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№

від ____________________

953

м., Краматорськ

П ро П орядок проведення конкурсу на право оренди та М етодику розрахунку
орендної плати за оренду м айна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ , міст, щ о перебуває в управлінні обласної ради

К ерую чись частиною перш ою статті 1, пунктом 5 частини третьої статті 4
Закону У країни «П ро військово-цивільні адміністрації», статтям и 9, 19 Закону
У країни «П ро оренду держ авного та комунального майна», статтями 1, З
Закону

У країни

«П ро

засади

держ авної регуляторної політики

у

сфері

господарської діяльності», з метою врегулю вання питань управління майном
спільної власності територіальних гром ад сіл, селищ , міст, що перебуває в
управлінні обласної ради:

1. Затвердити:

1) П орядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ , м іст, щ о перебуває в управлінні
обласної ради, щ о додається;
2) М етодику розрахунку орендної плати за оренду майна спільної
власності територіальних гром ад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні
обласної ради, та пропорції її розподілу, щ о додається.
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2. Д епартам енту
здійсню вати

економіки

відстеж ення

облдерж адм іністрації

результативності

зазначеного

(Свинаренко)
розпорядж ення

відповідно до М етодики відстеж ення результативності регуляторного акта,
затвердж еної

постановою

К абінету

М іністрів

України

від 11 березня 2004 року № 308.
3. Це розпорядж ення набирає чинності з дня його опублікування.
4. К оординацію роботи щ одо виконання цього розпорядж ення покласти
на департам ент економіки

облдерж адм іністрації, контроль -

на перш ого

заступника голови облдержа,
Г олова облдерж адм ініе
керівник обласної війсь
цивільної адм іністрації

П.І. Ж ебрівський

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Розпорядж ення голови
облдерж адм іністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
Оо л и с т о п а д а 2015 р о к у № 953

П О РЯ Д О К
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних
гром ад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної ради
І. Загальні полож ення
1.П орядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні
обласної ради (далі - П орядок) розроблено відповідно до частини ш остої
статті 9 Закону У країни «П ро оренду держ авного та комунального майна»,
частини перш ої статті 1, пункту 5 частини третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні адм іністрації» з метою визначення процедури проведення
конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної ради (далі - спільна власність
громад).
2.П орядок пош ирю ється на цілісні майнові комплекси підприємств,
установ, організацій спільної власності громад, їх структурні підрозділи (філії,
цехи, дільниці), нерухоме майно спільної власності гром ад (будівлі, споруди,
нежитлові прим іщ ення), інше окремо індивідуально визначене майно спільної
власності гром ад (далі - о б ’єкти) за виклю ченням о б ’єктів, визначених
частиною другою статті 4 Закону У країни «П ро оренду державного
та комунального майна».
3. О рендодавцям и є:
Д онецька обласна держ авна адміністрація, обласна військово-цивільна
адм іністрація (далі - облдерж адм іністрація) - щ одо цілісних майнових
комплексів підприєм ств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна,
яке перебуває у спільній власності громад;
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підприєм ства, установи та організації спільної власності громад - щодо
нерухомого майна, загальна площ а якого не перевищ ує 200 квадратних метрів
на одне
підприєм ство, установу, організацію , та інш ого окремого
індивідуально визначеного майна (далі - підприємство-орендодавець).
4. О рендарі, визначаю ться згідно зі статтею
«Про оренду держ авного та комунального майна».
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Закону

Україні

5.
К онкурс на право оренди о б ’єктів (далі - конкурс) оголош ується
орендодавцем у випадках, визначених Законом У країни «Про оренду
держ авного та комунального майна».
6.
Конкурс
орендодавцем.

проводить

конкурсна

комісія,

що

утворю ється

7. Терміни, наведені у П орядку, вж иваю ться у значенні Закону України
«Про оренду держ авного та комунального майна» та інш их нормативноправових актів.
II. О голош ення конкурсу
1.
О голош ення про конкурс публікується орендодавцем в обласному
тиж невику «Вісті Д онбасу» та за ріш енням орендодавця - в інш их виданнях,
і оприлю дню ється на оф іційном у веб-сайті облдерж адм іністрації та інтернетсторінці (у разі наявності) підприєм ства-орендодавця не пізніш е ніж
за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.
2.
О голош ення про конкурс повинно містити такі відомості:
інф ормацію про об'єкт (назва, м ісцезнаходж ення із зазначенням поверху,
площа, технічний стан, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також
обсяг і основна ном енклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується,
кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні
три роки, розм ір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна
в заставі, податковій заставі, в оренді);
умови конкурсу;
дата, час і місце проведення конкурсу;
кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш
як за три робочих дні до дати проведення конкурсу);
перелік докум ентів, які подаю ться претендентами для участі в конкурсі,
місце та ф орма їх подання.
3.
О дночасно усі особи, які під час вивчення попиту виявили
зацікавленість в оренді о б ’єкта, письмово повідомляю ться орендодавцем
про проведення конкурсу і необхідність подання письм ових пропозицій
відповідно до оголош ення про конкурс.
III. У мови конкурсу
1.
У м овам и конкурсу є:
стартовий розм ір орендної плати;

