ДОКУМЕНТ
Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження
Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва»
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Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 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», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва, усунення корупційних ризиків при прийнятті рішень органами Київської
міської ради у питаннях власності Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
². Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 415/1280 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»:
1. Äîäàòîê 1 «Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»:
1.1. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.8 òàêîãî çì³ñòó:
«4.8. ßêùî çàïðîïîíîâàíîþ ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ º ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿, áëàãîä³éíî¿, ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³éíà ïëîù³, îðåíäíà
ïëàòà çà ÿêó âñòàíîâëåíà â ðîçì³ð³ 1 ãðèâí³ â ð³ê
(äàë³ – îðåíäíà ï³ëüãà), ó çàÿâ³ ïðî îðåíäó òàêîæ
çàçíà÷àºòüñÿ ïîñèëàííÿ íà âåá-ñàéò îðãàí³çàö³¿
³ çàïåâíåííÿ ïðî òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ â³äïîâ³äàº
âñòàíîâëåíèì êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì.
Çàÿâà îðãàí³çàö³¿, ÿêà íå â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó öüîìó ï³äïóíêò³,
ðîçãëÿäàºòüñÿ çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ íå êîðèñòóþòüñÿ
îðåíäíîþ ï³ëüãîþ.
Âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü îðãàí³çàö³¿ êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì
íàäàº îðåíäîäàâåöü.
Äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà îðåíäíó ï³ëüãó
ãðîìàäñüêà, áëàãîä³éíà, ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ
ïîâèííà â³äïîâ³äàòè òàêèì êâàë³ô³êàö³éíèì
êðèòåð³ÿì:
1) îðãàí³çàö³ÿ ìàº âåá-ñàéò, íà ÿêîìó îïðèëþäíåíà òàêà ³íôîðìàö³ÿ:
– ñòàòóò îðãàí³çàö³¿;
– áàëàíñ ³ çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè
îðãàí³çàö³¿ çà ìèíóëèé ð³ê;
– ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñóìè ÷ëåíñüêèõ, áëàãîä³éíèõ ³ ³íøèõ âíåñê³â, çàëó÷åíèõ îðãàí³çàö³ºþ
çà îñòàíí³é çâ³òíèé ð³ê ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ ¿¿
ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàéíîâó áàçó îðãàí³çàö³¿,
çîêðåìà, ïðî ïðèì³ùåííÿ, â ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ñòàíîì íà äàòó çâåðíåííÿ,
³ç çàçíà÷åííÿì ïðàâîâèõ ï³äñòàâ âèêîðèñòàííÿ
â³äïîâ³äíîãî ìàéíà;
– ùîð³÷íèé çâ³ò ïðî ñòàòóòíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿, ÿêèé ïîâèíåí ì³ñòèòè:
à) á³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ùîäî êåð³âíèõ îðãàí³â
ñòàíîì íà äàòó çâ³òó, ùî âêëþ÷àº: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ
³ ïî áàòüêîâ³, äàòó íàðîäæåííÿ, îñâ³òó, ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðîáîòè ñòàíîì íà äàòó äîâ³äêè, à
òàêîæ çà ïîïåðåäí³ 10 ðîê³â, ³ ³íôîðìàö³þ ïðî
÷ëåíñòâî â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ,
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ;
á) ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäñüê³, áëàãîä³éí³
é ³íø³ çàõîäè, ïðîâåäåí³ çà ó÷àñòþ îðãàí³çàö³¿
çà íàïðÿìêàìè ¿¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ç ðîçì³ùåííÿì ôîòîçâ³òó çàõîä³â, ÿêèé ì³ñòèòü äàòó
³ ì³ñöå ¿õ ïðîâåäåííÿ;
â) ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäñüê³, áëàãîä³éí³ é
³íø³ çàõîäè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè çà ó÷àñòþ
îðãàí³çàö³¿ çà íàïðÿìêàìè ¿¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 12 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ äàòè
çâåðíåííÿ; ³
2) ìèíóëî 15 ì³ñÿö³â ì³æ äàòîþ çàÿâè ³ äàòîþ
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îðãàí³çàö³¿.
Îïðèëþäíåííÿ íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îðåíäíî¿
ï³ëüãè º ï³äñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè çà ³í³ö³àòèâîþ îðåíäîäàâöÿ,
à òàêîæ äëÿ íåïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè
íà íîâèé ñòðîê».
1.2. Ïóíêòè 4.8-4.11 Ïîëîæåííÿ ââàæàòè
ïóíêòàìè 4.9-4.12 â³äïîâ³äíî.
2. Ó äîäàòêó 2 «Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà»:
àáçàö òðåò³é ïóíêòó 8 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèì
ó ðàç³ ó÷àñò³ â íüîìó íå ìåíøå ÷îòèðüîõ îñ³á».
3. Ó äîäàòîê 3 «Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿
ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó»:
âíåñòè çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî
ð³øåííÿ
4. Ó äîäàòîê 4 «Òèïîâèé äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â
îðåíäó»:
âíåñòè çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî
ð³øåííÿ.
II. Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ.
1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè îô³ö³éíå îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ
øëÿõîì îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè «Õðåùàòèê».

