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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 34/6250 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 — 764 Цивільного кодексу України, ста�
тей 283 — 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої
статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою
підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна територіаль�
ної громади міста Києва, що додається (далі — Положення).

2. Уповноважити виступати орендодавцями майна тери�
торіальної громади міста Києва:

2.1. Головне управління комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — Головне управління) — що�
до цілісних майнових комплексів комунальних підприємств,
їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також май�
на, що не увійшло до статутних капіталів господарських то�
вариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2.2. Районні в місті Києві державні адміністрації (далі рай�
держадміністрації) — щодо майна, яке передане їм в управ�
ління.

2.3. Комунальні підприємства, установи та організації —
щодо нерухомого майна, загальна площа якого не переви�
щує 200 квадратних метрів на одне підприємство, устано�
ву, організацію, та іншого окремого індивідуально визначе�
ного майна, яке закріплено за ними на праві господарсько�
го відання або оперативного управління.

3. Уповноважити Головне управління комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надавати мето�
дичні рекомендації та роз'яснення з питань застосування
Положення.

4. Заяви щодо передачі майна територіальної громади
міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на мо�
мент набрання чинності цим рішенням, підлягають розгля�
ду відповідно до Положення.

5. Рішення про передачу майна територіальної громади
міста Києва, прийняті Київською міською радою, але не ви�
конані на момент набрання чинності цим рішенням, підля�
гають виконанню відповідно до Положення.

6. Визнати такими, що втратили чинність:
6.1. Рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91

"Про затвердження Порядку передачі майна територіальної
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку оренд�
ної плати за користування майном територіальної громади
міста Києва, Типового договору про оренду майна терито�
ріальної громади міста Києва".

6.2. Пункт 12 рішення Київської міської ради від 21.12.06
№ 526/583�1 "Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів
оренди, надання дозволів на встановлення пільгових оренд�
них ставок".

6.3. Рішення Київської міської ради від 22.02.07
№ 170/831 "Про внесення змін до рішення Київради від
28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі
майна територіальної громади міста Києва в оренду, Ме�
тодики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового дого�
вору про оренду майна територіальної громади міста Ки�
єва".

7. Покласти персональну відповідальність за несвоєчас�
не перерахування частини орендної плати до бюджету міс�
та Києва на керівників підприємств, установ, організацій,
які є отримувачами орендної плати відповідно до рішень
Київської міської ради про затвердження бюджету міста Ки�
єва на відповідний рік.

8. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Київської міської ради 

від 22 вересня 2011 року № 34/6250

Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва

Положення про оренду майна територіальної громади міс�
та Києва (далі — Положення) розроблене на підставі Консти�
туції України, Господарського кодексу України, Цивільного ко�
дексу України, законів України "Про місцеве самоврядування
в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про
оренду державного та комунального майна", "Про оцінку май�
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра�
їні".

1. Об'єкти оренди
1.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є:
— цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх

структурних підрозділів;
— майно, що не увійшло до статутних капіталів господар�

ських товариств, створених у процесі приватизації (корпора�
тизації);

— нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові примі�
щення) та інше окреме індивідуально визначене майно (ін�
вентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів).

2. Орендодавці
2.1. Орендодавцями за цим Положенням є:
— Головне управління комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (далі — Головне управління) —
щодо цілісних майнових комплексів комунальних підпри�
ємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а та�
кож майна, що не увійшло до статутних капіталів господар�
ських товариств, створених у процесі приватизації (корпо�
ратизації);

— районні в місті Києві державні адміністрації (далі —
райдержадміністрації) — щодо майна, яке передане їм в управ�
ління;

— комунальні підприємства, установи та організації — що�
до нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує
200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, ор�
ганізацію, та іншого окремого індивідуально визначеного май�

на, яке закріплено за ними на праві господарського відання
або оперативного управління.

3. Орендарі
3.1. Орендарями майна територіальної громади міста Ки�

єва (далі — майна) можуть бути господарські товариства,
створені членами трудового колективу комунального підпри�
ємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та
громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних дер�
жав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди май�
на з метою використання його для підприємницької діяльно�
сті, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як
суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива щодо оренди майна
4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:
— від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орен�

дарями;
— від Головного управління;
— від райдержадміністрацій;
— від комунальних підприємств, установ, організацій, за

якими закріплене майно на праві господарського відання,
оперативного управління або відноситься до сфери їх управ�
ління (далі — підприємства).