з
еф ективне використання об’єкта за цільовим призначенням (у разі оренди
цілісного м айнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності
підприємства);
дотрим ання вимог щ одо експлуатації об'єкта;
компенсація перемож цем конкурсу витрат орендодавця на здійснення
незалежної оцінки об'єкта;
компенсація перем ож цем конкурсу витрат орендодавця на публікацію
оголош ення про конкурс та про його результати (у разі відсутності бюджетного
ф інансування цих витрат).
У мови конкурсу за ріш енням орендодавця мож уть також передбачати
зобов'язання орендаря щодо:
виконання певних видів ремонтних робіт;
виконання встановлених для підприєм ства м обілізаційних завдань;
виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб
територіальних громад;
збереж ення (створення нових) робочих місць;
вж иття заходів для захисту навколиш нього природного середовищ а
з метою дотрим ання екологічних норм експлуатації об'єкта оренди;
створення безпечних умов праці;
дотрим ання ум ов належ ного утрим ання об'єктів оренди соціальнокультурного призначення.
У мови проведення конкурсу не мож уть бути змінені орендодавцем
після опублікування оголош ення про конкурс.
2.
О сновний
критерій
визначення
перемож ця
є
найбільш ий
запропонований розм ір орендної плати за ум ов о б о в’язкового забезпечення
виконання інш их умов конкурсу та з урахуванням беззбиткової фінансовогосподарської діяльності с у б ’єкта господарю вання протягом поточного
та попереднього років.
С тартова орендна плата визначається згідно з М етодикою розрахунку
орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та пропорціями
її розподілу, затвердж еною цим розпорядж енням.
3.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії заяву про участь у конкурсі (заява подається в довільній формі,
при цьому в ній зазначаю ться ідентиф ікаційний код за Єдиним державним
реєстром
підприєм ств
та
організацій
У країни
для
ю ридичних
осіб/реєстраційний ном ер облікової картки платника податків для фізичних осіб
(крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від прийняття
реєстраційного ном ера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролю ю чий орган і маю ть відмітку
у паспорті), а також підтвердж ення, що суб’єкт господарю вання не перебуває
в
процесі
провадж ення
у
справі
про
банкрутство,
санації
або припинення підприєм ницької діяльності) та наступні матеріали:
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1) висновок органу А нтим онопольного комітету про мож ливість передачі
претенденту в оренду зазначеного майна (у разі оренди цілісного майнового
комплексу);
2) пропозиції щ одо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу;
3) копію ліцензії орендаря на провадж ення певного виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщ о на о б ’єкті оренди
передбачається здійснення діяльності, щ о підлягає ліцензуванню );
4) інф ормацію про засоби зв'язку з ним;
5) відомості про претендента:
для ю ридичної особи:
докум енти, що посвідчую ть
особи;

повноваж ення

представника ю ридичної

завірену належ ним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за поточний та попередній роки;
для ф ізичної особи:
копію докум ента, щ о посвідчує особу (копії сторінок паспорта (сторінки
1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця прож ивання), або нотаріально
посвідчену довіреність уповноваж еної ним особи;
завірену належ ним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприєм ництва - ф ізичної особи - платника єдиного податку за
поточний та попередній роки.
В окремих випадках, передбачених законодавством , подаю ться:
інф ормація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства
та внесеного органам и держ авної податкової служ би в установленому порядку
до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
погодж ення органу охорони культурної спадщ ини (у разі належності
о б ’єкта оренди до о б ’єктів культурної спадщ ини, що є п ам ’ятками);
Я кщ о претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою
для оголош ення конкурсу, після оголош ення конкурсу він подає нові
пропозиції відповідно до умов конкурсу.
IV. К онкурсна комісія
1.
К онкурсна комісія (далі - комісія) утворю ється в кількості семи
осіб. П ерсональний склад комісії затвердж ується орендодавцем. До складу
комісії входять представники облдерж адм іністрації, підприємств спільної
власності гром ад та представники гром адської ради при облдержадміністрації.
Комісія розпочинає роботу з моменту її створення. Засідання комісії
є правомож ним у разі участі в ньому не менш е п'яти осіб.
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У разі не подання облдерж адм іністрацією пропозиції щодо кандидатури
представника до складу комісії підприєм ства-орендодавця, комісія утворю ється
без представника облдерж адм іністрації, про що підприємство-орендодавець
протягом
трьох
робочих
днів
після
утворення
комісії
інформує
облдерж адм іністрацію і пропонує у триденний строк подати пропозиції щодо
кандидатури для вклю чення до складу комісії.
2.
О сновним и завданнями комісії є:
визначення дати проведення конкурсу;
розгляд поданих претендентами докум ентів та підготовка і подання
орендодавцю списку претендентів, допущ ених до участі в конкурсі. За заявою
претендента
(його представника)
розгляд
докум ентів
здійсню ється
за його участю ;
проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону;
складення протоколів та подання їх для затвердж ення орендодавцю .
3. К омісія у процесі своєї діяльності має право звертатися
за консультаціям и до
ф ахівців облдерж адм іністрації та інш их органів
виконавчої влади, а також центрального органу виконавчої влади з питань
охорони навколиш нього природного середовищ а.
4.
К ом ісію очолю є голова, який призначається з числа представників
орендодавця. Г олова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях
і організовує підготовку м атеріалів для розгляду комісією .
Ріш ення ком ісії приймаю ться більш істю голосів присутніх на засіданні
членів комісії. Голова комісії м ає право виріш ального голосу у разі рівного
розподілу голосів членів комісії.
Заступник голови комісії, який у разі його відсутності виконує обов'язки
голови комісії, призначається з числа представників орендодавця.
С екретар
ком ісії
здійсню є
реєстрацію
учасників
конкурсу
та за результатам и складає протокол засідання комісії.
5.
У разі потреби в отриманні додаткової інф орм ації комісія має право
заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Члени ком ісії та працівники орендодавця, які організовую ть проведення
конкурсу, забезпечую ть нерозголош ення інформації:
про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції
(до визначення перем ож ця);
що м іститься в докум ентах, поданих учасникам и конкурсу.
V. П роцедура проведення конкурсу
1.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону.
2.
Д окум енти (крім пропозиції щ одо розм іру орендної плати)
подаю ться орендодавцю у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком
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печатки претендента у разі її наявності. Зазначені конверти передаю ться голові
комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розкриваю ться.
3.
П одані претендентами документи розглядаю ться на засіданнях
комісії (не менш ніж двох) до проведення конкурсу (далі - попереднє засідання
комісії) з м етою ф ормування списку його учасників.
П ретенденти м аю ть право надавати свої пояснення під час засідання
комісії.
До участі у конкурсі не допускається претендент, який перебуває
у процесі банкрутсва, санації або припинення підприєм ницької діяльності,
а також у разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або несвоєчасного її подання. У разі надання зауваж ень щодо змісту
та комплектності докум ентів, поданих на конкурс, претенденти мають
мож ливість усунути зауваж ення, допрацю вати недоліки та повторно подати
пакет докум ентів до наступного попереднього засідання комісії або протягом
наступного робочого дня після попереднього засідання комісії.
Н а другий наступний робочий день (після проведення попереднього
засідання ком ісії та приймання доопрацьованих докум ентів) сформовані
комісією списки учасників затвердж ується орендодавцем. Орендодавець
не пізніш е наступного робочого дня після затвердж ення списку повідомляє
учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали
(зазначили у заяві для участі у конкурсі), про їх допущ ення до участі у конкурсі
або недопущ ення (повідом ляю ться також письм ово із зазначенням підстав)
до подання конкурсних пропозицій щ одо орендної плати.
Конкурсні докум енти претендентів, яких не допущ ено до участі
у конкурсі, повертаю ться секретарем комісії за їх письмовою заявою після
затвердж ення протоколу попереднього засідання комісії.
П ретендент має право відкликати свою заяву до дати
конкурсу, повідом ивш и про це письмово голову комісії.