2. Âñòàíîâèòè, ùî íîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè, çàòâåðäæåí³ öèì ð³øåííÿì, çàñòîñîâóþòüñÿ äî:
äîãîâîð³â, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ àáî ïðîäîâæóþòüñÿ íà íîâèé ñòðîê ï³ñëÿ 1 áåðåçíÿ 2018 ðîêó;
³ñíóþ÷èõ äîãîâîð³â îðåíäè (êð³ì äîãîâîð³â,
óêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó) çà óìîâè
âíåñåííÿ äî íèõ çì³í ùîäî ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü îðåíäíèõ ñòàâîê çà äîãîâîðîì ³ç
íîâèìè ñòàâêàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì ð³øåííÿì.
Ó òàêîìó ðàç³ íîâà ñòàâêà çàñòîñîâóºòüñÿ ç 1
÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ äàòè óêëàäàííÿ
äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äîãîâîðó îðåíäè.
3. Âñòàíîâèòè, ùî îðåíäîäàâö³ ï³ä ÷àñ ïåðåóêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè àáî âíåñåííÿ çì³íè
äî íèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öèõ Ïðèê³íöåâèõ
òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ïðèâîäÿòü óìîâè öèõ
äîãîâîð³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç òèïîâèìè óìîâàìè,
çì³íåíèìè öèì ð³øåííÿì, øëÿõîì âèêëàäàííÿ
öèõ äîãîâîð³â ó íîâ³é ðåäàêö³¿.
4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì
ð³øåííÿì ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ä³þ÷èõ
äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ ³ç äèòÿ÷î-þíàöüêèìè
ñïîðòèâíèìè øêîëàìè, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî
óêëàäåí³ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011
ðîêó ¹ 2144 «Ïðî áåçîïëàòíå âèêîðèñòàííÿ
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè
øêîëàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ – äîãîâîðè ïðî ñï³âïðàöþ), òà îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ
ôîðìàòó ïóáë³÷íîãî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ö³ äîãîâîðè ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
5. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ³ç â³äïîâ³äíèìè ðàéîííèìè ó ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì
ð³øåííÿì âæèòè çàõîä³â äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ ³ ïðèâåäåííÿ â³äíîñèí ùîäî
âèêîðèñòàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè
øêîëàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
6. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì óêëàñòè áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà
ïîãîäæåííÿì ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äîãîâîðè îðåíäè
îá’ºêò³â ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ âèâ³ëüíþþòüñÿ ó çâ’ÿçêó
³ç ðîç³ðâàííÿì äîãîâîð³â ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî,
³ç äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè øêîëàìè
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, äîãîâîðè ïðî
ñï³âðîá³òíèöòâî ç ÿêèìè ðîç³ðâàíî íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 6 öèõ Ïðèê³íöåâèõ ³ ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü.
7. Ðåêîìåíäóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿) ñêàñóâàòè ó çâ’ÿçêó ³ç íàáóòòÿì
÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 17
ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 2144 «Ïðî áåçîïëàòíå
âèêîðèñòàííÿ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â äèòÿ÷î-þíàöüêèìè
ñïîðòèâíèìè øêîëàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.».
8. Âñòàíîâèòè, ùî äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó
îðåíäí³ ñòàâêè, ùî âèçíà÷åí³ öèì ð³øåííÿì
äëÿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 11
(êð³ì òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè òà òþòþíîâèìè
âèðîáàìè), 13, 17, 32, 33, 36, 38, 41, 48 òàáëèö³
2, äàòà îö³íêè ÿêèõ âñòàíîâëåíà ï³ñëÿ 1 âåðåñíÿ
2014 ðîêó, çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 70% â³ä
âñòàíîâëåíîãî îáñÿãó, êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè,
âèçíà÷åíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó.
9. Öå ð³øåííÿ âñòóïàº â ä³þ ç 1 áåðåçíÿ
2018 ðîêó.
10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Хрещатик
21 березня 2018 р.
№31 (5082)
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2018 року № 21/4085

