
КРАСНОЛИМАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
РІШЕННЯ 
 від  30.04.2014 № 6/32-2921     
 м. Красний Лиман     
  Про затвердження Методики 

розрахунку плати за оренду майна 
комунальної власності в новій 
редакції 
  

  
        

           З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності 
територіальної громади міста, поповнення прибуткової частини місцевого бюджету за рахунок 
коштів отриманих від зданого в оренду комунального майна, керуючись ст. 19 Закону України 
“Про оренду державного та комунального майна”, Постановою Кабінету Міністрів України від 04 
жовтня 1995 № 786 “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розділу”(із змінами),  Наказом Фонду  державного майна України від 16.05.2007 № 768 “Про 
внесення змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна”, ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити 
   1.1 Методику розрахунку плати за оренду нерухомого майна   комунальної власності 
територіальної громади м. Красний Лиман(додається) 
2. Затвердити орендні ставки за використання  оренди  нерухомого майна   комунальної 
власності територіальної громади м. Красний Лиман (додається) 
3. Встановити пільги з орендної плати підприємствам та організаціям не звільняючи їх від участі у 
загальних витратах житлово-комунальних організацій (додається) 
4. Обов'язки щодо відстеження результативності регуляторного акту “ Про затвердження 
Методики розрахунку плати за оренду майна комунальної власності в новій редакції» покласти на 
відділ житлово-комунального господарства міської ради в термін: 
4.1. базове відстеження протягом 45 днів з дня набрання чинності регуляторного акта; 
4.2. повторне відстеження через рік після набрання чинності регуляторного акта; 
4.3. періодичне відстеження один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з 
повторного відстеження результативності регуляторного акта. 
5. Відділу житлово-комунального господарства міської ради (Муравльова) здійснити 
оприлюднення даного проекту рішення у міжрайонній газеті «Зоря» та на сайті міської ради. 
6. Дане рішення вступає в дію з дня, наступного за днем його опублікування в міськрайонній 
газеті «Зоря». 
7. Координацію щодо виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 
господарства міської ради (Муравльова) 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Драча Ю.А. 
  
Міський голова                                                                Л.Г. Перебийніc 

 

                                                                                                            Додаток  1 

до рішення міської ради 

                                                                                                               ___________ №___ 

 

Методика 

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 

територіальної громади міста 

 

1. Орендна плата, за цією Методикою, є платою за користування комунальним 

майном, яку орендар вносить на підставі договорів оренди незалежно від результатів 

своєї господарської або іншої діяльності. 
2. Розмір орендної плати визначається договором оренди між орендодавцем та 

орендарем. Розмір орендної плати не може бути нижчім за оренду розрахованої згідно 

методиці. 



3. При оренді комунального майна розмір орендної плати визначається на підставі 
незалежної оцінки.  

4. Незалежна оцінка вартості майна при розрахунках орендної плати уточнюється на 

індекс інфляції з дати оцінки до моменту передачі майна в оренду, або перегляду 

договорів. 

 5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 
      2.1 визначається розмір річної орендної плати; 

      2.2 на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати 

за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній, за який визначено індекс 

інфляції, що фіксується у договорі оренди; 

              2.3 з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується 

розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. 

6. Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди визначаємо за такою формулою: 

    Опл. міс = Опл. /12 * Ід.о. * Ім., де                   

        Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн;   

        Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового 

місяця розрахунку орендної плати; 

         Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 

7. Якщо оренда нежитлового приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка 

вартості цього приміщення проводитися безпосередньо з врахуванням вартості 
будівлі: 

Вп = Вб /  Пб * Пп, де 

Вп — вартість оренди приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; 

Вб — вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не не 

експлуатуються орендарем), визначувана шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; 

Гг — площа орендного приміщення, кв.м.; 

Пб — площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не 

експлуатуються орендатором), кв.м 

8. Розмір орендної плати за кожен наступний місяць оренди визначається шляхом 

коректування розміру місячної орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за 

поточний місяць. 

9. Добова і погодинна орендна плата розраховується на основі місячної орендної 
плати, скоректованої на коефіцієнті інтенсивності: 

Опл. Доб. = Опл.міс. / Ч дн.г. * 1,1, де 

Опл. Доб. - ромір орендної плати у пор., грн. 

В пл. Доб. - розмір орендної плати за перший місяць оренди, грн. 

Ч нд. г. - число днів в місяці. 
Опл. Год. = Опл. Доб. / 24 * Ч * 1,1, де 

Впл.ч. - орендна плата годинна, грн. 

10. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за 

цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за 

результатами такого визначення. 

11. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна підприємствами, 

організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, комунальними 

підприємствами, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які 
утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, комунальними 

телерадіоорганізаціями, редакціями комунальних періодичних видань та періодичних 

видань, заснованих об'єднаннями громадян, навчальними закладами, трудовими і 



журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, 

Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями 

органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з 
метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 

гривню. Індексація річної орендної плати проводиться раз на рік на підставі річних 

індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. 