проведення

4.
У разі коли умовам конкурсу відповідає пропозиція тільки одного
претендента, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться
і з таким претендентом укладається договір оренди згідно з наданою ним
пропозицією .
К онкурс вваж ається таким, що не відбувся, про що орендодавцем
видається відповідний розпорядчий докум ент, у разі:
неподання заяв про участь у конкурсі;
відсутності пропозицій, які відповідаю ть ум овам конкурсу;
знищ ення об'єкта оренди або істотної зміни його ф ізичного стану.
У разі визнання конкурсу таким, щ о не відбувся, орендодавцем може бути
повторно оголош ено конкурс щ одо передачі в оренду того самого об'єкта, якщо
після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.
5.
У разі
умовам конкурсу,
запропонованої
із застосуванням

надходж ення двох або більш е пропозицій, які відповідають
перем ож ець визначається комісією за критерієм найбільш ої
орендної
плати
за
перш ий/базовий
місяць
оренди
принципу аукціону з урахуванням беззбиткової фінансово-
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господарської діяльності. Серед двох претендентів, що запропонували
найбільш ий розм ір орендної плати, перемож цем конкурсу обирається суб’єкт
господарю вання, який протягом поточного та попереднього років здійсню вав
ф інансово-господарську діяльність беззбитково.
6.
У разі надходж ення після оголош ення конкурсу заяви про оренду
від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання
відповідного м айна спільної власності громад в оренду без проведення
конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
7.
П ротягом п ’яти робочих днів після затвердж ення списку учасників,
комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу
(їх уповноваж ених осіб). Н а засіданні комісії мож уть бути присутні
представники засобів м асової інф орм ації та інші заінтересовані особи. Секретар
комісії реєструє в протоколі засідання ком ісії кожного учасника конкурсу
із зазначенням дати, часу та найм енування (найм енування ю ридичної особи
та прізвищ а її представника або прізвищ а ф ізичної особи, фізичної особипідприємця) учасника чи уповноваж еної ним особи і видає картку з номером
учасника. Реєстрація заверш ується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
8.
У часники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно
з їх реєстраційним и номерами, подаю ть голові комісії в запечатаних конвертах
конкурсні пропозиції щ одо розм іру орендної плати. Розмір орендної плати,
зазначений у конкурсній пропозиції, не мож е бути менш им за розмір стартової
орендної плати, зазначений в оголош енні про проведення конкурсу.
9.
Г олова ком ісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії)
в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти
і оголош ує їх зміст. Конкурсні пропозиції, в яких розмір орендної плати
зазначений ниж чий, ніж визначений в ум овах конкурсу, до уваги не беруться,
а особи, які їх подали, до подальш ої участі в конкурсі не допускаються.
Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відм іткою "не відповідає
умовам конкурсу".
10.
П ісля оголош ення усіх конкурсних пропозицій щодо орендної
плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії
(у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком торгів
вваж ається м ом ент оголош ення головою комісії найбільш ого розміру орендної
плати, запропонованого учасникам и в конкурсних пропозиціях. Голова комісії
(у разі його відсутності - заступник голови комісії) пропонує учасникам
вносити пропозиції.
11.
У процесі проведення торгів учасники конкурсу підіймаю ть картку
із своїм номером, називаю ть свою пропозицію та заповню ю ть і підписують
бланк пропозиції, в яком у зазначаю ться реєстраційний номер учасника
і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками
покладається на секретаря комісії.
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12.
Збільш ення розм іру орендної плати здійсню ється учасниками
з кроком, який встановлю ється комісією , але не м ож е бути меншим
ніж 1 відсоток найбільш ого розм іру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях. Я кщ о після того, як голова комісії тричі
оголосив останню пропозицію , від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції
щ одо більш високого розм іру орендної плати, голова комісії оголош ує
"Виріш ено", називає номер учасника, який запропонував найбільш ий розмір
орендної плати, і оголош ує його перемож цем конкурсу. Інші учасники
підписую ть бланк про відсутність пропозицій.
13. У часник, який під час конкурсу поруш ив вимоги цього Порядку,
за ріш енням
комісії видаляється
з
конкурсу,
про
що
вноситься
запис до протоколу.
14.
П ісля закінчення засідання комісії, на яком у визначено переможця
конкурсу, складається протокол про результати конкурсу, в якому
зазначаю ться:
відомості про учасників;
стартовий розм ір орендної плати;
пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);
результати конкурсу.
15.
П ротокол про результати конкурсу не пізніш е наступного робочого
дня після проведення засідання комісії підписується усім а членами комісії,
які брали участь у засіданні, і перемож цем конкурсу, та протягом трьох
робочих днів після його підписання затвердж ується орендодавцем.
О рендодавець протягом трьох робочих днів після затвердж ення
протоколу письм ово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам
і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголош ення про конкурс,
та оприлю дню є їх на оф іційном у веб-сайті облдерж адміністрації, інтернетсторінці підприєм ства-орендодавця (у разі наявності).
О рендодавець надсилає копії проекту договору та інш их матеріалів
відповідним органам , зазначеним у частині другій статті 9 Закону України
«Про оренду держ авного та комунального майна» у п'ятиденний термін після
дати затвердж ення результатів конкурсу.