Зміни до додатка 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно
територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» до
рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280
«Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва»
Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 3 «Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó», à ñàìå:
1. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 121 òàêîãî çì³ñòó:
«121. Ïðè ïðîäîâæåíí³ äîãîâîðó îðåíäè, ÿêèé áóëî óêëàäåíî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:
Îïë.ì³ñ1. ñò. = (Îïë / 12) õ ³íä.çá³ë.ö,
äå Îïë.ì³ñ1. ñò. – ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü;
³íä.çá³ë.ö. – ³íäåêñ çá³ëüøåííÿ ö³íè.
²íä.çá³ë.ö. = îïë.ì³ñ1ê./îïë.ì³ñ1ñò.
2. Ïóíêò 19 âèêëþ÷èòè.
3. Òàáëèöþ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів
Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів (що виробляють виноробну продукцію)

20

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності,
ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску
лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної
промисловості

15

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії,
зв’язку, швейної та текстильної промисловості, з виробництва транспортних засобів,
устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для
механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства,
целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних
матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної
промисловості, побутового обслуговування

12

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної
промисловості), радгоспів-заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію),
металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної)
промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

10

кінопоказу

4

інші об’єкти

10

».
4. Òàáëèöþ 2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Орендні ставки за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення на території метрополітену пунктів обміну валют, платіжних терміналів, в
тому числі навісних, банкоматів, пунктів продажу фінансових послуг

100

3. Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до
Інтернету

60

4. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

5. Розміщення банкоматів, платіжних терміналів, ломбардів

40

6. Розміщення виробників реклами

20

7. Розміщення саун та лазень

20

8. Розміщення майстерень:
з ремонту ювелірних виробів

20

що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів, у т.ч. автомийок та /або
послуг шиномонтажу

10

9. Розміщення на території метрополітену:
торговельних об’єктів, крім об’єктів з продажу преси, інше цільове використання приміщень/площ на території метрополітену на площі, що не перевищує 20 кв.м

20

торговельних об’єктів, інше цільове використання приміщень/площ на території
метрополітену на частині площі, що перевищує 20 кв.м

15

торговельних об’єктів з продажу преси на площі, що не перевищує 20 кв.м

10

10. Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та сортування вторинної сировини:
на відстані менше ніж 200,0 м від житлових будинків

25

на відстані 200,0 м та більше від житлових будинків

5

11. Розміщення торговельних об’єктів з продажу:
ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату

40

автомобілів

20

алкогольних та/або тютюнових виробів*

18

непродовольчих товарів

9

ортопедичних виробів, товарів дитячого асортименту

6

продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

5

преси, книг, газет і журналів

5

12. Розміщення банків, пунктів продажу фінансових послуг фінансовими установами,
крім передбачених пунктами 4 і 5 цієї таблиці

18

13. Розміщення:
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи *

15

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях

6
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їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах, приміщеннях бібліотек, театрів, музеїв, закладів охорони
здоров’я

4

14. Розміщення бірж

15

15. Розміщення редакцій засобів масової інформації:
рекламного характеру
тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи
фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних
засобів масової інформації

15

тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких
є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів
мовлення
16. Розміщення транспортних підприємств з:

36. Розміщення тренажерних залів
37. Розміщення суб’єктів
міського електротранспорту

господарювання,

5
що виготовляють рухомий склад

5

38. Розміщення:
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

4

перукарень

3

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування з ремонту одягу та
взуття

3

39. Організація кінопоказів, концертів

4

40. Розміщення громадських вбиралень

4

41. Розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та
проведення занять різними видами спорту

3

42. Розміщення:

перевезення вантажів

15

перевезення пасажирів

12

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих
приватних навчальних закладів:

17. Розміщення:

на площі, яка не перевищує 100 кв.м

1

аптек, що реалізують готові ліки, торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

12

на частині площі, яка перевищує 100 кв.м

3

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти (погодинно)

4

аптек, що реалізують готові ліки, ветеринарних аптек, торговельних об’єктів з продажу
окулярів, лінз, скелець (за межами лікувально-профілактичних закладів)

8

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

3

43. Розміщення бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім
асоційованих органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

18. Розміщення:

44. Розміщення науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинна оренда)

15

45. Розміщення суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

3

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (постійна оренда)

5

46. Розміщення пунктів доочищення та продажу питної води

19. Розміщення:

на площі, що не перевищує 20 кв.м

суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність,
готелів, турбаз, мотилів, кемпінгів, літніх будиночків

на частині площі, що перевищує 20 кв.м

8

47. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

3

12

3

хостелів

9

48. Розміщення стоянок для автомобілів

2

20. Розміщення суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання тварин

12

49. Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи
розумовими вадами

1

50. Розміщення бібліотек, музеїв

1

51. Розміщення дитячих молочних кухонь

1

21. Розміщення:
торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари в приміщеннях лікувальнопрофілактичних та освітніх закладів

12

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

52. Розміщення:

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (погодинна
оренда)

20

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ,
призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та
інвалідів

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в приміщеннях
лікувально-профілактичних закладів

12

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в лікувальнопрофілактичних закладах

11

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в інших приміщеннях

10

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в інших місцях

9

22. Розміщення:

23. Розміщення:
комп’ютерних клубів із нічним режимом роботи

11

комп’ютерних клубів без нічного режиму роботи

9

24. Розміщення:
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за
якими врегульована міжурядовими угодами)

10

офісних приміщень

8

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за
рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги,
центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛінфікованих дітей та молоді
53. Розміщення структурних підрозділів у місті Києві і у районах міста Києва Пенсійного
фонду, установ державної служби зайнятості і фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, діяльність яких фінансується за рахунок єдиного соціального
внеску

1

1

54. Використання приміщень фізичними особами, що проживають у багатоквартирному
будинку, для побутових потреб:
на площі, що не перевищує 12 кв.м

1

на частині площі, що перевищує 12 кв.м

12

55. Розміщення громадських та благодійних організацій на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
на площі, що не перевищують 20 кв.м

1

на частину площі більше ніж 20,0 кв. м до 50,0 кв.м

2

на частину площі більше ніж 50,0 кв. м до 100,0 кв.м

3

25. Розміщення:

на частину площі більше ніж 100,0 кв. м до 200,0 кв.м

4

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку,
що реалізують проекти наукового парку

