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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни

рЕгіонАльнЕ віщілЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни
по львівській, зАкАрпАтській тА волинській оБлАстях

Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області
с\

нАкАз
с'9_ с'//.  J2с?бя/ луцьк №_ /f G

Про прийняття рішення про
задоволення заяви орендаря
щодо продовження договору
оренди державного майна без
проведення аукціону

Відповідно  до  статті 18  Закону  Укра.і.ни  «Про  оренду  державного  та
комунального майна» від о3 жовтня 2019 року №157-ІХ, Порядку передачі в
оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о3 червня 2020 року № 483 (далі - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.1.  плати  за  державне  майно  та  пРОпОрці.1.  .1-1.
розподілу,  затверджено.і.  постановою  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  о4
жовтня   1995  року  №786  (далі-Методика),  Примірного  договору  оренди
нерухомого  або  іншого  окремого  індивідуально  визначеного  майна,  що
належить   до   державно.і.   власності,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від 12 серпня 2020 року № 820 (далі -Примірний договір),
на  підставі  заяви  орендаря  -  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
«Шанс-2017»(  код  ЄдРПОУ  41026677)  від  12.01.2021  б/н,  приймаючи  до
уваги  довідку  балансоутримувача  -  Головного  управління  статистики  у
Волинській області від 24.03.2021  №10.1,04/53-21та лист державно.і. служби
статистики Укра.і.ни від 30.03.2021 №16.2-07/348-21

нАкАзую:
1. Прийняти рішення про задоволення заяви орендаря -Товариства з

обмеженою відповідальністю «Шанс-2017» (код ЄдРПОУ 41026677) (далі -
Орендар)  щодо  продовження  договору  оренди  нерухомого  майна,  що
належить  до  державноЇ  власності  від  15  червня  2018  року  №1222  (далі  -
Первісний договір) без проведення аукціону на строк 2 роки 364 дні.

2. Відділу орендних відносин (головному спеціалісту Аліні Кушнірук):
1)  підготувати  проект  договору  про  внесення  змін  до  Первісного

договору щляхом викладення його у новій редакці.і. (далі - договір оренди у
новій редакціЇ) відповідно до Примірного договору;

2) забезпечити інформування Орендаря про необхідність до укладення
договору оренди у новій редакці.і. або в день його укладення внести на



рахунок  Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по
Львівській,              Закарпатській              та              Волинській              областях
UА878201720355239001001157855   авансовий  внесок  з   орендно.і.  плати  та
забезпечувальний  депозит  в  розмірах,   визначених  розділом  «Змінювані
умови» договору оренди у новій редакці.і.;

3) передбачити у договорі оренди у новій редакці.і.:

розмір орендноЇ плати, розрахований відповідно до Методики - 1791,27
грн розрахунок розміру орендно.і. плати додається;

у розділі «Змінювані умови» цільове призначення майна встановлене
Первісним договором, а саме: для розміщення офісу.

4) забезпечити:

протягом трьох робочих днів з дати видання цього наказу занесення
його  та  іншоЇ  інформаціЇ  до  Реєстру  рішень  про  продовження  договорів
оренди державного майна без проведення аукціону;

оприлюднення  договору  оренди  у  новій  редакці.і.  на  офіційному
вебсайті Фонду державного майна Укра.і.ни протягом трьох робочих днів з
моменту його підписання;

оприлюднення в електронній торговій системі (далі - ЕТС) договору
оренди у новій редакці.і. та цього наказу після появи відповідно.і. технічно.і.
можливості  в ЕТС  з  урахуванням термінів,  передбачених пунктами 131  та
141 Порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його занесення до Реє.стру рішень
про продовження договорів оренди без проведення аукціону, розміщеного на
вебсайті Фонду державного майна Укра.і.ни.

4. КОнтроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник начальника Управління
забезпечення реалізаці.і. повноважень
у Волинській області - начальник
відділу орендних відносин Управління
забезпечення реалізаці.і. повноважень
у Волинській області Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях Наталія ПАТЮК



додаток до наказу Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у
Волинській   області   Регіонального   відділення   Фонду   державного
майна Укра.і.ни по Львівській,  Закарпатській та Волинській областях
від  «&j7»  квітня  2021року  №=z2fL  «Про  прийнятгя  рішення  про
задов:==;ння заяви орендаря щодо продовження договору оренди без
проведення аукціону»

розрАхунок орЕндноЇ плАти

Відповідно до частини сьомоЇ статгі  18 Закону Укра.і.ни «Про оренду державного та комунального
майна» від о3  жовтня 2019 року №157-ІХ (далі  -Закон) орендна плата за договором, який може бути
продовжений  відповідно  до  частини друго.і. статті  18  Закону,  встановлюється  на  підставі  застосув:ння
чинноЇ на момент продовження договору орендно.і. ставки до ринково.і. вартості об'єкта оренди, оцінка
якого має бути здійснена на замовлення орендаря в порядку, визначеному цим Законом та Методикою
розрахунку  орендноЇ  плати  за  державне  майно  та  пропорці.t.  .і-і.  розподілу,  затвердженоЇ  постановою
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о4 жовтня 1995 року №786 (далі -Методика), крім випадків, коли розмір
тако.і. орендно.і. плати  є  нижчим за розмір  орендно.і. плати договору,  що  продовжується.  У такому разі
орендна плата встановлюється на рівні останньо.і. місячно.і. орендно.і. плати, встановлено.і. договором, що
продовжується.

Первісний договір було укладено за результатами вивчення попиту з єдиним претендентом.
Остання  місячна  орендна  плата  (Од),  встановлена  Первісним  договором  за  лютий  2021  року

становить 1620,90грн.
Ринкова   вартість   (Вп)   об'єкта   оренди   станом   на   28.02.2021   становить   119   418,00   грн.   (сто

дев ' ятнадцять тисяч чотириста вісімнадцять гривень).

Цільове призначення об' єкта оренди:для розміщення офісу.
Орендна ставка за таким цільовим призначенням становить - 18%.
Індекс  інфляці.і.  за  період  з  дати  проведення  незалежно.і.  оцінки  до  базового  місяця  розрахунку

орендно.і. плати (І д. о.) -відсутній.
Індекс інфляці.і. за базовий місяць розрахунку орендно.і. пл"і (І м) грудень 2020 становить 1,01.
Відповідно до пунктів 4, 8 та 12 Методики розмір орендно.і. плати за перший місяць оренди (ОП)

буде визначатися таким чином:
Визначається розмір річно.і. орендно.і. плати (О пл) за фор.\іу.'[ою:  О пл = (Вп х Сор) /  100, де Вп -

вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом  проведення  незалежно.і.  оцінки,  грн.;  Сор  -  орендна
ставка.

Опл = (119 418, 00*18)/100 = 21495,24 (грн.)
Перед розрахунком орендно.і. плати за перший місяць ог>еттли чи після перегляду розміру орендно.і.

плати визначається розмір орендно.і. плати за базовий місяць р`` ,ііах.\інку (О пл. міс.) за такою формулою:
О пл. міс. = О пл / 12 х і д.о. х і м, де і д.о. -індекс інфляці.і. за шг>іод з дати проведення незалежно.і. або
стандартизованоЇ оцінки до базового місящ розрахунку орендттn.t. гL"ти;
І м - індекс інфляці.і. за базовий місяць розрахунку орендно.і. плати.

О пл. міс = 21495,24 / 12= 1791,27 (грн.).
Розмір  орендно.і.  плати  за  перший  місяць  оренди  визпачається  шляхом  коригування  розміру

орендно.і.  плати  за  базовий  місяць  (лютий  2021  року)  на  індекс  інфляці.і.  за  період  з  першого  числа
наступного за базовим місяця до останнього числа першого міс` .і  л t`гtt`тіди.

Отже, орендна плата за базовий місяць (лютий 2021  роі`'\ \  Jл  /Іоговором оренди у новій редакці.і.
становить 1791,27 грн.