16.

Д іяльність ком ісії припиняється у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголош еного кінцевого строку
прийняття пропозицій учасників конкурсу;
відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту
підписання розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;
укладення договору оренди з особою , яка згідно із законодавством
має право на отрим ання відповідного о б ’єкта в оренду без проведення
конкурсу, або з особою , пропозиції якої виявилися єдиними, щ о відповідають
умовам конкурсу, - з мом енту укладення договору;
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проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщ о договір
не укладено, - з м ом енту підписання розпорядчого акта про припинення
діяльності комісії.
17.
О рендодавець протягом 15 днів після затвердж ення результатів
конкурсу надсилає реком ендованим листом або вручає під розписку особисто
перемож цю конкурсу (уповноваж еній ним особі) проект договору оренди.
П ерем ож ець конкурсу або уповноваж ена ним особа після отримання проекту
договору протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний
проект договору оренди. У мови договору оренди повинні враховувати істотні
умови, визначені у статті 10 Закону У країни «П ро оренду державного
та комунального майна», та вклю чати орендну плату, запропоновану
перемож цем конкурсу, а також пропозиції перем ож ця конкурсу, подані ним
для участі в конкурсі.
18.
У разі коли перемож цем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва,
що проводитим е виробничу діяльність безпосередньо на орендованих
виробничих площ ах, запропонована ним на конкурсі орендна плата
при
укладанні
договору
визначається
з
урахуванням
коефіцієнта,
передбаченого М етодикою розрахунку орендної плати за оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні
обласної ради та пропорції її розподілу, затвердж еною цим розпорядж енням.
19.
У разі відмови перем ож ця конкурсу від укладення договору оренди
або поруш ення ним строку, зазначеного у пункті 17 цього розділу, комісія
за умови наявності інш их пропозицій, що відповідаю ть умовам конкурсу,
які надійш ли у визначений в оголош енні про конкурс строк, скасовує раніше
прийняте ріш ення про визначення перемож ця конкурсу, виклю чає особу,
яка поруш ила вимоги П орядку, з числа учасників конкурсу та визначає час
і місце проведення додаткового засідання комісії. О рендодавець на підставі
протоколу ком ісії скасовує своє ріш ення про визначення переможця.
20.
Д одаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів
відкритого засідання, передбаченого пунктом 7 цього розділу. На засіданні
можуть бути присутні учасники конкурсу, представники засобів масової
інф ормації та інші заінтересовані особи. Н овим перемож цем конкурсу
визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого
був найбільш им з пропозицій інш их учасників конкурсу, допущ ених
до подання конкурсної пропозиції щ одо орендної плати, про що складається
протокол, який підписується всіма членам и комісії, які брали участь у засіданні,
і новим перем ож цем конкурсу. П ротокол про визначення перемож ця конкурсу
затвердж ується орендодавцем .
21. П роведення конкурсу до затвердж ення його результатів може бути
скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:
облдерж адм іністрацією відмовлено у передачі майна в оренду
і повідомлено про це ріш ення підприєм ству-орендодавцю до прийняття
комісією ріш ення щ одо ум ов та строків проведення конкурсу;
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об'єкт оренди було знищ ено або істотно зм інено його ф ізичний стан;
укладено договір відповідно до пункту 6 цього розділу.
22.
Д ля виріш ення спірних питань, які виникаю ть під час проведення
конкурсу або після оголош ення його результатів, учасник конкурсу повинен
протягом 3 робочих днів після дати проведення конкурсу звернутись
з відповідною заявою до комісії. К ом ісія зо б о в’язана протягом 5 робочих днів
(якщ о виріш ення спору не потребує негайного розгляду) з моменту отримання
заяви, розглянути її та надати аргум ентовану відповідь.
23. У разі відм ови в укладенні договору оренди, а також неодержання
відповіді у встановлений терм ін, заінтересовані особи м аю ть право звернутися
за захистом своїх інтересів до суду.
24. Інш і питання з оренди м айна регулю ю ться відповідно до вимог
Закону У країни «П ро оренду держ авного та комунального майна»
з урахуванням вим ог Законів У країни «П ро військово-цивільні адміністрації»,
«Про м ісцеве сам оврядування в У країні» та інш их норм ативно-правових актів
У країни.

Заступник керівника
апарату облдерж адм іністрації

Ю .О. К остю ніна

П О РЯ Д О К проведення конкурсу на право оренди м айна спільної власності
територіальних гром ад сіл, селищ , міст, щ о перебуває в управлінні обласної
ради підготовлено департам ентом економіки облдерж адм іністрації

Д иректор департам енту
економіки облдерж адм іністрації

О.І. Свинаренко

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Розпорядж ення голови
облдерж адміністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
03 л и с т о п а д а 2016 р о к у № 953