на площі, що перевищують 200,0 кв.м

5

8

26. Розміщення:
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються виключно іноземними мовами

8

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

4

27. Проведення виставок, організація та проведення культурно-мистецьких заходів:
вечорів відпочинку, спектаклів, постановок, музичних тренінгів, відбіркових турів
фестивалів

6

28. Розміщення редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у таблиці 3 до
Методики

6

29. Розміщення складів, камер схову

6

30. Розміщення суб’єктів господарювання, основний вид діяльності яких є надання третім
особам послуг зі зберігання документів (архівних послуг)

6

31. Розміщення:
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового
зв’язку
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності та надають послуги з
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

6

32. Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів:
на площі, що не перевищує 30 кв.м

6

на частині площі, що перевищує 30 кв.м

8

33. Розміщення суб’єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність

6

34. Розміщення:
підприємств, які здійснюють діяльність по обслуговуванню житлового фонду

6

комунальних підприємств

1

56. Розміщення національних творчих спілок, майстерень художників, скульпторів,
народних майстрів, які є членами цих спілок, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
на площі, що не перевищують 50 кв.м

1

на частину площі більше ніж 50,0 кв.м

3

57. Розміщення релігійних організацій на площі, що використовується для здійснення
статутної діяльності
на площі, що не перевищують 50 кв.м (крім погодинної оренди)

1

на частині площі, що перевищує 50 кв.м

4

58. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності:
на площі, що не перевищують 50 кв.м

1

на частині площі, що перевищує 50 кв.м

6

59. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним
пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів, дітей з вадами розвитку, якщо орендована площа не використовується для провадження підприємницької
діяльності:
на частину площі більше ніж 100,0 кв.м до 200,0 кв.м

4

на частину площі, що перевищує 200,0 кв.м

7

60. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним
пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і які здійснюють безкоштовну
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб-учасників АТО, якщо
орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:
на частині площі, що перевищує 150 кв.м

6

61. Розміщення громадських приймальнь депутатів Київської міської ради та народних
депутатів України, обраних в межах відповідного одномандатного округу м. Києва, якщо
орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

35. Розміщення:

на частині площі, що перевищує 50 кв.м

4

закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного бюджету

5

62. Інше використання нерухомого майна

13

оздоровчих закладів для дітей та молоді (до 18 років)

1

санаторно-курортних закладів для дітей

1

* Ïåðåäáà÷åíà öèì ïóíêòîì ñòàâêà çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³º¿ ïëîù³ ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ òà/àáî òþòþíîâèõ âèðîá³â.

ДОКУМЕНТ
Ïðèì³òêè:
1. Îðåíäí³ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â – þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ
(êð³ì îô³ñ³â), çàñòîñîâóþòüñÿ ç êîåô³ö³ºíòîì 0,7.
2. Çà ð³øåííÿì Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ³íøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè, í³æ
ïåðåäáà÷åíèé ö³ºþ Ìåòîäèêîþ, îêð³ì ñòàâîê, âèçíà÷åíèõ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ó ÿêîìó
áðàëè ó÷àñòü äâà àáî á³ëüøå ïðåòåíäåíò³â.
3. Çà ð³øåííÿì Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ìåíøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè, í³æ
ïåðåäáà÷åíèé ö³ºþ Ìåòîäèêîþ, äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì
êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèì ïóíêòîì 4.8 öüîãî Ïîëîæåííÿ.
4. Îðåíäíà ïëàòè çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿
ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü».
5. Äîïîâíèòè òàáëèöåþ ¹ 3 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Òàáëèöÿ 3
Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà îðåíäó íåðóõîìîãî ìàéíà ñòàíîâèòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ, à òàêîæ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
çã³äíî ç Ïåðåë³êîì:
№
1.1.

1.2.