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майно�
вих комплексів комунальних підприємств, їх структурних під�
розділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюю�
ться положеннями Закону України "Про оренду державного
та комунального майна".

4.3. Головне управління, райдержадміністрації щодо май�
на, яке відноситься до сфери їх управління, та підприємства
формують щороку переліки майна, яке може бути передане
в оренду, які оприлюднюються в засобах масової інформації
та на офіційному веб�порталі Київської міської влади.

4.4. Підприємства, за якими закріплене майно на праві
господарського відання чи оперативного управління, яке мо�

же бути передане в оренду, подають на відповідного орен�
додавця документи згідно з переліком, що наведений у до�
датку 1 до цього Положення, щодо цілісних майнових ком�
плексів та нерухомого майна, загальна площа якого переви�
щує 200 квадратних метрів на одне підприємство.

4.5. Фізичні та юридичні особи, які можуть бути оренда�
рями та бажають укласти договір оренди, надають докумен�
ти згідно з переліком, що наведений у додатку 2 до цього По�
ложення, до відповідного орендодавця для розгляду.

4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного
об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди,
групи приміщень), а іншої — про оренду частини цього об'�
єкта, відповідний орендодавець розглядає заяву про пере�
дачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого за�
явника.

4.7. Заяви про оренду певного об'єкта реєструються від�
повідним орендодавцем.

4.8. У разі передачі нерухомого майна відповідні орендо�
давці протягом п'яти робочих днів після надходження та ре�
єстрації повного пакету документів направляють запит:

щодо передачі в оренду об'єктів охорони здоров'я до Го�
ловного управління охорони здоров'я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо передачі в оренду об'єктів освіти до Головного управ�
ління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) щодо передачі
в оренду;

у разі належності об'єкта оренди до об'єктів культурної
спадщини до Головного управління охорони культурної спад�
щини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4.9. Вищезазначені управління надають орендодавцям вис�
новки щодо оренди майна протягом п'ятнадцяти днів після
надходження запиту.

4.10. Якщо орендодавці у встановлений термін з ураху�
ванням часу поштового обігу не одержали висновків, укла�
дання договору з цими органами вважається погодженим.

4.11. Відповідні орендодавці протягом п'яти робочих днів
після закінчення терміну одержання висновків з урахуванням
часу поштового обігу, а у випадках, коли розгляд заяви про
оренду майна не потребує отримання висновків, протягом
п'ятнадцяти робочих днів після дати її реєстрації розміщують
в офіційних друкованих засобах масової інформації та офіцій�
ному веб�порталі Київської міської влади оголошення про на�
мір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні
договору оренди і повідомляють про це заявнику.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення
відповідний орендодавець приймає заяви про намір взяти в
оренду відповідне майно. Заяви про намір взяти в оренду май�
но подаються в довільній формі.

Після закінчення строку приймання заяв відповідний орен�
додавець за погодженням постійної комісії Київради з питань
власності протягом трьох робочих днів своїм розпорядчим до�
кументом ухвалює рішення за результатами вивчення попи�
ту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву,
конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди
укладається із заявником за рішенням Київської міської ра�
ди. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець ого�
лошує конкурс на право оренди.

Оголошення публікуються після прийняття Київською місь�
кою радою рішення про затвердження переліку об'єктів ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, пра�
во оренди яких виборюється на конкурсних засадах.

4.12. Особливості розгляду звернень та прийняття рішень
щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу вста�
новлені п. 8 цього Положення.

4.13. Підприємства протягом 5 робочих днів з дати звер�
нення особи, що має зацікавленість в оренді майна, ознайом�
люють її з об'єктом оренди.

4.14. У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено,
якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передпри�
ватизаційну підготовку об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують
залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням органів
місцевого самоврядування;

відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) не дає згоди на виділення структурного підрозділу кому�
нального підприємства;

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Головне управління освіти і науки виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) або Головне управління охорони культурної спад�
щини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) не дає згоди на передачу в
оренду відповідно об'єктів охорони здоров'я, освіти або куль�
турної спадщини;

у встановленому порядку було прийняте рішення про укла�
дення договору оренди майна з бюджетною установою;

за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт
оцінки майна) не відповідає вимогам нормативно�правових
актів з оцінки майна;

орендоване майно необхідне для власних потреб терито�
ріальної громади міста Києва;

є інші підстави, передбачені законами.
5. Оцінка об'єкта оренди
5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до

Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом
Міністрів України.

