є.І.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
“Про затвердження Методики
розрахунку і порядку використання
плати за оренду комунального майна
та Типового договору оренди
нерухомого майна, що належить до
комунальної власності територіальної
громади м.Суми”
від 27 вересня 2006 року № 182 - МР
Методика
розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна
1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального
майна розроблена відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального
майна» з урахуванням основних положень Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 року № 786 зі змінами та доповненнями до неї, і визначає порядок
розрахунку, пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і
балансоутримувачем та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці), нерухомого
майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності
територіальної громади міста Суми.
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та
орендарем.
У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу
(філії, цеху, дільниці) підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди,
приміщення) є комунальне підприємство або установа, розмір орендної плати
погоджується з управлінням комунального майна та приватизації Сумської міської ради.
Якщо майно орендується організаціями, які утримуються за рахунок міського
бюджету, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх
утримання.
3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна, у тому числі нежитлових
приміщень, не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за
послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю
комунальне підприємство або установа, на балансі яких перебуває це майно.
Витрати на утримання орендованого майна компенсуються орендарем
балансоутримувачу, а плата за послуги, які надає балансоутримувач орендареві,
сплачується балансоутримувачу за окремою угодою, яку укладають орендар з
балансоутримувачем орендованого майна або з виробниками (надавачами) послуг.
4. До плати за оренду нерухомого майна не включається плата за використання
земельної ділянки. Плата за використання земельної ділянки сплачується орендарем
окремо у вигляді земельного податку у випадку коли об’єкт оренди є частиною будівлі
(споруди); орендної плати за землю у випадку коли об’єктом оренди є будівля (споруда) в
цілому.
5. Орендарі комунального майна сплачують податок на додану вартість (ПДВ) у
розмірі 20% від орендної плати в установленому законом порядку.

6. Якщо пільги з орендної плати передбачені законом України, розрахунок орендної
плати здійснюється згідно з відповідним законом.
7. Пільги з орендної плати можуть надаватися за рішенням Сумської міської ради.
8. Орендна плата за використання комунального майна (крім нерухомого)
розраховується в такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за
перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується
розмір орендної плати за наступний місяць оренди.
Орендна плата за використання нерухомого майна (будівлі, споруди та ін.)
розраховується в наступній послідовності:
- визначається розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується
у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди
розраховується розмір орендної плати за наступний місяць оренди.
У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць,
то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі
необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна
орендна плата.
9. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств або їх
структурних підрозділів визначається за формулою :
ОПЛ = ВЗ х СОР.Ц,
де

ОПЛ - розмір річної орендної плати, грн.;
ВЗ – залишкова (за балансом, форма № 1) вартість орендованих основних
засобів на час оцінки Об’єкта оренди (або на час перегляду розміру орендної плати),
грн.;
СОР.Ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів
підприємств або їх структурних підрозділів, визначена згідно з додатком № 1 до цієї
Методики.
У разі перерахунку орендної плати за цілісний майновий комплекс підприємства,
установи, їх структурного підрозділу по укладених договорах оренди до 19.01.2000 року
плата визначається таким чином: здійснюється повна інвентаризація орендованого
майна, визначається залишкова вартість орендованих основних засобів на дату оцінки,
розраховується за формулою орендна плата за місяць, що передував даті оцінки. Орендна
плата за наступний місяць визначається шляхом коригування на індекси інфляції.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути
передбачено більший розмір орендної плати.
10. Розмір річної орендної плати за окреме індивідуально визначене майно (крім
нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків вартості
орендованого майна, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва - не менш
як 4 відсотка вартості орендованого майна.
Річна орендна плати за використання майна комунальної власності
територіальної громади міста Суми для здійснення своєї виробничої діяльності
підприємствами та установами, які на конкурсних засадах отримали право
обслуговувати житловий фонд, дорівнює 5 % від залишкової вартості об’єкта оренди,
визначеної на момент передачі майна в оренду.
Вартість унікального дорогого окремого індивідуально визначеного майна
визначається за експертною оцінкою. В інших випадках розрахунки орендної плати