М ЕТО Д И К А
розрахунку орендної плати за оренду м айна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та пропорції
її розподілу
1.
М етодику розрахунку орендної плати за оренду майна спільної
власності територіальних гром ад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні
обласної ради, та пропорції її розподілу (далі - М етодика) розроблено
відповідно до статті 19 Закону У країни «П ро оренду держ авного та
комунального майна» (далі - Закон), статті 1 Закону У країни «Про військовоцивільні адм іністрації», постанови К абінету М іністрів У країни від 04 жовтня
1995 року № 786 «П ро М етодику розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу» (із зм інам и) з м етою створення єдиного
організаційно-економ ічного м еханізм у справляння плати за оренду цілісних
м айнових комплексів підприєм ств, установ, організацій спільної власності
територіальних гром ад сіл, селищ , міст, щ о перебуваю ть в управлінні обласної
ради (далі - підприєм ства спільної власності), їх структурних підрозділів (філії,
цеху, дільниці), нерухом ого м айна спільної власності (будівлі, споруди,
нежитлові прим іщ ення) та інш ого окремого індивідуально визначеного майна
спільної власності (далі - майно спільної власності).
2.
Розм ір
орендної
плати
встановлю ється
договором
між
орендодавцем та орендарем . У разі коли орендодавцем нерухомого майна
(будинку, споруди, прим іщ ення) є підприємство, установа, організація спільної
власності, розм ір орендної плати погодж ується з Д онецькою обласною
держ авною адм іністрацією , обласною військово-цивільною адміністрацією
(далі облдерж адм іністрація). П огодж ення розм іру орендної плати
здійсню ється облдерж адм іністрацією у вигляді листа.
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3.
О рендна плата за цією М етодикою розраховується у такій
послідовності:
1)
визначається розм ір річної орендної плати;
2)
на основі розміру річної орендної плати встановлю ється розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць,
за який визначено індекс інфляції, яка ф іксується у договорі оренди;
3)
розм ір орендної плати за перш ий та наступні місяці оренди
розраховується з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць здійсню ється підприємствомбалансоутримувачем майна, що передається в оренду та затвердж ується
орендодавцем.
4.
Розм ір річн ої орендної плати за цілісні майнові
підприємств спільної власності визначається за ф ормулою :

комплекси

О пл = (В 03 + В„м) х Сор.ц/100,
де О пл - розм ір річної орендної плати, грн.;
В 03 - вартість основних засобів за незалеж ною оцінкою на час оцінки
об'єкта оренди, грн.;
В нм - вартість нем атеріальних активів за незалеж ною оцінкою на час
оцінки об'єкта оренди, грн;
- орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів
підприємств спільної власності, визначена згідно з додатком 1 до цієї
М етодики.
С 0р.ц

5.
У разі оренди нерухомого майна спільної власності (крім оренди
нерухомого м айна ф ізичними та ю ридичними особами, зазначеними у пункті 8
цієї М етодики) розм ір річної орендної плати визначається за формулою:
О пл = В п х С ор/100,
де О пл - розм ір річної орендної плати, грн.;
В п - вартість орендованого
незалеж ної оцінки, грн.;

майна,

визначена

ш ляхом

С ор - орендна ставка за використання нерухомого
власності, визначена згідно з додатком 2 до цієї М етодики.

проведення

майна

спільної

6.
Н езалеж на оцінка вартості о б ’єкта оренди повинна враховувати
його м ісцезнаходж ення і забезпеченість інж енерними мереж ами та є чинною

з
протягом 6 м ісяців від дати оцінки, якщ о інш ий термін не передбачено у звіті
з незалеж ної оцінки.
7.
Розм ір річної орендної плати у разі оренди інш ого окремого
індивідуально визначеного м айна спільної власності (крім нерухомого)
встановлю ється за згодою сторін, але не менш е як 10 відсотків вартості
орендованого м айна за результатами незалеж ної оцінки, а у разі,
коли орендарем є суб'єкт малого підприєм ництва, - не менш як 7 відсотків
вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
8.
Розм ір річної орендної плати становить 1 гривню за оренду
нерухомого м айна спільної власності:
бю дж етними установам и та організаціям и, які повністю утримую ться
за рахунок держ авного бю джету;
держ авним и та комунальними закладам и охорони здоров'я, музеями,
які утрим ую ться за рахунок держ авного та м ісцевих бю джетів;
національним и худож нім и колективами та концертними організаціями,
яким надається ф інансова підтримка з держ авного бю джету;
держ авним и та комунальними телерадіоорганізаціям и;
редакціям и держ авних і комунальних періодичних видань та періодичних
видань, заснованих об'єднанням и громадян, держ авним и науково-дослідними
установам и,
навчальним и
закладами,
трудовим и
і
ж урналістськими
колективами, підприєм ствам и зв'язку, що їх розповсю дж ую ть;
Т овариством Ч ервоного Х реста У країни та його м ісцевими організаціями;
асоціаціями органів місцевого сам оврядування із всеукраїнським статусом;
інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів
пересування.
Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі
річних індексів інф ляції у строки, визначені договором оренди.
О рендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом перш им цього
пункту, не застосовується у разі оренди нерухом ого м айна для розміщ ення
засобів м асової інформації:
реклам ного та еротичного характеру;
заснованих в Україні між народним и організаціям и або за участю
ю ридичних чи ф ізичних осіб інш их держав, осіб без громадянства;
в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали
зарубіж них засобів м асової інформації;
заснованих за участю ю ридичних або ф ізичних осіб, до сфери діяльності
яких належ ить виробництво та постачання паперу, поліграф ічного обладнання,
технічних засобів мовлення.
9.
П еред розрахунком орендної плати за перш ий місяць оренди чи
після перегляду розм іру орендної плати визначається розм ір орендної плати
за базовий місяць за такою формулою :
О п л .м іс .

О п л /1 2

X І д о. X І м ,
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де О пл.міс. - розм ір орендної плати за базовий місяць, грн;
О пл - розм ір річн ої орендної плати, визначений за цією М етодикою , грн.;
- індекс інф ляції за період з дати проведення незалежної
або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ід .о .

