
Ё:t,Ё

Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
РЕГ1ОНАЛЬНЕ В1дд1ЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЁНИ

по льв1вськ1й, зАкАрпАтськ1й тА волинськ1й оБлАстях
Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
7'с7  L  С}/.    #С24Р f луцьк № сz3-

Про прийняття рiшення про
задоволення заяви орендаря
щодо продовження договору
оренди державного майна без
проведення аукцiону

Вiдповiдно  до  стапi 18  Закону Укра.і.ни  «Про  оренду державного та
комунального майна» вiд о3 жовтня 2019 року №157-1Х, Порядку передачi в
оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о3 червня 2020 року № 483 (далi - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.1.  плати  за  державне  майно  та  пропорцi.1.  .1-1.
розподiлу,  затверджено.і.  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о4
жовтня  1995  року  №786,  Примiрного  договору  оренди  нерухомого  або
iншого   окремого   iндивiдуально   визначеного   майна,   що   належить   до
державно.і. власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд  12  серпня  2020 року № 820  (далi  -Примiрний  договiр)  та. на пiдставi
заяви орендаря Громадсько.і. органiзацi.і. «Волинський 1нститут Права» код за
€дРПОУ  37004021   вiд     14.12.2020  №  07/12  приймаючи  до  уваги  лист
балансоутримувача   -   Волинсько.і.   фiлi.і.   державно.і.   установи   «1нститут
охорони  крунтiв  Укра.і.ни»  вiд  23.12.2020  №158-03/02/1/320  та  довiдку  вiд
23.12.2020№158-03/02/1/321

нАкАзую:
1. Прийняти рiшення про задоволення заяви орендаря -Громадсько.і.

органiзацi.і. «Волинський 1нститут Права» код за СдРПОУ 37004021  (далi -
Орендар)  щодо  продовження  договору  оренди  нерухомого  майна,  що
належить  до  державно.і.  власностi  вiд  16  квiтня  2018  року  №1214  (далi  -
Первiсний договiр) без проведення аукцiону на строк 2 роки 11 мiсяцiв.

2.   Вiддiлу   орендних   вiдносин   (головному   спецiалiсту   Людмилi
Сухович):

1)  пiдготувати  проект  договору  про  внесення  змiн  до  Первiсного
договору шляхом викладення його у новiй редакцi.і. (далi - договiр оренди у
новiй редакцi.і.) вiдповiдно до Примiрного договору;

2) забезпечити iнформування Орендаря про необхiднiсть до укладення
договору  оренди  у  новiй  редакцi.і.  або  в  день  його  укладення  внести  на



рахунок  Регiонального  вiддiлення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по
Львiвськiй,              Закарпатськiй             та             В олинськiй              областях
UА878201720355239001001157855   авансовий  внесок  з   орендно.і.  плати  та
забезпечувальний  депозит  в  розмiрах,  визначених  роздiлом     «Змiнюванi
умови» договору оренди у новiй редакцi.і.;

3) передбачити у договорi оренди у новiй редакцi.і.:

РОЗМiР  орендно.1. плати на рiвнi  остаНньо.1. мiсячно.1. орендно.1. ПлатИ за
Первiсним  договором  у  розмiрi  700,08  грн,  розрахунок  розмiру  орендно.і.
плати додасться;

у роздiлi «Змiнюванi умови» цiльове призначення майна  встановлене
Первiсним договором,  а саме: для розмiщення громадсько.і. органiзацi.і., що
здiйснюс культурну, освiтню, мистецьку  та правову дiяльнiсть , не пов'язану
з отриманням прибутку.

4) забезпечити:

протягом трьох робочих днiв з дати видання цього наказу занесення
його  та  iншо.і.  iнформацi.і.  до  Ресстру  рiшень  про  продовження  договорiв
оренди державного майна без проведення аукцiону;

оприлюднення  договору  оренди  у  новiй  редакцi.і.  на  офiцiйному
вебсайтi Фонду державного майна Укра.і.ни протягом трьох робочих днiв з
моменту його пiдписання;

оприлюднення в електроннiй торговiй системi (далi - ЕТС) договору
оренди у новiй редакцi.і. та цього  наказу пiсля появи вiдповiдно.і. технiчно.і.
можливостi  в ЕТС  з урахуванням термiнiв,  передбачених пунктами 131  та
141 Порядку.

3. Цей наказ набира€ чинностi з дня його занесення до Fе€стру рiшень
про продовження договорiв оренди без проведення аукцiону, розмiщеного на
вебсайтi Фонду державного майна Укра.і.ни.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
начальника  Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  -  начальника
вiддiлу орендних вiдносин Наталiю Патюк.