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору
оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Зако�
ном України "Про оцінку майна, майнових прав та професій�
ну оціночну діяльність в Україні".

5.4. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який
передує місяцю у. якому подається заява про оренду майна.

5.5. Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна підляга�
ють рецензуванню протягом 7 робочих днів з дати отриман�
ня звіту або акта оцінювачами, які мають не менш ніж двор�
ічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працю�
ють у Головному управлінні.

5.6. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна за
результатами позитивного рецензування звіту про оцінку май�
на або акта оцінки майна затверджуються Головним управ�
лінням або райдержадміністрацією щодо майна, яке переда�
не їм в управління, протягом 3 днів та скріплюється печат�
кою.

5.7. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна ви�
користовуються для розрахунку розміру орендної плати (стар�
тової орендної плати) та/або зазначення вартості об'єкта орен�
ди у договорі. Висновок про вартість майна або акт оцінки
майна чинні протягом шестимісячного строку від дати їх за�
твердження.

5.8. У випадках передачі в оренду нерухомого або іншого
окремого індивідуально визначеного майна підприємствам,
які згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно
територіальної громади міста Києва, яке передається в орен�
ду (далі — Методика) (додаток 3 до цього Положення), спла�
чують орендну плату в розмірі 1 грн., для відображення в до�
говорі оренди вартості об'єкта оренди проводиться стандар�
тизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку здійснює комісія із проведення
стандартизованої оцінки об'єктів оренди, склад якої затвер�
джується розпорядчим документом Головного управління або
райдержадміністрацій, щодо майна, яке передане їм в управ�
ління. До складу цієї комісії включаються представники під�
приємства, на балансі якого обліковується об'єкт оренди.

За результатами стандартизованої оцінки, на підставі да�
них бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених
законодавством переоцінок і дооцінок та відомостей розра�
хунку вартості нерухомого або іншого окремого індивідуаль�
но визначеного майна, що передається в оренду (додатки 4,
5 до цього Положення), складається акт оцінки (додаток 6 до
цього Положення), що підписується членами комісії із про�
ведення стандартизованої оцінки, керівником підприємства
та скріплюється печаткою.

6. Орендна плата та інші платежі
6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у
договорі.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів,
пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписан�
ня акта приймання�передавання об'єкта оренди, який підпи�
сується орендодавцем, орендарем та підприємством.

Нарахування орендної плати припиняється з дати підпи�
сання акта приймання�передавання об'єкта оренди від орен�
даря до орендодавця після припинення договору оренди.

6.2. Розмір орендної плати визначається:
— у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах

відповідно до конкурсних пропозицій орендаря — перемож�
ця конкурсу;

— в інших випадках згідно з Методикою.
6.3. Підприємства, установи та організації (балансоутри�

мувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподі�
лу між бюджетом міста Києва і підприємством та порядок ви�
користання орендної плати визначаються бюджетом міста
Києва на відповідний рік.

6.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує
орендну плату та інші платежі, зазначені у пп. 6.5 цього По�
ложення, незалежно від результатів господарської діяльно�
сті.

6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:
податки та збори у розмірах та порядку, визначених чин�

ним законодавством України;
компенсацію витрат підприємств за користування земель�

ною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та пла�
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14.1. Орендодавці здійснюють контроль за виконанням
умов договору оренди.

14.2. Головне управління має право здійснювати перевір�
ки виконання умов договорів оренди майна територіальної
громади міста Києва. В процесі перевірки виконання умов до�
говорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація
стану та умов використання об'єкта оренди.