ведуться від залишкової вартості майна. (Так, наприклад, звичайні офісні меблі
оцінюються за залишковою вартістю, а антикварні меблі за експертною оцінкою.) Якщо
оцінка окремого індивідуально визначеного майна здійснюється за залишковою вартістю,
то при цьому необхідно дотримуватися вимог пунктів 16–21 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. У разі передачі в оренду окремого
індивідуально визначеного майна, що немає залишкової вартості, його оцінка з метою
розрахунку орендної плати визначається експертним шляхом.
Доцільність експертної оцінки визначає орендодавець, керуючись майновими
інтересами територіальної громади міста.
11.Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору
оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою (крім
нерухомого майна):
Опл.міс. = Опл х Іп.р. х Ім,
12
де Опл.міс. – розмір місячної орендної плати за перший місяць, грн.;
Опл-річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Іп.р. - індекс інфляції за період, який починається:
- у разі оренди іншого орендуємого індивідуально визначеного майна (якщо
здійснюється його експертна оцінка), - з дати експертної оцінки;
- у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (якщо
оцінка здійснюється по залишковій вартості на останню звітну дату) – із зазначеної
дати;
- у разі нової оренди цілісного майнового комплексу, коли залишкова вартість
основних засобів визначалася на момент переходу на оренду або на останню звітну
дату, - з цього моменту або зазначеної дати;
- у разі продовження оренди цілісного майнового комплексу, коли залишкова
вартість основних засобів визначалася за результатами проведеної інвентаризації, - з
дати інвентаризації і завершується датою укладання договору оренди або
перерахунку орендної плати;
Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
У разі оренди індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна (будівлі,
споруди, приміщення тощо) розмір місячної орендної плати за перший місяць після
укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за
формулою:
Опл.міс. = Пп х СОР.Б х ККОР х Іп.р. х Ім
Пп - площа орендованого нерухомого майна, кв.м;
СОР.Б – базова ставка орендної плати за використання 1кв.м нерухомого майна,
встановлена рішенням Сумської міської ради;
ККОР. – корегуючий коефіцієнт, який враховує місцезнаходження,
функціональне використання, термін експлуатації та інші якісні характеристики
об’єкту нерухомого майна;
Іп.р. - індекс інфляції за період, який починається з 01 жовтня 2006 року;
Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
Корегуючий коефіцієнт (ККОР.) розраховується за формулою із застосуванням
додаткових коефіцієнтів:
ККОР = КТ х КФ х КМ х КТ.Е х КБ
КТ – коефіцієнт територіального розміщення згідно додатка 2;

КФ – коефіцієнт функціонального використання додатка 3;
КМ – коефіцієнт місцезнаходження згідно додатка 4;
КТ.Е – коефіцієнт терміну експлуатації згідно додатка 5;
КБ – коефіцієнт благоустрою згідно додатка 6 .
У разі визнання орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути
передбачено більший розмір орендної плати.
Вимоги цього пункту не поширюється на фізичних і юридичних осіб – орендарів
нерухомого майна, зазначених у пунктах 12 і 13 цієї Методики.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції
за поточний місяць.
12. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна організаціями і
установами, які утримуються за рахунок міського бюджету , а також інвалідами з метою
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 0,08 гривень.
13. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна громадськими
неприбутковими, благодійними організаціями, фондами визначається в такому порядку:
плата за оренду нежитлових приміщень площею до 25,0 кв. м. включно становить 0,08
гривень, за решту площі, що перебуває в оренді вищевказаних організацій, розмір
місячної орендної плати розраховується згідно з пунктом 11 цієї Методики.
Громадським організаціям та іншим об’єднанням ветеранів війни, учасників
ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
іншим громадським організаціям, яким згідно з діючим законодавством передбачено
надання безплатно приміщень, приміщення надаються безплатно площею до 25 кв. м
включно, за решту площі, що перебуває у користуванні вищевказаних організацій,
справляється орендна плата, розрахована згідно з пунктом 11 цієї Методики.
14. У разі коли нерухоме майно здається в оренду кільком юридичним та фізичним
особам, технічні приміщення, місця загального користування включаються до складу
орендної плати пропорційно розміру займаної орендарем площі нерухомого майна.
15. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком
юридичним і фізичним особам, і прибудинкової території розподіляються між ними
залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і
водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині –
пропорційно розміру займаної орендарем площі нерухомого майна.

де

16. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
Од.п. = Ом.пл : Кд.м,
Од.п. - добова орендна плата, грн.;
Ом.пл – місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;
Кд.м – кількість діб у місяці в якому об’єкт надається в оренду.

17. Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:
Оп.г. = Од.п. : 24,
де Оп.г. – погодинна орендна плата в грн.;
Од.п. – добова орендна плата розрахована за цією Методикою, грн.
18. Розмір добової (погодинної) плати кожного наступного місяця визначається
шляхом коригування добової (погодинної) орендної плати на індекс інфляції за поточний
місяць.

19. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
У договорі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства
рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися
щоквартально в 5-и денний термін від дати, встановленої для подання квартальних
бухгалтерських звітів (балансів), а за 4 квартал – в 10-денний термін від дати,
встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу)
20. Платіжні документи на перерахування до міського бюджету та /або
орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання
терміну платежу.
21. Суми орендної плати зайво перераховані до міського бюджету або орендодавцеві,
зараховуються в рахунок наступних платежів, або повертаються платникові в
установленому законом порядку.
22. У разі, коли орендодавцем комунального майна є Уповноважений орган
Сумської міської ради, орендна плата спрямовується:
- за оренду цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних
підрозділів (філій, цехів, дільниць) – 100% до міського бюджету;
- за оренду окремого індивідуально визначеного та нерухомого майна, а також
майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у
процесі приватизації (корпоратизації) – 100% орендної плати до міського бюджету,
при цьому при формуванні міського бюджету на наступні роки фінансовому
управлінню Сумської міської ради передбачати видатки на фінансування
виготовлення технічної документації та свідоцтв права власності по об’єктам
комунальної власності у розмірі не менше 20 % від коштів, які поступили на рахунок
міського бюджету за оренду вищезазначеного майна.
У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, плата за оренду
майна, що перебуває у їх господарському віданні, спрямовується - 70 % відсотків
комунальному підприємству, 30 % - до міського бюджету.
У разі, коли орендодавцем майна є установи виконавчих органів Сумської
міської ради, що утримуються за рахунок міського бюджету, в тому числі установи з
централізованою бухгалтерією, плата за оренду майна, переданого їм в оперативне
управління, спрямовується:
- за окреме індивідуально визначене майно 100 % вищезазначеним установам;
- за нерухоме майно – 50 % орендної плати вищезазначеним установам , 50 % до міського бюджету.»
Кошти, отримані підприємством, організаціями, установами від оренди
комунального майна мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в
належному технічному стані.
23. З метою визначення вартості нерухомого майна на момент його передачі у
строкове платне користування (в оренду) проводиться незалежна оцінка даного
майна, яка передує укладанню договору оренди. Оцінка об’єкта оренди проводиться
із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості та діє протягом 6 місяців з
дня її рецензування.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 1
до
Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна

Орендні ставки
за використання цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів
(у відсотках до залишкової вартості основних засобів)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх
структурних підрозділів

Орендна
ставка, %

Торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності,
випуску та проведення лотерей
Комунальної галузі, а також підприємств по обслуговуванню
житлового фонду комунальної власності територіальної
громади міста Суми

10

Автомобільного транспорту, побутового
освіти, науки та охорони здоров’я
Інші об’єкти

4

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

обслуговування,

5

3

В.І. Щербак

Додаток № 2
до Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна

Коефіцієнти територіального розміщення об’єктів нерухомого майна

Економіко
планувальна
зона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

К
3
2,55
2,51
2,38
2.41
2,45
2,34
2,32
1,25
1,23
1,44
1,31
1,32
1,24
1,18

Економіко
планувальна
зона
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

К
0,76
1,65
1,21
1,32
1,55
1,11
1,18
0,6
0,59
0,88
0,9
1,4
1,28
1,75
1,68

Економіко
планувальна
зона
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

К
2,22
0,88
1,19
2,27
1,01
1,55
1,65
1,1
1
0,85
1
0,85
1,21
0,83
0,86

Примітка: Якщо об’єкт нерухомого майна знаходиться на межі
економіко планувальних зон, коефіцієнт територіального розміщення
приймається у бік збільшення.

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

В.І. Щербак

Додаток № 3
до Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна
Коефіцієнт функціонального використання об’єктів нерухомого майна

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
призначенням:
Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів
грального та шоу-бізнесу, торгівля ювелірними виробами,
антикваріатом
Розміщення офісів нерезидентів України
Провадження концертної діяльності
Розміщення туристичних агенств та агенств з нерухомості
Розміщення бірж, брокерських, маклерських і рекламних
контор
Розміщення комерційних банків
Розміщення офісів брокерів, дилерів
Розміщення авторемонтних майстерень
Розміщення автозаправних станцій
Розміщення ресторанів
Розміщення пунктів автосервісу, інтернет-кафе, прокату
комп’ютерної техніки, більярдних столів, гральних
автоматів та іншого грального обладнання
Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної
групи
Розміщення офісів резидентів України
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім
товарів дитячого асортименту)
Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім
товарів підакцизної групи)
Надання стоматологічних послуг
Надання юридичних консультацій, консалтингових послуг
Надання нотаріальних послуг
Розміщення підприємств громадського харчування (кафе,
закусочних, барів тощо)
Розміщення приміщень під виробничі цілі
Розміщення складських приміщень зі здійсненням торгівлі
Розміщення аптек (крім аптек, які самостійно
виготовляють ліки)
Розміщення політичних партій, громадських організацій
та фондів (крім благодійних організацій та фондів,
громадських
організацій
інвалідів,
громадських
організацій, які не займаються комерційною діяльністю)

