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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни

по львівській, зАкАрпАтській тА волинсі.кій оБлАстях
Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

нАкАз
с'9.с/у.    яс7#/ луцьк №_  ,4гу

Про прийняття рішення про
задоволення заяви орендаря
ЩОдО ПРОдоВЖеННЯ дОГОВОРУ
ореііди державного майна без
проведення аукціону

Відповідно  до  статі`і 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,   затвєрдженого   постановою
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о3  червня 2020 року № 483  (далі - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорці.і.  .і-і.
розподілу, затверджено.і. постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о4 жовтня
1995 року №786, Примірного договору оренди нерухомttго або іншого окремого
індивідуаj]ьно   визначеного   майна,   що   належить   дсt   державно.і.   власності,
затвердженого ііостановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 12 серпня 2020 року
№ 820 (далі - Примірний договір) та на підставі заяви орендаря Товариства з
обмеженою   відповідальністю   «ВОЛМА»   код   за   ЄдРПОУ   38079297   від
12.03.2021   №   71   приймаючи   до   уваги   довідку         балансоутримувача   -
державного  підприємства  «Городоцьке  лісове  господарство»  від  22.03.2021
J№08н 10/297

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

обмеженою  відповідальністю  «ВОЛМА»  код  за  ЄдРПОУ  38079297  (далі  ~
Орендар) щодо продовження договору оренди нерухомого майна. що належить
до  державно.і.  власності  від  13  червня  2018  року  №1221  (далі  -    Первісний
договір) без проведення аукціону на строк 2 роки 364. дні.

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

шляхом  викладення  його  у  новій  редакці.і.  (далі  ~-  договір  оренди  у  новій
редакціЇ) відповідно до Примірного договору;
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2)  забезпечити  інформування  Орендаря  про  необхідність  до  укладення
договору оренди у новій редакці.і. або в день його укладення внести на рахунЬк
Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Львівській,
Закарпатській   та   Волинській    областях       UА878201720355239001001157855
авансовий  внесок  з  орендно.і. плати  та  забезпечуваjіьний  депозит  в  розмірах,
визначених розділом  «Змінювані умови» договору оренди у новій редакці.і.;

3) передбачити у договорі оренди у новій редакціЇ:

розмір  орендно.і.  плати  на  рівні  останньо.і.  мjlсячно.і.  орендно.і.  плати  за
Первісним  договором  у розмірі  12  065,07  грн,  роз,рахунок  розміру  орендно.і.
плати додається;

у  роздії]і  «Змінювані  умови»  цільове  призначення  майна    встановлене
Первісним  договором,  а саме:  для  переробка деревовідходів та виготовлення
біопалива (інше використання нерухомого майна)

4) забезпечити:

протягом трьох робочих днів з дати видання цьогt> наказу занесення  його
та  іншо.і.  інформаціЇ  до  Реєстру  рішень  про  продt>вження  договорів  оренди
державного майна без проведення аукціону;

оприлюднення договору оренди у новій редакціЇ на офіційному вебсайті
Фонду дє`ржавного майна Укра.і.ни протягом трьох робочих днів з моменту його
підписашя;

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

3. Цей наказ набирає чинності з дня його занесення до Реєстру рішень про
продовження  договорів  оренди  без  проведення  аукціону,  ро';міщеного  на
вебсайті Фонду державного майна Укра.і.ни.

4. Кt>нтроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник начальника Управління
забезпечення реалізаці.і. повноважень
у Волинській області - начальник
відділу орендFіих відносин Управління
забезпечення реалізаці.і. повноважень
у Волинській області Регіонального
відділені]я Фонду державного майна
УкраЇни ію Львівській, Закарпатській
та Воjіиі-юькій областях Ната лія ПАТЮК



додаток до наказу Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у
Волинській   області    Регіонатіьного   відділення   Фонду   державного
майна  Укра.].ни  по  Львівській,  Закарііатській  та  Вttлинській  обjіастях
від  «z»  кЬітня  2021року  №_€?_Р'_  «Про  прийняття  рішення  про
задоволення заяви орендаря  щод`о  щіодовження дсtговору оренди без
проведення аукціону»

розрАхунок орЕндно.і. плАти

Відповідно   до   частини   сьомоЇ   статті    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  і-іа
підставі застосування чинно.і. 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.і. .і-і. розподілу,
затверджено.і.  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 останньоЇ місячно.і.
орендно.і. плати, встановлено.і. договором, що продовжується.

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

становить  12 065,07 грн.
Ринкова вартість (Вп) об'єкта оренди станом на 28.02.2021  становить 892 948,0() грн. (вісімсот

дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сорок вісім гривень).

Цільове   призначеі.іня   об'єкта   оренди:   для   переробки   дерево   відходів   та   виготовлення
біопалива (інше використання нерухомого майна)

Орендна ставка за таким цільовим призначенням становить 15 %.
Індекс інфляці`і. за період з дати проведення незалежно.і. оцінки до базового місjіця розрахунку

орендноЇ плати (Г д. сі.)  становить - відсутній.
Індекс інфляці.і. за базовий місяць розрахунку орендно.і. плати (І м) лютий 2021 становить 1,01.
Відповідно до пунктів 4,  8 та  12 Методики розмір орендно.і. плати за перший місяць оренди

(ОП) буде визначатися такі" чином:
Визначається розмір річно.і. орендно.і. плати (О пл) за формулою: О пті = (Вп х Сор) / 100, де Вп -

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

Опл = (892 948,00 х  Ш5) / 100 = 133 942,20 (грн.)
Перед  розрахунком  орендно.і.  плати  за  перший  місяць  оренди  чи  після  перєгляду  розміру

орендно.і. плати  визначається  розмір  орендноЇ плати  за базовий  місяць  розрахунку  (О  пл.  міс.)  за
такою формулою:  О пл.  міс.  = О пл /  12 х і д.о. х і м, де і д.о.  -індекс інфляціЇ з€, період з да'ги
проведення незалежно.і. або стандартизованоЇ оцінки до базового місяця розрахунку орендноЇ плати;
І м -індекс інфляці.і. за базовий місяць розрахунку орендно.і. плати.

О пл. міс = 133 942,20 / 12 = 11161,85 (грн.).
Розмір  орендно.і.  плати  за перший  місяць  оренди  визначається  шляхом  коригування  розміру

орендноЇ плати за базовий  місяць (лютий 2021  року) на індекс інфляці.і. за період з  першого  числа
наступного за базовіім місяця до останнього числа першого місяця оренди.

Отже, орендна плата за базовий місяць (лютий 2021 року) за договором оренди у новій редакці.і.
становить 12 065,07 і-рн.


