
' .*’л илідуально визначеного <««рухомого або іншого) майна, гао належить 
ло державної в ізсності № 806

- ~29” серпня 2013 року
1 кче написалися, регіо! -н-ч: ?кн* Фонду державного майна України по

* ой:;2а і  ілечтнфівщШкнй к»*:» Г.ДРГЇО'  ̂ 12347*70, місцезнаходження якого: 43027,
. Київський майдан. 9 (даді-Орендодавепь), в особі начальника регіонального 

ьгі - іечко Тетяни Богданівни, яка дії на підставі Положення про регіональне 
Ф 'н~у тержавного майна України те Волинській області, затвердженого наказом 

.. .0 1 2012 №3607, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю 
! ! ;Л(. '. ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого: 45008, 

*  обл., м. Ковель, вул. Грушевського. 1ША (далі -  Орендар), в особі директора ТОВ 
. ЕГІЛО” Шеремети Миколи Максимовича, який діє на підставі Статуту ТзОВ 

_... дГ зареєсТр0ваного виконавчим комітетом Ковельської міської рада 30.08.2012 за 
-20000001041. з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1 .Предмет договору
: пс давеиь передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне 

у ально визначене майно: частину їдальні-котельні площею 192.40 кв.м (залі
зо знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Івасюка. 18 на першом> 

та г Заковується на балансі Професійно-технічного училища №5 м Ковеля (код за 
" Сґ : >6) (далі -  Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком 

- '  сг; Сіамом на 30.06.2013, виконаним суб'єктом оціночної діяльності фізичною 
кумцем Городюком О.М. і становить за незалежною оцінкою -  132244.00 грн. (сто 
псячі двісті сорок чотири гривні 00 коп.) без врахування ПДВ. 

пере дасться в оренду з метою використання Орендарем: 52,80 кв.м - для розміщення 
' 9.6 кв.м - для виробництва та постачання теплової енергії.

» зг Майна на момент укладення Договору вказано в акті приймання-передавання 
сланого Майна.

2-У мови передачі орендованого майна Орендарю
_ — вс-г лає у строкове платне користу вання Майном у термін, указаний у Договорі.

• за J. ' зідписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання 
нсаного Орендарем та Балансоуїримувачем за погодженням з Орендодавцем, 

s  Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це 
-іс зиком орендованого Майна залишається держава, а Орендар користується ним 

&> строку оренди. 1
ні пр: а •' зації, суборенди та переходу права власності на орендоване Майно третім

ft.

■р...-.- майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежт

щодо складання акта приймання-передавання покладається на 
■ f> вача за погодженням з Орендодавцем.

3. Орендна плата
s. -і пла/а визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне 

г щориіі ч розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України віл 94 
і - року Ч~86 (із змінами та доповненнями), і становить без ПДВ за базовий місяць 
; -д разень 2013 року 1653,05 грн. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 05 коп.). 
|ВК~ча плата за перший місяць оренди (серпень 2013 року) визначається шляхом 

- орендної плати за базовий місяць оренди травень 2013 року на індекси інфляції за 
v ишень та серпень 2013 року.

і



З - Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним
законодавством.
З • Орендна плата за кожний насту пний місяць визначається шляхом коригування розміру 
орендної плати за попередній місяць на ;ндекс інфляції за наступний місяць- Оперативна 
шоормація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, 
розміщується на неб-сайті Фонду державного майна України.
3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця добова орендна 
злата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основ* 
орендної плагги за відповідні місяці пропорційно дням користування,
1.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її 
розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших 
випадках, передбачених чинним законодавством Украй®.
З б- Орендна плата перераховується Орендарем щомісячно в термін не пізніше 15-го числа 
;ісяия. наступного за звітним і спрямовується 50 відсотків від суми орендної плати до 
.ержавного бюджету на р/р 31113093700*104 в Головному управлінні Державної казначейської 
-лужбн України у  Волинській області, одержувач коштів Ковельське управління Державної 
гшачейської служби України Ватинсьюої області, ідентифікаційний код 37788874, МФО 

[* •30 і4, код платежу 22080200, а 50 відсотків від суми орендної плати на рахунок 
- ,'ансоутримувача. При заповненні розділу <4визначення платежу» платіжного доіум йіту по 
«платі орендних платежів до державного бюджету необхідно дотримуватись такого порядку:
V  Я; ;*22080200*13347870*38367072*Х«806*29.08.2013Н3347870*!*;;;  -оренднаплата.
• 01; ;*22080200*13347870*38367072*Ш 06*29.08.2013* 13347870*2*;;: - пеня;
• 01; ;*22080200* 13347870*38367072*JfeS06*29.08.2013*13347870*3*;;; -завдаток.

Орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і 
. .ється до держбюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні 

-'відно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової 
r -вки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за 
іигчий день прострочення, включаючи день оплати.
X і У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не 
не? д е  ніж три місяці. Орендар також сплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.
} іадміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому 
(•р о к у  заліку в рахунок майбутніх платежів, а у  разі неможливості такого заліку > зв’язку з 
щ кчиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення 

значених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або 
ь. пру врахованих до  державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного 
нягичейства України від 10 грудня 2002 року Кз226 (у редакції наказу Державного 
казначейства України від 29 травня 2008 року >fcl8VX зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
v -таїни 25грудня 2002 року за № 1000/7288. та постанови Кабінету Міністрів України від 16 
яс о 20П  року >fe 106 ’’Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових 
s : ; тежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами).
І.і 0. Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у 
теошрі трьох орендних ш аг за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок орендної 
т. аги за останні три місяці оренди.
14 і . У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну' плату до дня 
трзернеяня Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку д ії Договору 
s огиди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатиш заборгованість за орендною платою, якщо 
*мса виникла, у  повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного бюджету та 

лчеоутримувачу.

4.Використання амортизаційних відрахувань
і відновлення орендованого Майна



il’if

законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно 
його Бвданфутримувачем і використовуються на повне відновлення 

основних фондів
орендованого майка, здійснені за рахунок амортизащітних відрахувань, є 

держави. - ; -і ■

Договору.
отримання згоди Орендодавця на здійснення політанень Орендар подає заяву і 

м ідн о з Передком надання орендарю згода орендодавця державного майна на 
невід'ємних ноашшень орендованого Дфжавнштз майна, задве5>джешш наказом

’ З.Обов'азки Орендаря
зобов'язується: ;

орендоване Майно відповідно до вето призначення та умов цього

місяця після шдпйсашя Договору внесш  завдаток, перегачений цим Дсго ором 
стягується до державного бюджету і Балдясоутримувачу у  співвідношенні, 

у пункті 3.6 цього Договору. Після закінчення основного строку Договору оренди 
ш рерачувш й 'Орендної плати за останні місяці з урахуванням внесеного 

зг тітку. У разі Зруш ення Орендарем зобов'язання зі сплата орендної плати > 
державші!^ (керсету і Бшшнст^гримувачу’ збитки в сумі, на ягу вони 

розмір завдатку. Яюцо в разі дострокового припинення Договору за згодою 
сплачених орщ адах платежів і завдатку перевищить передбачені Договором 

за період фактичної Оренди, то це перевшцення розглядається як зайва сума орендної 
п.3,9 цього Д совору).

і в повному о б ер і сплачувати орендну т т  ДО державного бюджету та

і псуванню, 
пожежної 

ніж на момєнг 
зносу, здійснювати заходи

Орендодавцю і Батвдсоутршиужачудосту п ваоб'єкт оренди з метою контролю 
нняйншнямумовДогой^?, V

виникнення з або настання надзвичайних ситуацій, аж язан и х з природною 
землетрус, ш ш ш й  снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для 
та

здійснювати за власний рахунок каштаяьняй, поточний та Інші в и т і ремонтів 
Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень 
Майна і не тягне та собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості

тастаахувата орендоване Майно не 
в езе , ніж на його варгістьза висновком про вартість на іюрветь Балансоутримувача, який 

г ?изшс випадкової загибелі на ноіш одженш  об'єкта оренди, у  шрядку, визначеному 
--=им законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким минеш, щоб увесь 

оренди Майно було застрахованим. Копії страхових полісів і платіжних доручень



Орендодавцю та .Баланеоутрішувачу протягом трьох робочих даів після укладення 
у страхування на віщювідщй іщіісщ.
вимогу Орендодавця ароводиш зшряшш взашоразрахунзгів по орендних платежах і 

відповідні акти звіряння.
разі о| тш ш еяш  або розірвання Договору ореш® повернути Бадансоутримувачу. за 

а Орепдоаавщм, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
г, з  врахуванаш нормального фізичного зноеу, та віяшкодувапи 

збитки у  разі погіршення етану або втрати (повної або часткової) 
звиюіОрендаря.