24. Розміщення підприємств, що надають ритуальні послуги
Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони
25. здоров’я (крім надання стоматологічних послуг)

Коефіцієнт
функціонального використання
2
2
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,5
1,3

1,2
1,2
1,2

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Розміщення закладів фізкультури і спорту (крім
спортивних закладів для школярів і студентів),
інші організації та установи гуманітарної сфери
Розміщення складських приміщень без здійснення торгівлі
Розміщення закладів культури, кінотеатрів
Видання книг, здійснення книжкової торгівлі (крім книг,
що виходять українською мовою)
Розміщення редакцій газет, теле- та радіокомпаній,
інформаційних агентств, крім тих, співзасновником яких є
Сумська міська рада
Розміщення офісів та служб державних та обласних
комунальних підприємств, організацій, установ, крім тих,
що фінансуються з державного та обласного бюджетів
Розміщення зоомагазинів
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого
асортименту
Видання книг на українській мові, виготовлення,
розповсюдження книг, що виходять українською мовою
Здійснення торгівлі шкільним приладдям (в частині площ,
які використовуються з цією метою)
Розміщення відділень поштового зв’язку, що приймають
платежі від населення
Розміщення закладів науки, освіти (крім бюджетних)
Розміщення
майстерень
художників,
скульпторів,
народних майстрів, членів творчих спілок
Розміщення спілок кінематографістів,
журналістів,
театральних діячів
Розміщення громадських організацій, які не займаються
комерційною
діяльністю
(в
частині
площ,
що
перевищують 25,0 кв.м.)

41. Розміщення релігійних організацій
Провадження підприємницької діяльності у сфері надання
42. комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу,
інтернет-кафе, прокату комп’ютерної техніки)
43. Розміщення пунктів прийому склопосуди
44. Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки
Розміщення аптек, які обслуговують виключно пільгові
45.
категорії населення
Здійснення торгівлі продовольчими товарами для
пільгових категорій громадян (учасників Великої
46. Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет,
багатодітних сімей тощо)
47. Музеї, меморіальні кімнати трудової та військової слави
Розміщення фірмових магазинів вітчизняних промислових
48. підприємств, крім тих, що виробляють товари підакцизної
групи
Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування,
49.
розміщення молочних кухонь та шкільних їдалень
Розміщення дитячих дошкільних виховних закладів,
50. закладів освіти, спортивних закладів (для школярів і
студентів)

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Розміщення благодійних організацій, фондів, громадських
організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, політв’язнів,
малолітніх в’язнів фашизму, учасників ліквідації наслідків
на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю (в
частині площ, які перевищують 25 кв.м.)
Розміщення
організацій,
установ,
закладів,
що
фінансуються з державного та обласного бюджетів
Розміщення офісів та служб міських комунальних
підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються з
міського бюджету)
Організація дозвілля дітей та юнацтва
Розміщення
редакцій
газет
і
телерадіокомпаній,
співзасновником яких є Сумська міська рада
Розміщення
організацій,
установ
(закладів),
що
фінансуються з міського бюджету
Інше використання нерухомого майна

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

1

1
1
1
1
1
1,5

В.І. Щербак

Додаток № 4
до Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна

Коефіцієнт місцезнаходження об’єктів нерухомого майна
№
п/п

Місцезнаходження нерухомого майна

Коефіцієнт
місцезнаходження

1

Окремо розташовані об’єкти

1,8

2

Об’єкти розташовані на першому поверсі приміщень

1,5

3

Об’єкти розташовані на другому поверсі приміщень

1,3

4

Інше розташування об’єктів

1,2

5

Об’єкти розташовані вище другого поверху та цокольні
приміщення

1,1

6

Об’єкти розташовані у підвальних приміщеннях, що мають
окремий вхід з вулиці

7

Об’єкти розташовані у підвальних приміщеннях

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

1
0,9

В.І. Щербак

Додаток № 5
до Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна

Коефіцієнт терміну експлуатації об’єктів нерухомого майна

№
п/п

Рік будівництва

Коефіцієнт
терміну
експлуатації

1

Об’єкти збудовані до 1920 року (крім нерухомого майна
розташованого в історичній частині міста)