Категорія орендарів
Фізичні особи

Громадські організації

Орендарі, які мають право на
орендну пільгу

Обмеження для використання пільги

1.1.1. Особи з обмеженими
фізичними можливостями

на площі, яка використовується з метою
зберігання спеціальних засобів пересування

1.2.1. Товариство Червоного
Хреста України та його місцеві
організації

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.2.2. Асоціації органів
місцевого самоврядування із
всеукраїнським статусом

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.2.3. Громадські приймальні
депутатів Київської міської
ради та народних депутатів
України, обраних в межах
відповідного одномандатного
округу м. Києва

на площі, що не перевищує 50 кв.м і яка
не використовується для провадження
підприємницької діяльності

1.2.4. Громадські та благодійні
організації, які здійснюють
безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію
та адаптацію дітей-інвалідів,
дітей з вадами розвитку

на площі, що не перевищує 100 кв.м і яка
використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають
кваліфікаційним критеріям відповідно до
пункту 4.8 Положення

1.2.5. Громадські та благодійні
організації, які здійснюють
безкоштовну психологічну,
соціальну допомогу,
реабілітацію та адаптацію
інвалідів

на площі, що не перевищує 100 кв.м і яка
використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають
кваліфікаційним критеріям, визначеним
пунктом 4.8 Положення

організації ветеранів України,
міська, районні в місті Києві
Ради ветеранів та їх первинні
організації, які є добровільними неприбутковими
громадськими організаціями
ветеранів Другої світової війни,
дітей війни та інших локальних
війн
1.2.6. Громадські та благодійні
організації, які здійснюють
безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію
та адаптацію осіб-учасників
АТО

на площі, що не перевищує 150 кв.м і яка
використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають
кваліфікаційним критеріям, визначеним
пунктом 4.8 Положення

1.3.

Періодичні видання

1.3.1. Редакції періодичних видань, заснованих об’єднаннями
громадян, громадськими
організаціями, які відповідають
кваліфікаційним критеріям,
державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і
журналістськими колективами,
підприємствами зв’язку, що їх
розповсюджують

на площі, яка використовується для розміщення офісних приміщень редакції (але
не більше 200 кв.м) і яка використовується
для розміщення виробничих потужностей
редакції (але не більше 200 кв.м).
Передбачена цим пунктом пільга не поширюється на періодичні видання:
рекламного та еротичного характеру;
в яких понад 50 відсотків загального
обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або
фізичних осіб, до сфери діяльності яких
належить виробництво та постачання
паперу, поліграфічного обладнання,
технічних засобів мовлення;
заснованих в Україні міжнародними
організаціями або за участю юридичних
чи фізичних осіб інших держав, осіб без
громадянства

1.4.

Суб’єкти освітньої діяльності

1.4.1. Заклади освіти, суб’єкти
підприємницької діяльності,
які надають освітні послуги

на площі, яка:
станом на 1 січня 2018 року використовується на підставі діючого договору
оренди (у тому числі договору, який
продовжується після 1 січня 2018 року
на новий строк), укладеного із орендарем, що має ліцензію у сферах дошкільної та/або загальної середньої освіти і
який здійснює ліцензовану діяльність
на орендованих площах за умови, що
ставка оренди за таким діючим договором становила 1 гривню на рік;
отримана в оренду після 1 січня 2018
року для надання освітніх послуг у
сферах загальної середньої та/або дошкільної освіти на підставі конкурсу на
право довгострокової пільгової оренди
майна комунальних закладів освіти,
оголошеного відповідно до окремого
рішення Київської міської ради про
особливості надання в оренду майна
територіальної громади міста Києва з
метою створення приватних навчальних закладів (далі разом – кваліфіковані приватні навчальні заклади)

1.5.

Установи

1.5.1 Бюджетні установи та
організації, які повністю або
переважно утримуються за
рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.5.2. Дитячо-юнацькі спортивні школи, які фінансуються
за рахунок бюджету міста
Києва, засновані відповідним
структурним підрозділом
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) і не
стягують плату з вихованців
за навчально-тренувальні
заняття

для використання (погодинно) спортивної інфраструктури загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної форми
власності територіальної громади міста
Києва, в тому числі зовнішніх спортивних споруд таких закладів (футбольних
полів, майданчиків для занять різними
видами спорту тощо)

1.6.