діііенювати виграш, пов'язані зутрш ш ш ям о§*цаовансгоМайна. Протягом 15 робочк 
шдписщіня j ^ r o  J ^ n £ » ^ y . ткласш  з  ^адаасоу^ййум чем  орендованогоМ айна 

про вдршаюдуваю» ш ір ^  Ш ^ н ^ ^ ^ ^ ї ^ ^ ^ - р ^ р ш я  оретдованото Майна та 
комунальних ом йуг О рж д^но{втл; ш тгазазеш по). /

Нести щ дпош дадш ет за дотримання щзавш експлуатації інженерних мереж, пожежної

Щ- V разі зміни рахунку, назва підприш еш і, теаеф ое^ щ т т (й  ящ>ет лошдомлзгга про 
ор ен додавц я у  ж-кневиД сірок.
Ш  Дотримуватись вимог експлуатації об’єкта оренда.

ПІСЛЯ

м й  ораво;
6. Права Орендаря

відповідає до та умов нього
>вору. , е

дозвояу Орендодашш та Ш дшхіутрамувача вносшн зшіш до складу орендованого 
проводити і  .до рекшетрукщю, технічне переозброєная, що .зумовлює тдаишевш? г \

Самостійно ртподідяш  доходи, отримані в результаті використання еродованого Майна.

ЖШШ ла*

Передати Орендарю за участю Бадансоутримувача в оренду Майно згідно з  ним 
говором по акту іірнймшшя-іїередавакня Майна, який підписується одночасно з дам 
говором. л

Ц2.Не вчиняти дій, які б  пдршкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на 
кзах Договору
і. У разі здШенеяняОренаарем невід'тмшіх подшіцень орендованого Майна, Орендодавець 
"зв’язаний

Орендодавець має правої 
€ ,і. Контролювати з  
використання

3.2. Виступати д  іка 
погіршення стану 
умов цього Договору . 
і  З  .Здійснювати 
обстеження.

залученням Баяансоутримувача виконання умов Договору та 
в  оренду за Договором, і у разі необхідності спільно з

3X0ДІВЮСШУ чш ^ия *
змін до щ ого Договору або Його ройрвашм в разі 

М айда внаслідок невиконання або неналежного виконання

зі складанням акта



Ш
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9. Відповіііяльиісіь сторін і вярі пеиня спорів за Договором

невиконання або неналежне виконання зобов'язань за іщмДоговорбм Сторони несуть 
дальність згідно з чшншм заксяюдаветчом України.
?ендодавець не відаовідає за  зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за  
аняями Орендодавця, якщо ішпе непередбачено дам Договором. О р ен ду відповідає за 
зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за я я т к  він є  правонаступником. виключно 

и майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бутнзаернене на орендоване 
не Майно,
фя» які виникають за цим Дош ворш  або в  зв'язку з  явді, не вирішені шляхом 
ЮОІВ, йішітвуються в судовому ПОрЯДКу,

[ей Договір укладено строком на 1 рік,щ© діє з 2Дсерщ м2013 року до  2$ серпня 201

Умови цього Договору зберІШОЇЬ салу и* ш т  усього тершцу дц цього Договору, у 
[числі у випадках, кони після його укладення, закодадавстаом встановлено правила, до 
рУ'оть становище Орендаря, а в частіші зобов'язань Орендаря ніодо о р у д н о ї шіати - до 
нння зобов'язань.
Зміни до умов цього Договору або його ршірвщщя щ щ хщ т ьж  за взашної згода 
Р- ЗМІНИ, ЩО ВрОПОН55ШЬСЯ юаесш, рОЗГЯЯДШОТЬЕЯ врттяпна одного місяця з дата* St 
шя до розгляду інщоюршроншо. \
ПІСЛЯ закінчення щ ш щ у Договору щ*ШтОровщф, який належним чином виконував свої 
йзкн за Договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладання Договору 
щ на новий термін, крім даиадхів, якщо орендоване Майно н е^ х ід ое для потреб його 
Еика. V разі якщо власник має намір використовувати зазначене Майно для власних 
*>• він повинен письмово попередити про не Орендаря не пізніше ніж за три місяці до 
С' .'КНЯ терміну Договору.
Договір оренди продовжується за наявності письмової заяви Орендаря за один місяць до 
чення терміну дії договору оренди-
еі. якщо на момент пррі^йжсння д ії Договору оренда осташія оцінка об’єкта оренди була 