0,8

2

Об’єкти збудовані до 1950 року

0,9

3

Об’єкти збудовані до 1980 року (у тому числі об’єкти нерухомого
майна , які розташовані в історичній частині міста)

1,1

4

Об’єкти збудовані до 2000 року

1,3

5

Об’єкти збудовані до 2010 року

1,5

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

В.І. Щербак

Додаток № 6
до Методики розрахунку і
порядку використання плати
за оренду комунального майна

Коефіцієнт благоустрою об’єктів нерухомого майна

№ п/п

Рівень благоустрою

Коефіцієнт
благоустрою

1

Об’єкти без центрального та газового опалення

0,8

2

Об’єкти без водопроводу та каналізації

0,9

3

Об’єкти без природного освітлення (за виключенням підвалів)

0,95

Примітка: Якщо в оренду здається об’єкт нерухомого майна, який
знаходиться в аварійному стані, величина коефіцієнту благоустрою
визначається Уповноваженим органом з урахуванням пропозиції
постійної депутатської комісії.

Начальник управління
комунального майна та
приватизації

В.І. Щербак

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради “Про
затвердження Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду
комунального майна та Типового договору
оренди нерухомого майна, що належить до
комунальної власності територіальної
громади м. Суми”
від 27 вересня 2006 року № 182 - МР

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Суми
______________ року
м. Суми
(число, місяць, рік)
______________________________________________________________________________________,
(повна назва Орендодавця)
____________________________________________________________ (надалі - Орендодавець)
в особі
_______________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
який діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку,
(назва документа)
та ___________________________________________________________ (надалі - “Орендар”) в особі
(повна назва особи орендаря)
_______________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
який
діє
на
підставі
___________________________________________________________________ ,
,
( статут, довіреність тощо)
з іншого боку, разом надалі “Сторони,”
уклали цей Договір, про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування (в оренду) на умовах, визначених
Договором, нежитлові приміщення у будинку № ______ за адресою: м. Суми, вул. ___________, на ____ поверсі ,
площею
_________
м2,
право
на
оренду
яких
Орендар
набув
на
підставі
_______________________________________________________________________________________ .
(вказати назву документа)
Майно передається в оренду з метою:______________________________________________________
2. Об’єкт оренди
2.1.Об’єктом оренди є нежитлові приміщення загальною площею ______м2, розміщені на ____ поверсі у будинку №
________ по вул._______ у м. Суми (далі – Об’єкт оренди), що знаходяться на балансі _______________________.
План Об’єкта оренди, виготовлений комунальним підприємством “Сумське міське бюро технічної інвентаризації”, є
додатком № 1 до Договору.
2.2. Вартість Об’єкта оренди станом на __________2006 року становить ___________грн. (___________________ грн.
00
коп.)
відповідно
до
незалежного
експертного
висновку_______________
року,
зробленого
____________________________________.
3. Умови передачі та повернення Об’єкта оренди
3.1. Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди з моменту підписання акту прийманняпередачі Об’єкта оренди, що є додатком № 2 до Договору, а також реєстрації договору оренди Орендодавцем.
3.2. У разі припинення дії цього договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у стані не
гіршому, ніж він був одержаний, згідно з актом приймання-передачі, в термін, що вказаний в листі Орендодавця про
припинення дії договору, рішення суду чи визначений за згодою сторін, оформленого в письмовій формі.
3.3. Об’єкт оренди вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі.
3.4. Передача Об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на Об’єкт оренди.