1.7.
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1.5.3. Головне управління Національної поліції у місті Києві

на площі, що не перевищує 50,0 кв.м
і яка використовується виключно для
розміщення поліцейських станцій для забезпечення роботи дільничних офіцерів
поліції

Унітарні підприємства,
засновані на комунальній
власності

1.6.1. Комунальні телерадіоорганізації

на площі, яка використовується для
здійснення статутної діяльності

1.6.2. Редакції комунальних
періодичних видань

на площі, яка використовується для
здійснення статутної діяльності

Комунальні заклади

1.7.1. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються або частково фінансуються
за рахунок бюджету міста
Києва

на площі, яка використовується для
здійснення статутної діяльності

1.7.2. Комунальні заклади
культури, які утримуються
або частково фінансуються за
рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для
здійснення статутної діяльності

».
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2018 року № 21/4085

Зміни до додатка 4 «Типовий договір
про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду»
до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року
№415/1280 «Про затвердження Положення про оренду
майна територіальної
громади міста Києва»
Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 4 «Òèïîâèé äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà â îðåíäó», à ñàìå:
1. Ïóíêò 3.1 äîïîâíèòè àáçàöàìè ÷åòâåðòèì – øîñòèì:
«Ó âèïàäêó ïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè, óêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó íà íîâèé
ñòðîê, öåé ïóíêò âèêëàäàºòüñÿ â òàê³é ðåäàêö³¿:
«3.1. Îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷åíà çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, çàòâåðäæåíèìè
__________(ðåêâ³çèòè ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà), ³ ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ:_________ãðí çà 1
êâ.ì îðåíäîâàíî¿ ïëîù³, ùî â ö³ëîìó ñêëàäàº çà áàçîâèé ì³ñÿöü ðîçðàõóíêó___________
(ì³ñÿöü) 201_ _ð. _________ãðí ____ êîï. Çàçíà÷åíà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà çà áàçîâèé ì³ñÿöü ðîçðàõóíêó ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóëè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 121 Ìåòîäèêè».
ßêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî íà ñòðîê, ùî ïåðåâèùóº òðè ðîêè, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé
ì³ñÿöü ðîçðàõóíêó ïåðåãëÿäàºòüñÿ êîæí³ òðè ðîêè ³ äîâîäèòüñÿ äî ÎÐÅÍÄÀÐß ëèñòîì çà ï³äïèñîì
óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß».
2. Ïóíêò 3.4 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«3.4. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ï³äëÿãàº ïåðåãëÿäó íà âèìîãó îäí³º¿ ³ç ÑÒÎÐ²Í ó ðàç³ çì³íè Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, òà â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ çîáîâ’ÿçàíèé çâåðíóòèñÿ äî ÎÐÅÍÄÀÐß ³ç âèìîãîþ ïðî ïåðåãëÿä îðåíäíî¿
ïëàòè, ÿêùî çì³íè äî Ìåòîäèêè ìàþòü íàñë³äêîì çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà öèì
Äîãîâîðîì, ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè.
ÎÐÅÍÄÀÐ ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß ³ç âèìîãîþ ïðî ïåðåãëÿä îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêùî
çì³íè äî Ìåòîäèêè ìàþòü íàñë³äêîì çì³íó ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà öèì Äîãîâîðîì, ïðîòÿãîì
áóäü-ÿêîãî ñòðîêó ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè.
Íîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî÷èíàº çàñòîñîâóâàòèñü ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî
çà äàòîþ óêëàäàííÿ ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî öüîãî Äîãîâîðó ùîäî ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó
îðåíäíî¿ ïëàòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äî Ìåòîäèêè. Â³äìîâà ÎÐÅÍÄÀÐß óêëàñòè
äîäàòêîâó óãîäó ùîäî çá³ëüøåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ¿¿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç çì³íàìè,