і’язаний подати Щ Ш 0 0 з^  заяву ДЩ^шйтамн.

Ш  У разі відсутності заедві е д » Й  Ь  С т ф і щро пршшнення або зміну умов цього Договору 
■teroM  одного мкзщгн&зок закінчення терміну ного дії, Договір ражаєгься продовженим на 
т  самий термін і на тих дамих умовах, які були передбачені дам Договором. Зазначені дії 
іврмлякугься додаткова?* договором, який е невід’ємною чаеттдаеяо Договору при обов'язків!

Р-7- Реорганізація Орендодавця або перехід права владності на орендоване Майно третім 
їебам не є підставою для змаш або приішненяя чинності цього Договору, і він зберігає свою 
ш  :ть для нового власника орендованого Майна (його правояастудаиків).
9Л. Чишость цього Договору оршіиняється вшслідок:

• закінчення строку, на Щейй було Його укладено;
- загибелі орег дованого Майна;

достроково за взаємною згодою Сторін. за рішенням суду у  разі невиконання Сторонами 
воіч зобоп’язаль по Договору або в іншейс випадках, передбачених закшоШішшхш акта,;;:

s





додатковий договір леї
до Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) 

майна, що належить до державної власності 
від 29 серпня 2013 року № 806

м. Луцьк 'VT' 2014 року
Ми, що нижче підписалися, регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Волинській області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
13347870, місцезнаходження якого: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9 (далі - Орендодавець), в особі начальника регіонального 

І відділення Маслечко Тетяни Богданівни, яка діє на підставі Положення про 
регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого 
наказом ФДМУ від 02.10.2012 № 3607 з однієї сторони, та Товариство з 
обмеженою відповідальністю “ЗАХІДТЕПЛО”, ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого: 45008, Волинська обл., 
м.Ковель, вул Грушевського, 110А (далі -  Орендар), в особі директора ТОВ 
«ЗАХІДТЕПЛО» Шеремети Миколи Максимовича, який діє на підставі 
Статуту ТзОВ “ЗАХІДТЕПЛО”, зареєстрованого виконавчим комітетом 
Ковельської міської ради 30.08.2012 за №11971020000001041, з іншої 
сторони, уклали цей Договір про наступне:

Щі. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в такій редакції: «Орендна плата 
Щ визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне 
Ш майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
Щ України від 04 жовтня 1995 року №786 (із змінами та доповненнями), і 
І  становить без ПДВ за серпень 2014 року 1857,12 грн (тисяча вісімсот
I  п’ятдесят сім гривень 12 коп.).

Орендна плата за серпень 2014 року визначається шляхом коригування 
орендної плати за базовий місяць оренди липень 2014 року на індекс 

Ж інфляції за серпень. 2014 року».
I I  2.Пункт 3.6 Договору оренди викласти в такій редакції: «Орендна плата 

перераховується Орендарем щомісячно в термін не пізніше 15-го числа 
місяця, наступного за звітним і спрямовується 70 відсотків суми орендної 
плати до державного бюджету на р/р 31112094700004 в Головному 
управлінні Державної казначейської служби України у Волинській області, 
одержувач коштів Ковельське управління Державної казначейської служби 
України Волинської області, ідентифікаційний код 37788874, МФО 803014, 
код платежу 22080300, а 30 відсотків суми орендної плати на рахунок 
Балансоутримувача. При заповненні розділу "Призначення платежу" 
платіжного документу по сплаті орендних платежів до державного бюджету 
необхідно дотримуватись такого порядку:
М О Ї; ;*22080300*38367072*№806*29.08.2013* 13347870*1*; - орендна плата: 
М О Ї; ;*22080300*38367072*№806*29.08.2013* 13347870*2*; - пеня».
3. Пункт 7.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: «Погоджувати 
передачу майна в оренду від Балансоутримувача Орендарю згідно з цим 
Договором по акту приймання-передавання Майна, який підписується 
одночасно з цим Договором».
4. В пункті 10.1. Договору оренди слова: «строком на 1 рік, що діє з 29 
серпня 2053 року до 28 серпня 2014 року включно» замінити на слова