4. Орендна плата та розрахунки між сторонами
4.1. Орендна плата за Об’єкт оренди розраховується на підставі діючої Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням сесії міської ради (далі - Методика).
Базова ставка орендної плати встановлюється рішенням міської ради. Розрахунок орендної плати додається
(Додаток № 3).
4.2. Нарахування орендної плати починається з дати підписання акту приймання – передачі Обєкта оренди.
4.3. Орендна плата за орендований Об’єкт сплачується Орендарем щомісячно в строк до 15 числа кожного
наступного місяця.
4.4. Орендар самостійно, з урахуванням щомісячного індексу інфляції, згідно з додатком № 3 до Договору, нараховує
та сплачує орендну плату на рахунок ____________________ УДК в Сумській області, МФО ________, код
отримувача ______________. (У разі якщо Орендодавцем є комунальне підприємство (організація установа), орендна
плата спрямовується на рахунок підприємства (організації, установи), яке перераховує до міського бюджету частку
орендної плати, визначеної відповідно до Методики, затвердженої Сумською міською радою).
Нарахування та сплата ПДВ на суму орендної плати здійснюється Орендарем у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
4.5. Відповідальність за вірність перерахування орендної плати на належний рахунок (визначений орендодавцем)
несе орендар.
4.6. Розмір орендної плати переглядається у сторону збільшення або зменшення на вимогу однієї з сторін (Орендаря
чи Орендодавця) у разі змін та доповнень до Методики, зміни базової ставки орендної плати, цін, тарифів та в інших
випадках передбачених чинними законодавчими актами України, з внесенням відповідних змін у Додаток 3 до
цього Договору.
4.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету
відповідно до законодавства України з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
4.8. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором щодо орендної плати, Договір може бути розірваний
достроково на вимогу Орендодавця.
4.9. Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди у разі
припинення дії Договору.
4.10. У разі прострочення Орендарем сплати орендної плати протягом тридцяти днів, вона стягується за виконавчим
написом нотаріуса у безспірному порядку.
4.11. Вчинення виконавчого напису нотаріуса є підставою для дострокового розірвання Договору на вимогу
Орендодавця.
5. Знос (амортизаційні відрахування)
5.1. Об’єктом зносу (амортизації) є орендовані нежитлові приміщення (крім землі).
5.2. Знос (амортизація) нараховується та залишається в розпорядженні орендодавця (балансоутримувача).
Знос (амортизація) використовується на відновлення об’єктів оренди комунального майна.
5.3. Поліпшення Об’єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної
громади міста Суми.
6. Права та обов’язки Орендаря
6.1. Орендар має право:
6.1.1. Вимагати зміни умов Договору, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися умови
господарювання, передбачені Договором, або істотно погіршився стан Об’єкта оренди у випадку форс-мажорних
обставин.
6.1.2. Здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення та поліпшення Об’єкта оренди тільки при наявності
письмової згоди Орендодавця, за умови обґрунтування необхідності проведення цих робіт. Перелік необхідних
документів для надання згоди визначає Орендодавець
6.1.3. Залишати за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо
вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
6.1.4. Вносити пропозиції Орендодавцеві щодо внесення змін до умов Договору.
6.1.5. За умови належного виконання своїх обов’язків за цим Договором Орендар після спливу строку Договору має
переважне право перед іншими особами на укладання Договору оренди на новий строк, про що він повідомляє
орендодавця не пізніше, як за тридцять календарних днів до терміну закінчення Договору оренди. Умови договору на
новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов
Договору, переважне право наймача на укладення Договору припиняється.
6.2. Орендар зобов’язаний:
6.2.1. Використовувати Об’єкт оренди тільки за цільовим призначенням у відповідності до пункту 1.1. Договору.
6.2.2. За рахунок власних коштів забезпечувати охорону прийнятого в оренду Об’єкта оренди на підставі
матеріальної відповідальності з відшкодуванням понесених збитків у встановленому порядку.
6.2.3. За умови наявності у приміщенні систем тепло-, водо-, газо-, електропостачання, укласти договори на
експлуатаційне обслуговування об’єкта оренди, на вивіз твердих побутових відходів та на постачання цих послуг з