14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є
підставою для розірвання договору оренди або суборен�
ди в установленому законодавством порядку.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 1
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів, які надаються підприємствами, 
що мають намір передати майно в оренду

№
з/п

Назва

Об'є т оренди

цілісний
майновий
омпле с
підприємства
(ор анізації), йо о
стр т рно о
підрозділ

нер хоме
майно, інше
о реме
індивід альн
о визначене
майно

1 2 3 4

1 Лист про намір передачі майна в оренд із зазначенням платіжних
ре візитів підприємства, станови та ор анізації (балансо трим вачів),
я і є отрим вачами орендної плати

+ +

2 Інформація про об'є т оренди: - адреса; - назва підприємства, за
я им за ріплено майно; - за альна площа, технічна хара теристи а
приміщень (місце розташ вання, поверх), ви опіювання з
поповерхово о план з визначенням об'є та оренди; - призначення,
за я им приміщення ви ористов ється на цей час; - пропозиції щодо
найбільш ефе тивно о ви ористання; - технічний стан приміщень; -
ви ористання приміщення на цей час (вільне/ для власних потреб
орендодавця/ попередній орендар - назва орендаря)

+ +

3 Звіт про оцін майна — +

4 Розрах но орендної плати за перший місяць оренди, підписаний
ерівни ом і оловним б х алтером підприємства

— +

5 Копія стат т підприємства-об'є та оренди та йо о річна фінансова
звітність (форми № 1, 2, 3)

+ —

6 Розподільчий баланс ( разі оренди цілісно о майново о омпле с
стр т рно о підрозділ )

+ —

7 Довід а підприємства, за я им за ріплене майно на праві
осподарсь о о відання чи оперативно о правління, про наявність
ньо о на балансі майна, що передається в оренд

+ +

8 До менти, я і необхідно надати для нотаріально о посвідчення
до овор оренди з ідно з перелі ом, визначеним за онодавством

+1) +1)

9 По одження ор ан правління сфері охорони льт рної спадщини в
разі належності до об'є тів льт рної спадщини

+ +

10 Звіт про е оло ічний а дит ( випад ах, передбачених за онодавством
У раїни)

+ —

11 Лист - по одження Головно о правління охорони здоров'я
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) або Головно о правління освіти і на и ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) на передач в оренд відповідно об'є тів охорони
здоров'я або об'є тів освіти.

+ +

Додаток 2
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів, що надають фізичні та юридичні особи,
які бажають укласти договір оренди майна

№
з/п Назва

Об'є т оренди

цілісний майновий
омпле с
підприємства
(ор анізації), йо о
стр т рно о
підрозділ

нер хоме
майно, інше
о реме
індивід ально
визначене
майно

1 2 3 4

1 Заява про намір оренди майна із зазначенням платіжних
ре візитів підприємства, станови та ор анізації
(балансо трим вачів), я і є отрим вачами орендної плати

+ +

2 Інформація про об'є т оренди: - адреса; - за альна
інформація про об'є т оренди (за альна площа приміщень,
визначення поверх ), ви опіювання з поповерхово о план з
визначенням об'є та оренди; - пропозиції щодо цільово о
ви ористання

+ +

3 Звіт про оцін майна — +

4 Розрах но орендної плати за місяць оренди, підписаний
ерівни ом і оловним б х алтером підприємства, за я им
за ріплене майно на праві осподарсь о о відання чи
оперативно о правління

— +

5 Копія стат т або положення, річна фінансова звітність
(форми № 1,2, 3), випис а з Єдино о державно о реєстр ,
опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о
вид діяльності, я що це передбачено за оном (завірена
заявни ом), довід а ор ан статисти и про в лючення
юридичної особи до ЄДРПОУ, випис а з Єдино о
державно о реєстр для фізичної особи-с б'є та мало о
підприємництва, опія паспорта (стор. 1,2, 11) та опія
ідентифі аційно о од для фізичної особи (завірені
заявни ом)

+ +

6 Розподільчий баланс ( разі оренди цілісно о майново о
омпле с стр т рно о підрозділ )

+ —

7 Довід а підприємства, за я им за ріплене майно на праві
осподарсь о о відання чи оперативно о правління, про
наявність ньо о на балансі майна, що передається в
оренд

+ +

8 До менти, я і необхідно надати для нотаріально о
посвідчення до овор оренди з ідно з перелі ом,
визначеним за онодавством

+1) +1)

9 Звіт про е оло ічний а дит ( випад ах, передбачених
за онодавством У раїни)

+ —

ту за комунальні послуги відповідно до договору, який укла�
дається між орендарем та зазначеним підприємством або
відповідними особами, що надають такі послуги;

послуги страховика.
6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:
— за погодженням сторін;
— у разі істотної зміни стану або цільового призначення об'�

єкта оренди;
— в інших випадках, передбачених законодавством Укра�

їни.
6.7. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орен�

додавця на період виконання капітального ремонту чи пере�
обладнання об'єкта оренди орендарю може бути надана піль�
гова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат під�
приємства на утримання об'єкта оренди на термін не більше
шести місяців.