г ----5 “л“ «.чірипл /.win року до Z5 серпня 2016 року и'
ВКЛЮЧНО».

 ̂ Всі інші умови вищезгаданого Договору оренди, непорушені дани і 
Додатковим договором, залишаються незмінними, і сторони підтверджують 
по них свої зобов’язання.
6. Даний Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору оренди 
державного нерухомого майна від 29 серпня 2013 року № 806 .
7. Додатковий договір діє з 29 серпня 2014 року.
8. Даний Додатковий договір укладено в трьох примірниках, кожен із яких 
має однакову юридичну силу.

Додатки:
До цього Додаткового договору додається:

- розрахунок розміру орендної плати

Юридичні адреси і підписи сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ. ОРЕНДАР:

ВІДДІЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАХІДТЕПЛО»

4302'’, м. Луцьк, Київський майдан, 9

'"..S': • •

т.Б. Маслечко

45008, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Грушевського, 110а

М.М. Шеремета

7
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м .п.

Розрахунок
плати за липень (базовий) місяць 2014 року оренди державного нерухомого майна. 

Майно перебуває на балансі Професійно -  технічного училища №5 м. Ковель__
№
п /
п Назва та місцезнаходження об’єкта оренди

Площа
об’єкта
оренди

m2

Вартість об’єкта 
оренди за 

незалежною 
оцінкою на 

ЗО.06.2013 року

Застосовані величини Орендна пл 
20

ата за липень місяц 
П4 оренди

орендна
ставка

%

індекс інфляції назва
місяця, рік

Орендна плата бе: 
ПДВ **, грн

1 2 3 4 5 6 7 8

■ 1

Частина їдальні -  котельні площею 192,4 кв.м,, 
що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. 

Ковель, вул. Іваекжа, 18

192,4 132244,00

15
с к л а д

п а л и в н и х
м а т е р іа л ів ,

в и р о б н и ц т в о
т а

п о с т а ч а н н я
т е п л о в о ї

е н е р г і ї

Ііз  липня 2013 по 
Липень 2014 - 

1,12345

Липень 
. 2014

1857,12

70%- 1299,98 гри. 
до держбюджету 

30% - 557,14 грн. 
Балансоутримувач)

* Розмір орендної плати за серпень 2014 року буде визначатись шляхом коригування орендної плати за липень місяць2014 оренди (1857,12 
гри) на індекс інфляції за серпень 2014 року -

** Оподаткування орендної плати здійснюється 

Орендар ; ТзОВ « Західтепло»

відповідно до вимог чинного законодавства.

1 ' ' " Г  *
ш ш /  - ■

V  (підпис)

Г ..Л / /U -
(прізвище, ім ’я, по-батькові)

і



Додатковий договір №2 
Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, 

що належить до державної власності від 29 серпня 2013 року №806

LCJ? 2016 рокз
майна України ті

_я>кій області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13347870, місцезнаходження якогс 
І  м.Луцьк, Київський майдан,9 (далі-Орендодавець), в особі начальника регіональног 
реяня Маслечко Тетяни Богданівни, яка діє на підставі Положення про регіонадь*- 
іення Фонду державного майна України по Волинській області, затвердженого наказо? 
|У  від 02.10.2012 № 3607, з одного боку, та Товариство з обм еж еною  відповідальнісп  
ІДТЕПЛО», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого: 4500$ 
івська обл., м. Ковель, вул. Грушевського, 110А (далі -  Орендар), в особі директора Л С 
ІПДТЕПЛО» Резя Анатолія Івановича, який д іє на підставі Статуту Товариства 
ж еною  відповідальністю  «ЗАХІДТЕПЛО», зареєстрованого виконавчим комітетом 
їяьської м іської ради 30.08.2012 за № 11971020000001041, з іншого боку, уклали цеі 
гпсовий договір про наступне:
зеамбулу Договору оренди викласти в наступній редакції:
, що нижче підписалися, регіональне відділення Фонду державного майна України п< 
шській області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13347870, місцезнаходження якоп 
7 , м.Луцьк, Київський майдан,9 (далі-Орендодавець), в особі начальника регіональног» 