Ім - індекс інф ляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розм ір орендної плати за перш ий місяць оренди визначається шляхом
коригування орендної плати за базовий м ісяць на індекс інф ляції за період
з перш ого числа наступного за базовим місяця до останнього числа перш ого
місяця оренди.
Розм ір орендн ої плати за кож ний наступний місяць визначається шляхом
коригування розм іру м ісячної орендної плати за попередній місяць на індекс
інф ляції за поточний місяць.
10.
У разі коли терм ін оренди менш ий чи більш ий за одну добу або
за один місяць, то на основі розм іру м ісячної орендної плати розраховується
добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати
розраховується погодинна орендна плата.
11.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата,
розрахована за цією М етодикою , застосовується як стартова, а її розмір може
бути збільш ено за результатам и конкурсу.
12.
У разі використання орендарем о б ’єкта оренди за декількома
цільовими напрям кам и, орендна плата розраховується окремо для кожної
площ і, щ о надається під цей напрямок, з урахуванням відповідних орендних
ставок.
13.
О рендна плата вноситься орендарем щ омісяця в строки визначені
договором оренди.
Я кщ о майно орендується бю дж етними установам и, організаціями, орендна
плата
вноситься
за
рахунок
кош тів,
передбачених
кошторисами
на їх утрим ання.
Платіж ні докум енти на перерахування до бю дж ету або орендодавцеві
орендних платеж ів подаю ться платниками установам банку до настання
терміну платежу.
Суми орендної плати, зайво перераховані до бю дж ету або орендодавцеві,
зараховую ться в рахунок наступних платеж ів або повертаю ться платникові
у 5-денний терм ін від одерж ання його письм ової заяви.
14.
У разі коли орендодавцем є облдерж адм іністрація, орендна плата
спрямовується:
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1)
за цілісні майнові комплекси підприєм ств спільної власності - 100%
до обласного бю дж ету
2)
за нерухом е м айно підприєм ств спільної власності - 70% до
обласного бю дж ету, 30% - підприємству спільної власності, на балансі якого
перебуває це майно;
У разі коли орендодавцем є підприємство спільної власності, орендна
плата спрямовується:
1)
за
цілісний
майновий
комплекс
структурного
підрозділу
підприємства спільної власності - 70% орендної плати підприємству, 30% до
обласного бю дж ету;
2)
за нерухом е майно підприємств спільної власності - 70% орендної
плати підприєм ству, 30% до обласного бю джету;
3)
за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) - 100%
орендної плати підприєм ству спільної власності.
15.
До плати за оренду індивідуально визначеного майна спільної
власності не вклю чаю ться витрати на утрим ання орендованого майна
та послуги, які відповідно до укладених договорів зо б о в’язується надавати
орендарю підприєм ство, на балансі якого перебуває це майно.
В итрати на утрим ання майна спільної власності, зданого в оренду
одночасно кільком підприємствам, і прибудинкової території, розподіляю ться
між ними залеж но від наявності, кількості,
потуж ності, часу роботи
електроприладів,
систем
теплоі
водопостачання,
каналізації
за окремими рахункам и, а в неподільній частині - пропорційно розміру
займ аної підприєм ствам и загальної площ і.
-

16. Розм ір плати за суборенду нерухом ого та інш ого окремого
індивідуально визначеного м айна розраховується в порядку, встановленому
цією М етодикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
О рендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду,
визначається з урахуванням частки вартості такого м айна у загальній вартості
орендованого м айна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної
плати і погодж ується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщ ення у будівлі, щ о входить до складу цілісного
майнового комплексу, орендна плата за таке приміщ ення визначається
з урахуванням частки вартості такого прим іщ ення у загальній вартості
відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості
орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу
П лата за суборенду, яку отримує орендар, не повинна перевищ увати
орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.
Різниця м іж нарахованою платою за перш ий м ісяць суборенди та тією її
частиною , щ о отрим ує орендар, спрямовується до обласного бюджету.
Щ ом ісяця різниця між нарахованою платою суборенди і тією її частиною,
що отримує орендар, коригується на індекс інф ляції за поточний місяць, якщ о
законами У країни не передбачено інше.
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К онтроль за визначенням розм іру плати за суборенду та спрямуванням
її (в частині, щ о перевищ ує суму орендної плати за майно, яке передається
в суборенду) до обласного бю дж ету покладається на орендодавців, зазначених
у статті 5 Закону.
О бм еж ення щ одо передачі о б ’єктів в суборенду визначено частиною
другою статті 4 та статтею 22 Закону
П итання, не врегульовані цією М етодикою , регулю ю ться Бю дж етним
кодексом У країни, Законом про Д ерж авний бю дж ет У країни та іншими
законодавчим и актам и У країни.

Заступник керівника
апарату облдерж адм іністрації

Ю .О. Костю ніна

М етодику розрахунку орендної плати за оренду м айна спільної власності
територіальних гром ад сіл, селищ , міст, щ о перебуває в управлінні обласної
ради, та пропорції її розподілу підготовлено департам ентом економіки
облдерж адм іністрації

Д иректор департам енту
економіки облдерж адм іністрації

О.І. Свинаренко

Д одаток 1
до М етодики
розрахунку орендної плати за
оренду м айна спільної
власності територіальних
гром ад сіл, селищ , міст, що
перебуває в управлінні
обласної ради, та пропорцій її
розподілу
(пункт 4)

О рендні ставки за використання цілісних м айнових комплексів підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ , міст, що перебуваю ть в
управлінні обласної ради

Н айм енування

О рендна
ставка,
відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:
тю тю нової пром исловості, лікерогорілчаної та виноробної
пром исловості, радгоспів заводів (щ о виробляю ть виноробну
продукцію )

25

з виробництва електричного та електронного устаткування,
деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертновидовищ ної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів,
м орського, залізничного та автом обільного транспорту, торгівлі,
випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової
металургії, наф тогазодобувної пром исловості

20

електроенергетики, газової, хім ічної і наф тохім ічної
пром исловості, чорн ої металургії, зв'язку, ш вейн ої та текстильної
промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з
виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту,
виробництва м аш ин та устатковання, призначеного для
механічного, терм ічного оброблення м атеріалів або здійснення
інш их операцій, з виробництва гумових та пластм асових виробів,
лісового господарства, рибного господарства, целю лозно-паперової
пром исловості, переробки відходів, видобування неенергетичних