6.8. Орендодавці контролюють своєчасність надходження
орендної плати. Підприємства, у разі виникнення заборгова�
ності з орендної плати або інших платежів, вживають заходи
щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять від�
повідну претензійно�позовну роботу.

6.9. Підприємства та райдержадміністрації до 25 числа мі�
сяця, наступного за звітним кварталом, звітують Головному
управлінню про стан сплати за оренду, інших платежів та про
перерахування отриманих за оренду коштів до бюджету міс�
та Києва, а також про вжиті заходи щодо погашення забор�
гованості по орендній платі.

7. Порядок передачі майна в оренду на конкурс�
них засадах

7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах,
крім випадків, передбачених п.8 цього Положення.

7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку прове�
дення конкурсу на право оренди майна територіальної гро�
мади міста Києва (додаток 7 до цього Положення).

7.3. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для на�
дання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.

8. Порядок передачі в оренду майна без прове�
дення конкурсу

8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу
здійснюється у випадках, передбачених частиною четвертою
статті 9 Закону України "Про оренду державного та комуналь�
ного майна".

8.2. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для на�
дання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м.

8.3. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду
без проведення конкурсу підприємство, установа, організа�
ція, яка відповідає вимогам, зазначеним в абзаці четверто�
му частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", та громадським орга�
нізаціям, які забезпечують діяльність громадських приймалень
депутатів Київської міської ради, надає до відповідного орен�
додавця документи згідно з додатком 8 до цього Положен�
ня.

8.4. Якщо орендодавцями майна є райдержадміністрації
або підприємства, вони подають свої пропозиції до Головно�
го управління.

8.5. Головне управління протягом 15 днів опрацьовує от�
римані документи та готує і надає до постійної комісії Київ�
ради з питань власності (далі — Комісія) пропозиції щодо
оренди майна.

8.6. Комісія на своєму засіданні розглядає подані пропо�
зиції Головного управління та приймає рішення про пого�
дження надання або відмови у наданні в оренду майна.

8.7. Відповідний орендодавець на підставі рішення Комі�
сії видає розпорядчий документ про надання або відмову у
наданні майна в оренду і письмово повідомляє про це заяв�
нику.

8.8. Договір оренди укладається на підставі рішення Ки�
ївської міської ради про передачу об'єкта в оренду.

9. Порядок укладення договору оренди
9.1. Відповідний орендодавець із залученням, у разі не�

обхідності, підприємства протягом 7 робочих днів з дня прий�
няття рішення про передачу майна в оренду готує в трьох при�
мірниках проект договору оренди згідно з типовим догово�
ром про передачу майна територіальної громади міста Ки�
єва в оренду (додаток 11 до цього Положення) та умовами,
визначеними у протоколі конкурсної комісії, та надає орен�
дарю.

9.2. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання
від відповідного орендодавця примірників договору оренди
підписує їх та повертає орендодавцю.

9.3. Відповідний орендодавець протягом 5 робочих днів
підписує договір та надає його орендарю.

9.4. У разі, якщо орендодавцем є Головне управління або
райдержадміністрація, один примірник договору направляє�
ться підприємству.

9.5. Копія підписаного орендодавцем та орендарем дого�
вору оренди та акта приймання�передавання надається рай�
держадміністрацією або підприємством до Головного управ�
ління протягом п'яти робочих днів з дати підписання.

9.6. У випадках, передбачених законодавством, договір
оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній ре�
єстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну ре�
єстрацію договору покладаються на орендаря.

9.7. У разі невиконання п. 9.2 цього розділу рішення орен�
додавця про надання майна в оренду може бути скасоване.

10. Страхування об'єкта оренди
10.1. Орендоване майно на період строку дії договору

оренди страхується орендарем на користь підприємства про�
тягом 30 днів після укладання договору оренди у страховій
компанії — переможцю конкурсу з відбору страховиків, яких
визначає комісія, створена Головним управлінням за участю

депутатів Київради, в тому числі і депутатів�членів постійної
комісії Київради з питань власності.