щ ілення Маслечко Тетяни Богданівни, яка діє на підставі Положення про регіональь 
к іл ен н я  Фонду державного майна Украши по Волинській області, затвердженого нак ми 
И Л У  від 02.10.2012 № 3607, з одного боку, та Товариство з обмеж еною  відповідальніст 
Ь П Д Т Е П Л О », ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого 450( 
:#линська обл., м. Ковель, вул. Грушевського, 110А (далі -  Орендар), в особі директора ТС і 
ВАХІДТЕП ЛО » Резя Анатолія Івановича, який д іє на підставі Статуту Товарист ; 
Обмеженою відповідальністю  «ЗАХІДТЕПЛО», зареєстрованого виконавчим комітете 
Ковельської м іської ради 30.08.2012 за № 11971020000001041, з іншого боку, уклали цеі 
Нодатковий договір про наступне:»
Щ. Пункт 1.1. Договору оренди викласти в наступній редакції:
■Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне окрем» 
індивідуально визначене майно: частину їдальні-котельні площею 192,40 кв.м (далі - М айно> 
що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Івасюка, 18 на перше* 
[поверсі та обліковується на балансі Професійно-технічного училища №5 м. Ковеля (код з; 
[ЄДРПОУ 02539996) (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновк • 
про вартість станом на 31.05.2016, .виконаним суб’єктом оціночної діяльності фізичнеє 
особою-підприємцем Малащицькою О.Г. і становить за незалежною оцінкою -  236 329,00 грн 
(двісті тридцять шість тисяч триста двадцять дев’ять грн.00 коп.) без врахування ПДВ.
3. Пункт 3.1. Договору оренди викласти в наступній редакції: «Орендна плата визначаєте 
підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її ро г 
затвердженої постановою Кабінету М іністрів України від 04.10.1995 № 786 (із змінами 
доповненнями) і становить без ПДВ 2945,26 грн. (дві тисячі дев’ятсот сорок п’ять гривені 
коп.) за базовий місяць оренди (липень 2016 року).»
4. Пункт 3.3. Договору оренди доповнити реченням такого змісту: «Індексація орендної пла;; 
у 2016 році проводиться відповідно до вимог частини 9 прикінцевих положень Закону Україні 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік.».
5. Пункт 3.9. Договору оренди викласти в наступній редакції: «3.9. Надміру сплачена сума 
орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок



Ж ЛІ

К у т н іх  платежів, а у раті неможливості такого заліку у звязку з припиненням орендних 
в&осин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів стороні 
Б ю гься вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 
^ я в н ого  та місцевих бюджетів, затвердженого наказом М іністерства фінансів України від 

19.2013 №  787, зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 25.09.2013 за N  1650/24182 
юви Кабінету М іністрів України від 16 лютого 2011 року N  106 "Деякі питання 

я обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі 
).»

озділ 7 Договору оренди доповнити пунктом 7.4. наступного змісту: «У випадку 
ізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на 

самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.» 
іункт 10.1. Договору оренди викласти в наступній редакції:

Договір укладено на 2 роки 11 місяців, що діє до 28.07.2019 року включно», 
ункт 10.3. Договору оренди доповнити реченням такого змісту:
начені д ії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього 

ору».
пункті 10.5 Договору оренди слова: «за один місяць до закінчення терміну д ії договору 
ди» замінити на слова: «за два місяці до закінчення терміну д ії договору оренди.» 
одатковий договір д іє з 29 серпня 2016 року.

В сі інші умови вищезазначеного Договору оренди є непорушені даним Додатковим 
вором, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

Даний Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору оренди індивідуально 
наченого (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності від 29
пня 2013 року № 806.
Даний Додатковий договір укладено в трьох примірниках, кожен із яких має однакову 
идичну силу.