відповідними підприємствами в 30-денний термін з моменту підписання цього Договору та надати копії
вищевказаних договорів Орендодавцю.
6.2.4. Застрахувати протягом 10 діб з моменту укладення Договору за рахунок власних коштів Об’єкт оренди на
користь Орендодавця від пожежі, впливу рідини з водопровідних, каналізаційних та опалювальних систем, хибного
вмикання автоматичних систем пожежегасіння, протиправних (навмисних чи ненавмисних) дій третіх осіб.
Договір страхування повинен продовжуватись протягом дії Договору оренди.
Копію договору та копію страхового полісу надавати Орендодавцю впродовж місяця після його укладання.
6.2.5. Сплачувати орендну плату за об’єкт оренди у розмірі та у термін згідно з цим Договором на відповідний
рахунок міського бюджету. Самостійно відслідковувати зміни рахунка міського бюджету на який Орендарем
спрямовується Орендна плата.
6.2.6. Здійснювати звірку розрахунків та платежів орендної плати із Орендодавцем не менш ніж один раз в квартал з
підписанням акту звірки.
6.2.7. Привести Об’єкт оренди в належний стан, який відповідатиме протипожежним та санітарним вимогам,
постійно підтримувати його. Щороку проводити поточний ремонт за власні кошти. Відповідність стану Об’єкта
оренди протипожежним та санітарним вимогам повинна бути узгоджена з відповідними службами міста.
6.2.8. За умови наявності інженерних мереж, не допускати пошкоджень систем постачання тепла, води, газу та
електроенергії в Об’єкті оренди. При виникненні таких пошкоджень з вини Орендаря проводити ремонт за власні
кошти. Ці витрати не можуть бути віднесені до поліпшень Об’єкта оренди.
6.2.9. За рахунок Орендаря утримувати у належному стані фасад будинку та територію прилеглу до Об’єкта оренди,
ремонтувати тротуари.
Під утриманням прилеглої території в належному стані мається на увазі:
а) в літній період: щоденно прибирати тротуари, прилеглі газони, проїжджу частину доріг вздовж бордюрів;
здійснювати догляд за газонами і квітниками, їх своєчасне засадження квітами та травою, їх своєчасну косовицю,
знищення бур’янів, поливання і прибирання трави; збереження наявних зелених насаджень; прибирати власні дворові
території та здійснювати очистку і дезінфекцію санітарних вузлів; вивозити відходи виробництва, будівельне сміття,
побутові відходи у встановлені для цього місця;
б) в зимовий період: своєчасно очищати тротуари та проїжджу частину доріг від снігу, крижаних покровів, посипати
їх під час ожеледиці піском чи шлаком (посипати сіллю заборонено).
в) дотримуватись законодавства України про відходи.
6.2.10. Проводити реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення Об’єкта оренди лише за письмовою згодою
Орендодавця при умові обґрунтування необхідності проведення цих робіт та при наявності узгодженої проектнокошторисної документації, копію якої Орендар має надати Орендодавцю.
Після проведення реконструкції (перепланування) Об’єкта оренди, що призвела до зміни конструктивних елементів
приміщення замовити за свій рахунок в КП “Сумське міське бюро технічної інвентаризації” технічний паспорт на це
приміщення і не пізніше 3 - х місяців після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю.
6.2.11. По закінченні строку дії Договору повернути Орендодавцю Об’єкт оренди у належному стані, придатному для
подальшої експлуатації (з урахуванням змін у його стані та зношення), про що оформлюється акт прийманняпередачі. При цьому сплатити орендну плату по момент підписання цього акту. У разі затримання повернення майна
Орендодавцеві Орендар несе повну відповідальність за Об’єкт оренди до підписання акту приймання-передачі.
6.2.12. Надавати можливість Орендодавцю в будь-який час здійснювати перевірку виконання умов Договору, яка
здійснюється в присутності Орендаря або його представника.
6.2.13. Письмово, рекомендованим листом або нарочно, у двадцятиденний термін повідомляти Орендодавця про
зміну юридичної адреси, реквізитів, коду ЄДРПОУ, складу засновників, телефонів, директора та головного
бухгалтера.
6.2.14. Передавати у суборенду об’єкт оренди або його частини лише з дозволу орендодавця.
6.2.15. Оформити у встановленому порядку право користування земельною ділянкою, на якій розташовано Об’єкт
оренди.
6.2.15.1. У випадку, коли об’єкт оренди є частиною споруди, у місячний термін звернутися до Державної податкової
інспекції в місті Суми, та стати на облік, як платникові податку на землю. Податок на землю сплачується протягом
всієї оренди Об’єкта.
6.2.15.2. У випадку, коли Об’єктом оренди є споруда в цілому:
а) в п’ятиденний термін, з моменту підписання договору оренди нежитлового приміщення, звернутися до міського
голови з клопотанням щодо передачі в оренду земельної ділянки, на якій розміщено Об’єкт оренди, в шестимісячний
термін оформити договір оренди земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт оренди;
б) у місячний термін звернутися до Державної податкової інспекції в місті Суми і стати на облік, як платникові
податку на землю, та сплачувати у вигляді податку на землю протягом шести місяців під час оформлення договору
оренди земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт оренди.
6.2.16. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті покрівлі і фасаду
окремо розташованих нежитлових будівель.
6.2.17. Забезпечувати можливість доступу до інженерних мереж, які розташовані в орендованому приміщенні або до
яких доступ можливий тільки через орендоване приміщення, представників організацій, які здійснюють їх
обслуговування, у разі виникнення аварійних ситуацій або можливості її виникнення.
6.2.18. У разі якщо предметом договору є пам’ятник архітектури, укласти та надати Орендодавцю охоронний договір.
6.2.19. Узгодити цільове призначення використання Об’єкта оренди приміщення з органами пожежної безпеки, за
необхідністю з санітарно – епідеміологічною службою міста.