10.2. Копія договору страхування надається підприємству,
за яким закріплене майно на праві господарського відання
чи оперативного управління об'єкта оренди, та відповідному
орендодавцю.

10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок
орендаря (страхувальника).

11. Передача майна в суборенду
11.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду

здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.
11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних май�

нових комплексів та об'єктів, які передані орендарям, зазна�
ченим в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону
України "Про оренду державного та комунального майна",
крім бюджетних установ.

11.3. Строк дії договору суборенди не повинен переви�
щувати строк дії договору оренди.

11.4. З метою укладання договору суборенди потенцій�
ний суборендар звертається до відповідного орендодавця з
документами згідно з додатком 9 до цього Положення.

11.5. Договір суборенди укладається між орендарем та
суборендарем.

11.6. До договору суборенди застосовуються положення
про договір оренди.

11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у роз�
мірі, визначеному відповідно до Методики. У разі переви�
щення орендної плати, яку сплачує суборендар, над оренд�
ною платою, встановленою орендарю на частину орендова�
ного майна, що передане в суборенду, орендар перераховує
різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та кон�
троль за розрахунками здійснює підприємство.

12. Порядок внесення змін до договорів оренди
12.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за

згодою орендодавця та орендаря.
12.2. З метою розгляду питання про зміну умов договору

оренди орендар подає заяву та три підписані ним примірни�
ки змін до договору до орендодавця.

Орендодавець розглядає подані зміни до договору та в ус�
тановлені законом строки приймає рішення про їх підписання.

Один примірник змін до договору, підписаний орендодав�
цем, або обґрунтована відмова в підписанні змін направляє�
ться орендарю.

Протягом п'яти робочих днів з дати підписання орендо�
давцем та орендарем змін до договору копія таких змін на�
дається орендодавцем до Головного управління.

12.3. Зміна істотних умов договору оренди здійснюється
за згодою орендодавця та орендаря з обов'язковим поперед�
нім погодженням таких змін Головним управлінням.

12.4. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних
умов договору оренди у випадку якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб терито�
ріальної громади міста Києва;

орендар не виконував або порушував умови договору орен�
ди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати,
цільового використання об'єкта;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомо�
сті, у зв'язку з чим неможлива подальша експлуатація об'єк�
та оренди;

об'єкт оренди включений до переліку об'єктів, які заре�
зервовані для розміщення органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних та комунальних під�
приємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'�
єктів майна, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди.
12.5. З метою розгляду питання про зміну істотних умов

договору оренди орендар подає заяву, три підписані ним
примірники змін до договору та, у випадках, визначених за�
коном, звіт про оцінку об'єкта оренди до Головного управ�
ління, райдержадміністрації або підприємства, яке є орендо�
давцем до закінчення строку дії договору.

12.6. Райдержадміністрація або підприємство, яке є
орендодавцем, протягом 15 робочих днів опрацьовує по�
дані документи та надає до Головного управління пропо�
зиції щодо зміни істотних умов договору оренди, підписа�
ні ними примірники змін до договору та, у разі необхідно�
сті, звіт про оцінку об'єкта оренди для проведення рецен�
зування.

12.7. З урахуванням результатів рецензування звіту про
оцінку Головне управління протягом 30 календарних днів з да�
ти отримання документів готує і надає до Комісії узагальне�
ні пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди.

12.8. Комісія на своєму засіданні розглядає надані пропо�
зиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє в
погодженні питання щодо зміни істотних умов договору орен�
ди.

12.9. Орендодавець, на підставі рішення Комісії, погоджує
або відмовляє в погодженні зміни істотних умов договору
оренди, про що видає відповідний розпорядчий документ.

12.10. Зміни до договору оренди набирають чинності з да�
ти їх підписання.

13. Поліпшення орендованого майна
13.1. Орендар має право за письмовою згодою орендо�

давця, отриманою згідно з Порядком надання орендарю зго�
ди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орен�
дованого майна (додаток 10 до цього Положення), якщо ін�
ше не передбачено договором оренди, за рахунок власних
коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого май�
на.

14. Контроль за виконанням умов договору орен�
ди

1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

1) для договрів, укладених на строк не менше ніж три роки.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а