7. Додатки

датки до цього Додаткового договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Додаткового договору додаються:
-  розрахунок розміру орендної плати за базовий місяць оренди;
- звіт про оцінку Майна, що передається в оренду (для Балансоутримувача - висновок щ 
вартість майна);

Ю ридичні адреси і підписи сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ ПО ВОЛИНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

ОРЕНДАР:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАХІД ГЕ! ІЛО»

45008, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Грушевськж®. 110А

:
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Розрахунок Х ^ «7о"  
плати за (липень) місяць 2016 року оренди державної' майна

№
п/п

Назва та
місцезнаходження об’єкта 

оренди

Площа 
об’єкта 

оренди, m2

Вартість 
об’єкта 

оренди за 
незалежною 
оцінкою на 
31.05.2016 

року

Застосовані
величини Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди

орендна
ставка

%

назва
місяця, рік

Індекси інфляції Орендна плата без
ПДВ **, грн

1 2 3 4 5 6 7 8

Частина їдальні-котельні 
площею 192,4 кв.м., що 
знаходиться за адресою: 
45000, Волинська обл., 

м. Ковель, 
вул. Івасюка, 18

ViUM ; 
lf̂ °? s «

192,4 236 329,00 15%
Липень 

2016 року VI -  0,998
VII - 0,999

2945,26 грн. 
70% - 2061,68 грн. 
до Держбюджету 
30% - 883,58 грн. 

Балансоутримувачу

Орендар:

ТзОВ «Західтепло»

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

, . . ...,1.11ц. •мммаМміміїїіШШМ ШШШМІіШіііііііііііі І
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в и зн ач ен ого  (н ер у х о м о го  або ін ш о го ) м ай н а, 

щ о н ал еж и ть  до  д ер ж а в н о ї в л а сн о ст і в ід  2 9 .0 8 .2 0 1 3  №  806
м. Луцьк чі9» _(ІІ*і** 2019 Р°КУ

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та В олинській  областях, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42899921, місцезнаходження якого: 79007, М. 
Львів, вул. Січових Стрільців, 3 (далі - Орендодавець), в особі заступника 
начальника. Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях - начальника Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Маслечко Тетяни 
Богданівни, яка діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14.03.2019 № 256 та 
наказу Фонду державного майна України з кадрових питань (особового складу) 
від 24.06.2019 № 249-р "Про призначення Маслечко Т.Б.", з одного боку, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДТЕПЛО», ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого: 45008, Волинська область, м. 
Ковель, вул. Грушевського, ПОА(далі-Орендар), в особі директора ТОВ 
«ЗАХІДТЕПЛО» Резя Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДТЕПЛО», зареєстрованого 
виконавчим комітетом Ковельської міської ради 30.08.2012 за
№11971020000001041, з іншого боку, уклали цей Договір про внесення змін про 
наступне:

І. Договір оренди викласти в такій редакції:

«Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42899921, місцезнаходження якого: 79007, м. 
Львів, вул. Січових Стрільців, 3 (далі - Орендодавець), в особі заступника 
начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях - начальника Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Маслечко Тетяни 
Богданівни, яка діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14.03.2019 № 256 та 
наказу Фонду державного майна України з кадрових питань (особового складу) 
від 24.06.2019 № 249-р "Про призначення Маслечко Т.Б.", з одного боку, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДТЕПЛО», ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 38367072, місцезнаходження якого: 45008, Волинська область, м. 
Ковель, вул. Ерушевського, 1 ЮА(далі-Орендар), в особі директора ТОВ 
«ЗАХІДТЕПЛО» Резя Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДТЕПЛО», зареєстрованого 
виконавчим комітетом Ковельської міської ради 30.08.2012 за
№11971020000001041, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

і



1. П редм ет догов ор у
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
державне окреме індивідуально визначене майно: котельню (літер Ж-1) площею 
185,10 кв.м (далі-Майно), що знаходиться за адресою: Волинська обл.. м. Ковель, 
вул. Івасюк&, 18 та обліковується на балансі Державного навчального закладу 
«Ковельський центр професійно-технічної освіти» (код за ЄДРПОУ 02540060) (далі 
-  Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість 
станом на 31.05.2019, виконаним суб'єктом оціночної діяльності ФОП Раком А.А. 
становить за незалежною оцінкою -  311 479,00 грн. (триста одинадцять тисяч 
чотириста сімдесят дев’ять гривень) без рахування ПДВ.
1.2. Майно передається в оренду з метою використання Орендарем: 52,8 кв.м -  для 
розміщення складу; 132,3 кв.м -  для виробництва та постачання теплової енергії.
1.3. Стан Майна на момент укладення Договору визначається в акті приймання- 
передавання орендованого Майна.