16

2

Продовження додатка 1

матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та
допоміж них операцій, паливної промисловості, побутового
обслуговування
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікерогорілчаної та ви норобної промисловості), радгоспів-заводів, крім
тих, що виробляю ть виноробну продукцію ), м еталообробки, освіти,
науки та охорони здоров'я, легкої (крім ш вейної та текстильної)
промисловості, з виробництва будівельних м атеріалів

12

Інші об'єкти

10

Д иректор департам енту
економіки облдерж адм іністрації

О.І. Свинаренко

Завідувач сектору договірно-правової
роботи з питань ком унальної власності
департаменту економ іки облдерж адм іністрації

Т.М . Ш иренкова

Д одаток 2
до М етодики
розрахунку орендної плати за
оренду м айна спільної
власності територіальних
гром ад сіл, селищ , міст, що
перебуває в управлінні
обласної ради, та пропорцій її
розподілу
(пункт 5)

Орендні ставки за використання нерухомого м айна спільної власності
територіальних гром ад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної
ради
В икористання орендарем нерухомого м айна за цільовим
призначенням
1. Розміщ ення пунктів продаж у лотерейних білетів,
пунктів обм іну валю ти
2. Розміщ ення:
фінансових установ, лом бардів, бірж, брокерських,
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенств
нерухомості), банкоматів;
ресторанів з нічним реж им ом роботи;
торговельних о б ’єктів з продаж у ю велірних виробів,
виробів з дорогоцінних м еталів та дорогоцінного каміння,
антикваріату, зброї;

О рендна ставка,
відсотків
45

операторів телеком унікацій, які надаю ть послуги з
рухомого (м обільного) з в ’язку, операторів та провайдерів
телеком унікацій, які надаю ть послуги з доступу до
Інтернет
3. Розміщ ення:
виробників реклами;
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів
масажу, тренаж ерних залів;
торговельних о б ’єктів з продаж у автомобілів;
зовніш ньої реклам и на будівлях і спорудах

40

4. О рганізація концертів та інш ої видовищ но-розваж альної
діяльності

25

5. Розміщ ення с у б ’єктів господарю вання, які провадять
туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

40

30
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провадять

21

7. Розміщ ення:
клірингових установ;
майстерень, щ о здійсню ю ть технічне обслуговування та
ремонт автомобілів;
майстерень з ремонту ю велірних виробів;
ресторанів;
приватних закладів охорони здоров’я;
суб’єктів господарю вання, які дію ть на основі приватної
власності і провадять господарську діяльність з м едичної
практики;
торговельних о б ’єктів з продаж у окулярів, лінз, скелець;
суб’єктів господарю вання, які провадять діяльність у сфері
права, бухгалтерського обліку та оподаткування;
редакцій засобів м асової інформації:
реклам ного та еротичного характеру;
тих, які засновані в У країні м іж народним и організаціями
або за участю ю ридичних чи ф ізичних осіб інш их держ ав,
осіб без гром адянства;
тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску
становлять
м атеріали
іноземних
засобів
м асової
інформації;
тих, які засновані за участю суб’єктів господарю вання,
одним із видів діяльності яких є виробництво та
постачання паперу, поліграф ічного обладнання, технічних
засобів м овлення

20

6. Розміщ ення с у б ’єктів господарю вання, які
діяльність з рем онту о б ’єктів нерухомості

з
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8. Розміщ ення:
крам ниць-складів, магазинів-складів;
турбаз, м отелів, кем пінгів, літніх будиночків;
торговельних о б ’єктів з продаж у:
непродовольчих товарів, алкогольних та тю тю нових
виробів;
пром ислових товарів, щ о були у використанні;
автотоварів;
відео- та аудіо- продукції;
офісних приміщ ень;
антен

18

9.
Розм іщ ення
ф ізкультурно-спортивних
закладів,
діяльність яких спрям ована на організацію та проведення
занять різним и видам и спорту

17

10. Розміщ ення:
суб’єктів господарю вання, які надаю ть послуги, п о в ’язані з
переказом грош ей;
бірж, щ о м аю ть статус неприбуткових організацій;
кафе,
барів,
закусочних,
буфетів,
каф етеріїв,
що
здійсню ю ть продаж товарів підакцизної групи;
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної
медицини;
суб’єктів господарю вання, які провадять діяльність з
організації ш лю бних знайом ств та весіль;
складів;
суб’єктів господарю вання, які провадять діяльність з
вирощ ування квітів, грибів

15

11. Розміщ ення:
закладів ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлених централізовано для спож ивання в інш их
місцях;
суб’єктів господарю вання, які надаю ть послуги з
утримання дом аш ніх тварин

13

12. Розміщ ення:
суб’єктів господарю вання, що дію ть на основі приватної
власності і надаю ть послуги з перевезення та доставки
(вручення) пош тових відправлень (кур’єрська служба);
стоянок для автомобілів
13. Розміщ ення:
ком п ’ю терних клубів та інтернет-кафе;
ветеринарних аптек;
рибних господарств;
приватних навчальних закладів;

12

10
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ш кіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;
торговельних о б ’єктів з продаж у книг, газет і ж урналів,
виданих інозем ним и мовами;
суб’єктів господарю вання, які здійсню ю ть проектні,
проектно-виш укувальні, проектно-конструкторські роботи;
видавництв друкованих засобів м асової інф орм ації та
видавничої продукції, що друкую ться іноземними мовами;
редакцій засобів м асової інформації, крім зазначених у
пункті 8 М етодики розрахунку орендної плати за оренду
майна спільної власності територіальних гром ад сіл,
селищ , міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та
пропорції її розподілу, затвердж еної цим розпорядж енням,
та пункті 7 цього додатка;
суб’єктів кінем атограф ії, основною діяльністю яких є
кіновиробництво
або
технічне
забезпечення
і
обслуговування кіновиробництва за умови, щ о вони
внесені
до
Д ерж авного
реєстру
виробників,
розповсю дж увачів і дем онстраторів фільмів
14. П роведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі
15. Розм іщ ення торговельних автоматів, що відпускаю ть
продовольчі товари
16. Розміщ ення:
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійсню ю ть
продаж товарів підакцизної групи;
аптек, що реалізую ть готові ліки;
торговельних о б ’єктів з продаж у продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