âíåñåíèìè äî Ìåòîäèêè, º ï³äñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó».
3. Ïóíêò 4.2.22 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2.22. Ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç íîâèìè ðèíêîâèìè
óìîâàìè ÎÐÅÍÄÀÐ ìàº íàäàòè ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖÞ íîâèé çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ:
çà òðè ì³ñÿö³ äî äàòè çàê³í÷åííÿ öüîãî Äîãîâîðó – ÿêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî ìåíøå í³æ íà òðè
ðîêè ³ ÎÐÅÍÄÀÐ áàæàº ïðîäîâæèòè Äîãîâ³ð íà íîâèé ñòðîê, àáî
÷åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ äàòè ïîïåðåäíüîãî çâ³òó — ÿêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî íà òðè ³ á³ëüøå ðîê³â.
Îäíî÷àñíî ³ç çâ³òîì íàäàºòüñÿ çàÿâà ïðî ïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê, ÿêùî íîâà
îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ä³¿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê.
Ïîðóøåííÿ ÎÐÅÍÄÀÐÅÌ çàçíà÷åíîãî ó öüîìó ïóíêò³ ñòðîêó íàäàííÿ çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó
á³ëüøå í³æ íà äâà ì³ñÿö³ º ï³äñòàâîþ äëÿ íåïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê àáî äëÿ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ Äîãîâîðó. Ïðîïóùåíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïîíîâëåíèé íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³».
3. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.2.26 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2.26. Ñòîðîíè âæèâàþòü çàõîäè äëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà ÎÁ’ªÊÒ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ âæèâàº çàõîä³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹270/9758 «Ïðî ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», çîêðåìà, çàáåçïå÷óº âèäà÷ó ïðîòÿãîì
øåñòè ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ öüîãî Äîãîâîðó ñåêðåòàðåì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî ³íøîþ
óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ äîâ³ðåíîñò³ ÎÐÅÍÄÀÐÞ äëÿ â÷èíåííÿ â³ä ³ìåí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà âñ³õ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà ÎÁ’ªÊÒ. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç â÷èíåííÿì öèõ ä³é,
ïîêëàäàþòüñÿ íà ÎÐÅÍÄÀÐß, ç éîãî çãîäè».
4. Ïóíêò 9.7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«9.7. Äëÿ ïðîäîâæåííÿ ä³¿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê ÎÐÅÍÄÀÐ çâåðòàºòüñÿ äî ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß
çà òðè ì³ñÿö³ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ öüîãî Äîãîâîðó ³ç çàÿâîþ ïðî ïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà
íîâèé ñòðîê. Äî çàÿâè äîäàºòüñÿ íîâèé çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ, ÿê ïåðåäáà÷åíî ïóíêòîì 4.2.22 öüîãî Äîãîâîðó.
Ó ðàç³ íåîòðèìàííÿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖÅÌ çàÿâè ÎÐÅÍÄÀÐß ³ çâ³òó ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äàòè çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó äëÿ ¿õ íàäàííÿ ÎÐÅÄÎÄÀÂÅÖÜ çîáîâ’ÿçàíèé
íàïðàâèòè ÎÐÅÍÄÀÐÞ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó. Çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ
ïîâèííî áóòè íàïðàâëåíî íå ï³çí³øå îäíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ Äîãîâîðó.
Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàÿâè îäí³º¿ ³ç ÑÒÎÐ²Í ïðî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó àáî çì³íó éîãî óìîâ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ Äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ ïðîäîâæåíèì íà òîé
ñàìèé ñòðîê ³ íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ, ÿê³ áóëè ïåðåäáà÷åí³ öèì Äîãîâîðîì.
Çàçíà÷åí³ ä³¿ îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì, ÿêèé º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ öüîãî
Äîãîâîðó».
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