Заступник начальника
Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна Укра.і.ни
по Львiвськiй, Закарпатськiй
та Волинськiй областях - начальник
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додаток до наказу Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у
Волинсысiй   областi   Регiонального   вiддiлены   Фонду   державного
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задоволення заяви орендаря щодо продовження договору оренди без
кроведены аукцiону»

розрАхунок орЕндноЁ плАти

Вiдповiдно   до   частини   сьомо.і.   стапi   18   Закону   Укра.і.ни   «Про   оренду   державного   та
комунального майна» вiд о3 жовтня 2019 року №157-1Х (далi -Закон) орендна плата за договором,
який  може  бути  продовжений  вiдповiдно  до  частини  друго.і. статгi  18  Закону,  встановлюсться  на
пiдставi застосування чинно.і. на момент продовження договору орендно.і. ставки до ринково.і. вартостi
об'€кта оренди, оцiнка якого мае бути здiйснена на замовлення орендаря в порядку, визначеному цим
ЗаКОнОМ  Та МеТОдикОЮ  рОзрахунКу  ОРендно.1.  плати  за  державне  майно  та  прОпОрцi.1. .1-1. РОЗпОдiлу,
затверджено.і.  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о4  жовтня   1995  року  №786  (далi  -
Методика),  крiм  випадкiв,  коли розмiр тако.і. орендно.і. плати  с  нижчим  за розмiр  орендно.і. плати
договору, що продовжуеться. У такому разi орендна плата встановлюсться на рiвнi останньо.і. мiсячно.і.
орендно.і. плати, встановлено.і. договором, що продовжусться.

Первiсний договiр було укладено за результатами вивчення попиту з сдиним претендентом.
Остання мiсячна орендна плата (Од), встановлена Первiсним договором за грудень 2020 року

становить  700,08 грн.
Ринкова вартiсть  (Вп)  об'екта оренди  станом  на  30.11.2020  становить  274  610,00  грн.  (двiстi

сiмдесят чотири тисячi шiстсот десять  1ривень).

Цiльове призначення об'екта оренди: д" розмiщення кромадсько.і. органiзацi.і., що здiйсню€
культурну, освiтню, мистецыqr  та правову дiяльнiсть, не пов'язану з отриманням прибутку.

Орендна ставка за таким цiльовим призначенням становить 3 %.
Iндекс iнфляцi.і. за перiод з дати проведення незалежно.і. оцiнки до базового мiсяця розрахунку

орендно.і. плати (1 д. о.)  становить - вiдсутнiй.
1ндекс iнфляцi.і. за базовий мiсяць розрахунку орендно.і. плати (1 м) грудень 2020 6тановить 1,009.
Вiдповiдно до пунктiв 4, 8 та 12 Методики розмiр орендно.і. плати за перший мiсяць оренди

(ОП) буде визначатися таким чином:
Визначасться розмiр рiчно.і. орендно.і. плати (О пл) за формулою: О пл = (Вп х Сор) / 100, де Вп -

вартiсть орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежно.і. оцiнки, грн.;  Сор -орендна
ставка.

Опл = (274 610,00 х 3) / 100 = 8 238,30 (грн.)
Перед  розрахунком  орендно.і.  плати  за  перший  мiсяць  оренди  чи  пiсля  перегляду  розмiру

орендно.і. плати  визначасться розмiр  орендно.і. плати  за базовий  мiсяць  розрахунку  (О  пл.  мiс.)  за
такою формулою: О пл. мiс. = О пл / 12 х I д.о. х I м, де I д.о.  -iндекс iнфляцi.і. за перiод з дати
проведення незалежно.і. або стандартизовано.і. оцiнки до базового мiсяця розрахунку орендно.і. плати;
I м - iндекс iнфляцi.і. за базовий мiсяць розрахунку орендно.і. плати.

О пл. мiс = (8 238,30 / 12) х  1,009 = 692,70 (грн.).
Розмiр  орендно.і. плати  за перший  мiсяць оренди  визначасться  шляхом  коригування розмiру

орендно.і. плати за базовий мiсяць (крудень 2020 року) на iндекс iнфляцi.і. за перiод з першого числа
наступного за базовим мiсяця до останнього числа першого мiсяця оренди.

Отже,  орендна плата за  базовий  мiсяць  (грудень  2020  року)  за договором  оренди у новiй
редакцi.і.  становить 700,08 грн.