10

17. Розміщ ення:
торговельних о б ’єктів з продаж у ортопедичних виробів;
ксерокопію вальної техніки для надання населенню послуг
із ксерокопію вання докум ентів
18. П роведення виставок образотворчої та книж кової
продукції, виробленої в У країні

7

19. Розміщ ення:
їдалень, буф етів, щ о не здійсню ю ть продаж товарів
підакцизної групи;
ф ірмових
м агазинів
вітчизняних
пром ислових
підприєм ств-товаровиробників, крім тих, що виробляю ть
товари підакцизної групи;
о б ’єктів пош тового з в ’язку на площ і, що
використовується для надання послуг пош тового з в ’язку;

6
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суб’єктів господарю вання, які надаю ть послуги з
перевезення та доставки (вручення) пош тових відправлень;
торговельних о б ’єктів з продаж у поліграф ічної продукції
та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіо- продукції, що
призначається для навчальних закладів
20. Розміщ ення:
держ авних та ком унальних закладів охорони зд оров’я, щ о
частково ф інансую ться за рахунок держ авного та м ісцевих
бюджетів;
оздоровчих закладів для дітей та молоді;
санаторно-курортних закладів для дітей;
держ авних
навчальних
закладів,
що
частково
фінансую ться з держ авного бю джету, та навчальних
закладів, щ о ф інансую ться з місцевого бю джету;
торговельних о б ’єктів з продаж у книг, газет і ж урналів,
виданих українською мовою ;
відділень банків на площ і, що використовується для
здійснення платеж ів за ж итлово-ком унальні послуги;
суб’єктів господарю вання, які здійсню ю ть побутове
обслуговування населення
21. Розміщ ення:
їдалень, буф етів, щ о не здійсню ю ть продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах;
громадських вбиралень;
камер схову;
видавництв друкованих засобів м асової інф орм ації та
видавничої продукції, щ о видаю ться українською мовою
22. Розміщ ення:
аптек на площ і, що використовується для виготовлення
ліків за рецептами;
суб’єктів господарю вання, що надаю ть ритуальні послуги;
органів м ісцевого сам оврядування та їх добровільних
о б ’єднань
(крім
асоціацій
органів
м ісцевого
сам оврядування із всеукраїнським статусом);
науково-дослідних установ, крім бю дж етних
23. Розміщ ення:
аптек, що обслуговую ть пільгові категорії населення;
організацій, щ о надаю ть послуги з нагляду за особам и з
фізичними чи розум овим и вадами;
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утрим ую ться за
рахунок держ авного та м ісцевих бю джетів;
дитячих м олочних кухонь;
торговельних о б ’єктів з продаж у продовольчих товарів для
пільгових категорій гром адян

5
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24. Розміщ ення: закладів соціального захисту для
бездомних громадян, безпритульних дітей та установ,
призначених для тим часового або постійного перебування
громадян похилого віку та інвалідів;
держ авних та комунальних позаш кільних навчальних
закладів (крім оздоровчих закладів для дітей і молоді) і
дош кільних навчальних закладів;
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та
молоді, які утрим ую ться за рахунок м ісцевого бю джету,
зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціальних
гуртож итків
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів
матері
та
дитини,
центрів
соціально-психологічної
допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з
ф ункціональними
обмеж еннями,
центрів
для
ВІЛінф ікованих дітей та молоді
25. Розм іщ ення транспортних підприємств з:
перевезення пасаж ирів;
перевезення вантаж ів
26. Розм іщ ення творчих спілок, гром адських о б ’єднань,
релігійних і благодійних організацій на площ і, щ о не
використовується
для
провадж ення
підприєм ницької
діяльності і становить:
не більш як 50 м ;
для частини площ і, щ о перевищ ує 50 м
27. Розміщ ення гром адських о б ’єднань інвалідів на площ і,
що не використовується для провадж ення підприєм ницької
діяльності і становить:
не більш е як 100 м ;
7
для частини площ і, що перевищ ує 100 м~
28.
Розм іщ ення
су б ’єктів
господарю вання,
що
виготовляю ть рухом ий склад міського електротранспорту
29. Розм іщ ення наукового парку, його засновників,
партнерів наукового парку, щ о реалізую ть проекти
наукового парку
ЗО.
Розм іщ ення
диплом атичних
представництв
та
консульських установ іноземних держ ав, представництв
м іж народних м іж урядових організацій в У країні (крім
договорів,
орендна
плата
за
яким и
врегульована
між урядовими угодам и)
31. Розміщ ення проф есійних творчих працівників на площі
(творчі
м айстерні),
що
не
використовується
для
провадж ення підприєм ницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів
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для частини площ і, щ о перевищ ує 50 кв. метрів

3

32. Інш е використання нерухомого майна

15

П римітка: орендні .ставки для орендарів - вітчизняних ю ридичних і
фізичних осіб, які є су б ’єктами малого підприєм ництва, що провадять
виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площ ах (крім
офісів), застосовую ться з коеф іцієнтом 0,7.

Д одаток до М етодики розрахунку орендної плати за оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ , міст, що перебуває в управлінні
обласної ради, та пропорції її розподілу підготовлено департам ентом економіки
облдерж адм іністрації

Д иректор департам енту економіки
облдерж адм іністрації

Завідувач сектору договірно-правової
роботи з питань ком унальної власності
департаменту економіки облдерж адм іністрації^

^ /Т .М . Ш иренкова