6.2.20. Відповідати за виконання своїх обов’язків, передбачених цим договором.
7. Права та обов’язки Орендодавця
7.1. Орендодавець має право:
7.1.1. У будь-який час здійснювати перевірку виконання умов Договору, контролювати стан та ефективність
використання Об’єкта оренди.
7.1.2. Розривати (достроково) Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо
Орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд;
7.1.3. Вимагати від орендаря дострокового розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо :
а) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об’єкт оренди або його частину в користування іншій особі;
б) після вчинення виконавчого напису нотаріусу;
в) орендар не приступив до проведення капітального та інших видів ремонту об’єкту оренди у встановлений цим
договором термін;
г) у випадку невикористання протягом трьох місяців з моменту укладання договору оренди об’єкту оренди;
д) у разі внесення Орендарем трьох орендних платежів не в повному обсязі;
ж) у разі невиконання ним своїх зобов’язань по Договору.
7.1.4. Вимагати змін умов Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.1.5. У випадку невиконання Орендарем обов’язку, щодо повернення Об’єкта оренди Орендодавець має право
вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Об’єктом оренди за час
прострочення.
7.2. Орендодавець зобов’язаний:
7.2.1. Передати Орендарю Об’єкт оренди у триденний термін з моменту підписання цього Договору. Прийманняпередача об’єкта оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами. Акт приймання-передачі є
додатком № 2 до Договору.
8. Майнова відповідальність сторін
8.1. Шкода, заподіяна Орендарем Об’єкту оренди відшкодовується ним в повному обсязі.
8.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди Сторони відшкодовують завдані збитки у
відповідності з чинним законодавством.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по Договору, якщо це
невиконання відбулося за обставин, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій
надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачати, ні попередити прийнятими заходами, які призвели до
неможливості виконання цього Договору.
10. Строк дії Договору, умови і порядок внесення змін і доповнень,
припинення та продовження Договору
10.1. Строк дії Договору встановлюється з ___________200___ року до _________ 200__ року.
10.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен впродовж 10 днів після дати реорганізації надати
Орендодавцеві документи, що підтверджують правонаступництво нової юридичної особи і письмову заяву про
переоформлення Договору оренди. Заборгованість чи надлишково сплачена орендна плата переноситься на
правонаступника.
10.3. У разі зміни власника Об’єкта, переданого в оренду, до нового власника переходять права та обов’язки
Орендодавця. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення Договору.
10.4. У разі розірвання цього Договору Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення Об’єкта
оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди без його
пошкодження. Ці поліпшення визнаються окремим майном, яке належить орендареві на праві власності.
10.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення Об’єкта оренди, які
неможливо відокремити від Об’єкта оренди інакше як із завданням йому шкоди, то у разі припинення Договору ці
поліпшення залишаються у власності територіальної громади міста Суми і компенсації не підлягають.
10.6. Вартість поліпшень Об’єкта оренди, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, які не можуть бути
відокремленими від нього інакше як із завданням йому шкоди, компенсації не підлягає. Ці поліпшення є власністю
територіальної громади міста Суми.
10.7. Договір припиняється внаслідок:
• закінчення строку його дії;
• загибелі Об’єкта оренди;
• достроково за рішенням суду;
• банкрутства Орендаря;
• викупу Об’єкта оренди Орендарем.

10.8. У разі припинення дії Договору або його розірвання Орендодавець має письмово повідомити Орендаря про дату
передачі Орендарем Об’єкта оренди Орендодавцю. Передача Об’єкта оренди оформляється актом прийманняпередачі, який підписується Сторонами Договору. Разом з Об’єктом оренди Орендар має передати Орендодавцю
ключі від Об’єкта.
10.9. У разі неповернення Об’єкта оренди після припинення або дострокового розірвання Договору оренди у
встановлений Орендодавцем термін Орендар має сплатити неустойку за кожний прострочений день орендну плату у
подвійному розмірі від передбаченого Договором розміру орендної плати.
Терміном прострочення повернення Об’єкта оренди є період з дати, встановленої Орендодавцем повернення Об’єкта
до дати підписання акту приймання-передачі.
10.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством.
10.11. Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (у разі укладення Договору на один рік і більше),
витрати по якому покладаються на Орендаря.
10.12. Договір складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються:
Один примірник – у Орендодавця;
Один примірник – у Орендаря;
Один примірник – у нотаріуса.
10.13. Додатки №№ 1,2,3 до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною.

Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

Орендар:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________
М.П.

___________________
М.П.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