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна підприємствами, 

організаціями, установами, закладами, що фінансуються з державного бюджету в 

частині площі, яка не використовується для госпрозрахункової та комерційної 
діяльності, становить 1 гривню за квадратний метр. На основі розміру річної орендної 
плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди (орендна плата 

не коригується на індекс інфляції).  
12. У випадку використання об’єкту оренди за кількома цільовими напрямами, 

орендна плата розраховується окремо для кожної площі з урахуванням відповідної 
орендної ставки. 

13. Орендна плата за нерухоме або інше окреме індивідуально визначене майно 

комунальної власності, у випадках здачі його в оренду комунальним підприємством 

чи бюджетною установою, зараховується у повному обсязі на рахунок підприємства 

чи установи за виключенням податку на додану вартість. 

13. Термін внесення орендної плати визначається у договорі. 
14. При оренді майна комунальної власності на сезон використовується збільшений 

коефіцієнт сезонності 2. 

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцю, 

зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний 

термін від дня одержання  його письмової заяви. 

16.  Контроль за своєчасністю здійснення платежів за оренду покладається на 

орендодавця. 

17. У випадку надання майна в суборенду, орендар сплачує орендну плату незалежно 

від сплати суборендарем плати за суборенду. 
18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для 

розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна. Плата за суборенду майна у 

частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, 
сплачується орендарю. Який передає в суборенду орендоване ним майно. 

19.В плату за оренду нерухомого майна комунальної власності не включаються 

витрати по здобуттю орендованого майна і комунальна плата за послуги, які згідно з 
укладеними договорами зобов'язався надавати орендодавцеві орендодавець. 

20. На орендну плату необхідно нарахувати ПДВ. 

21. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта 

оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) 

договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди. 

22. Орендодавцем проводиться конкурс на право укладення договору оренди, згідно з 
Порядком, затвердженому Краснолиманською міською радою. 

23. Контроль за своєчасним вступом платежів за оренду покладається на 

орендодавця.  

24. Показники і їх застосування, які використовуються в Методиці, розраховуються у 

міру зміни економічної ситуації, введення в дію нових нормативних і законодавчих 

актів, зміни цін і тарифів, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, 



шляхом внесення змін до цієї Методики.  

 

Методика  розроблена відділом житлово-комунального господарства міської ради. 

 

 

    Начальник відділу ЖКГ                                                  О.М. Муравльова  

                                                                                                                             

Секретар міської ради                                                     А.І. Пшеничний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2  

до рішення міської ради 

                                                                                                          ______________ № ____  

ОРЕНДНІ СТАВКИ  

за використання нерухомого комунального майна 

 

Використання орендарем нерухомого комунального майна за 

цільовим призначенням 

Орендна ставка 

нерухомого 

комунального майна у 

відсотках 

1   Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних 

автоматів 

100 

2 Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, 

пунктів обміну валюти 

45 

3 Розміщення: 40 



фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, 

дилерських, маклерських, реєлторських контор(агентств 

нерухомості),банкоматів 

ресторанів з нічним режимом роботи 

торгових об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, 
зброї 
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет  
4 Розміщення: 

30 

 

виробників реклами  

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів 

масажу, тренажерних залів  

торговельних об’єктів з продажу автомобілів 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

5 Організація концертів та іншої видовищно-

розважальної діяльності 
25 

6 Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять 

туроператорську та турагенську діяльність, готелів 

22 

7 Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять  

діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 
21 

8 Розміщення: 

20 

 

- клірингових установ  

- ресторанів  

- Приватних закладів охорони здоров’я 

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і проводять господарську діяльність з медичної 
практики  

- Розміщення торгівельних об’єктів з продажу окулярів, 

лінз, скелець 

- суб’єктів господарювання, що проводять  діяльність у 

сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування 

- Редакцій засобів масової інформації: 

20 

 

- Рекламного та еротичного характеру 

- Тих, що засновані в Україні міжнародними 

організаціями або за участю юридичних чи фізичних 

осіб інших осіб без громадянства  

- Тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, 

одним із видів діяльності яких є виробництво та 

постачання паперу,поліграфічного 

обладнання,технічних засобів мовлення  

- Тих, де понад 50 %загального обсягу випуску 

становлять матеріали іноземних засобів масової 
інформації 

9 Розміщення: 18 

 Крамниць-складів, магазинів-складів 



Турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

 торгівельних об’єктів з продажу: 

- Непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових 

виробів; 

- Промислових товарів, що були у використанні; 
- Авто товарів; 

- Відео- та аудіо продукції; 
- офісних приміщень; 

- антен  

10 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, 

діяльність яких спрямована на організацію та 

проведення занять різними видами спорту 

17 

11 Розміщення : 

15 

- складів 

- Кафе, барів, закусочних,буфетів, що здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи  

- Ветеринарних лікарень(клінік), лабораторій 

ветеринарної медицини 

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з 
організації шлюбних знайомств та весіль 

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з 
вирощування квітів, грибів 

12 Розміщення: 

13 

Закладів ресторанного господарства з постачанню страв, 

приготовлених централізовано для споживання в інших 

місцях 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання 

домашніх тварин 

13 Розміщення: 

12 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і надають послуги з перевезення та доставки 

(вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба) 

Стоянка для автомобілів 

  Розміщення: 

10 

 

Ветеринарних аптек 

Комп’ютерних клубів та інтернет кафе 

Рибних господарств 

Приватних навчальних закладів  

Шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  

Торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 

виданих іноземними мовами 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

Видавництв друкованих засобів масової інформації та 

видавничої продукції, що друкується іноземними мовами 

Редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 
11 Методики  



14  Проведення виставок непродовольчих товарів без 
здійснення торгівлі 

15 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 

продовольчі товари  

9 

16 Розміщення: 

8 

Кафе, барів, закусочних,буфетів, що здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи 

Аптек, що реалізують готові ліки 

Торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім 

товарів підакцизної групи 

17 Розміщення: 

7 

Торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів 

Ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіваювавання документів 

18 Проведення виставок образотворчої та книжкової 
продукції, виробленої в Україні 

19 Розміщення: 

6 

Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи 

Фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари 

підакцизної групи 

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовуються 

для надання послуг поштового зв’язку 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення 

та доставки (вручення)поштових відправлень 

Торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів , ліцензованої відео- та аудіо продукції, що 

призначаються для навчальних закладів 

20 Розміщення: 

5 

Державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що 

частково фінансуються за рахунок державного та місцевих 

бюджетів 

Оздоровчих закладів для дітей та молоді 
Санаторно-курортних закладів для дітей 

Державних навчальних закладів,що частково фінансуються з 
державного бюджету, та навчальних закладів, що 

фінансуються з місцевого бюджету 

Торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 

виданих українською мовою 

Відділень банків на площі, що використовуються для 

здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове 

обслуговування населення 

21 Розміщення: 

4 Їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 

підакцизної групи, у навчальних закладах та військових 



частинах 

Громадських вбиралень 

Камер схову 

Видавництв друкованих засобів масової інформації та 

видавничої продукції, що видаються українською мовою 

22 Розміщення: 

3 

Аптек на площі , що використовується для виготовлення ліків 

за рецептами 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  

Майстерень художників, скульпторів,народних майстрів 

площею менш як 50 кв. метрів 

Органів місцевого самоврядування та їх добровільних 

об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування 

із всеукраїнським статусом) 

Науково-дослідних установ,крім бюджетних 

23 Розміщення: 

2 

Аптек,які обслуговують пільгові категорії населення 

Організацій, що надають послуги з нагляду за особами з 
фізичними чи розумовими вадами  

Бібліотек, архівів, музеїв 

Дитячих молочних кухонь 

Торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для 

пільгових категорій громадян  

24 Розміщення: 1 

Закладів соціального захисту для бездомних громадян, 

безпритульних дітей та установ, призначених для 

тимчасового або постійного перебування громадян похилого 

віку та інвалідів 

1 

Державних та комунальних позашкільних навчальних 

закладів(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та 

дошкільних навчальних закладів  

1 

Закладів соціального обслуговування для сімей , дітей та 

молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, 
зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 

соц. 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 ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  

1 

25 Розміщення транспортних підприємств з:  

Перевезення пасажирів 15 

Перевезення вантажів 18 

26 Розміщення творчих спілок,громадських,релігійних та 

благодійних організації на площі, що не 

використовується для продовження підприємницької 
діяльності і становить: 

 

Не більш як 50 кв. метрів 3 



Понад 50 кв. метрів 7 

27 Розміщення громадських організацій інвалідів на 

площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності і становить: 

 

Не більш як 100 кв. метрів 1 

Понад 100 кв. метрів 7 

Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють 

рухомий склад міського електротранспорту 

5 

28 Інше використання нерухомого майна 15 

 

ПРИМІТКА. Орендні ставки для орендаторів – вітчизняних юридичних і фізичних 

осіб, що є суб’єктами малого підприємства, які провадять виробничу діяльність 

безпосередньо на орендованих виробничих  площах(крім офісів), застосовуються за 

коефіцієнтом 0,7 

 

Розроблено відділом житлово-комунального господарства міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                  О.М. Муравльова 

 

              Секретар міської ради                                                     А.І. Пшеничний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства та організації, які користуються пільгами з орендної  плати 

 

1. Встановити пільги по орендної платі в розмірі 50%: 

1.1. Комунальні служби місцевих органів 

1.2. Громадські організації, метою яких не є отримання прибутку 

підприємства громадських організацій ветеранів війни, праці і інвалідів 

1.3. Лікарняно-профілактичні утворення, які відносяться до міської комунальної 
власності 

1.4. Підприємства побутового обслуговування населення з підсумковою 

рентабельністю до 5% 

 

2. Приміщення, які орендуються під гуртожитки, оплачуються на рівні квартирної 
оплати для населення. 

3. Звільняються від орендної плати, але з оплатою комунальних послуг на 

утримання приміщення: 



3.1.   правоохоронні органи 

 

Програму розроблено відділом житлово-комунального господарства міської ради 

 

 

Начальник відділу ХКГ     О.М. Муравльова 

 

 

Секретар міської ради     А.І. Пшеничний    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