2. У м ови п ер едач і ор ен дован ого м айна О рен дар ю  ~
2.1. Орендар вступає у строкове платне користу вання Майном у термін, указаний у 
Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта 
приймання-передавання Майна, підписаного між Орендарем та Балансоутримувачем 
за погодженням з Орендодавцем.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права 
власності на це Майно. Власником орендованого Майна залишається держава, а 
Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3.Заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
Майно третім особам
2.4. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про 
незалежну оцінку Майна.
2.5. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на 
Балансоутримувача за погодженням з Орендодавцем.

3. О рендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.1995 №786 (із змінами) (далі -  Методика розрахунку), і 
становить без ПДВ за базовий місяць оренди (червень 2019 року) 3874,02 грн. (три 
тисячі вісімсот сімдесят чотири гривні 02 коп.).

Орендна плата за липень 2019 року буде визначатись шляхом коригування 
орендної плати за базовий місяць оренди червень 2019 року на індекс інфляції за 
липень 2019 року.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 
чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 
розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 
Оперативна інформація про індекси інфляції розміщується на офіційному веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики.
3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця добова 
орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою 
розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням 
користування.



3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни 
Методики її розрахунку, зміни орендної ставки, істотної зміни стану об’єкта оренди з 
незалежних ■ від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України.
3.6 Орендна плата перераховується Орендарем щомісячно в термін не пізніше 
15-го числа місяця, наступного за звітним і спрямовується 70 відсотків від суми 
орендної плати до державного бюджету на розрахунковий рахунок 31115093003004 в 
Казначействі України (ЕАП), одержувач коштів Ковельське управління Державної 
казначейської служби України Волинської області, ідентифікаційний код 37788874, 
МФО 899998, код платежу 22080200, а ЗО відсотків від суми орендної плати на 
рахунок Балансоутримувача.
3.7. Орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає 
індексації і стягується до держбюджету та Балансоутримувачу у визначеному 
пунктом 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з 
урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України 
на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення 
перерахування орендної плати.
3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що ічадійшла до бюджету, підлягає в 
установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості 
такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. 
Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами 
Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та 
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
03.09.2013 № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 за N 
1650/24182 та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 
"Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших 
доходів бюджету" (зі змінами).
3.9. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді 
завдатку в розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди. Внесений завдаток 
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останні місяці оренди.
3.10. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну 
плату до дня повернення Майна за актом приймання - передавання включно. 
Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити 
заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 
ураховуючи санкції, до державного бюджету та Балансоутримувачу.

4. Використання ам ор ти зац ій н и х відрахувань 
і відновлення орен дован ого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно 
нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення 
орендованих основних фондів.
4.2 Поліпшення- орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 
відрахувань, є власністю держави.
4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів
5.4. 5.7, 6.2 цього Договору.
4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар звертається 
до Орендодавця згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця 
державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного



майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018 Л 
686 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 711/32163.

5. О бов'язк и  О рендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 
цього Договору.
5.2. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим 
Договором. Завдаток стягується до державного бюджету і Балансоутримувачу .у 
співвідношенні, визначеному у пункті 3.6 цього Договору. Після закінчення 
основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за 
останні місяці з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі виникнення у 
Орендаря заборгованості з орендної плати за результатами такого перерахування 
орендар зобов'язаний перерахувати її до державного бюджету і Балансоутримувачу в 
сумі, на яку вона перевищує розмір завдатку.
5.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету 
та Балансоутримувачу (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар для сплати 
орендної плати до державного бюджету, вказується "Призначення платежу" за 
зразком, який надає Орендодавець листом при укладенні Договору про внесення змін 
до Договору оренди).
5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігти його пошкодженню і 
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, 
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.5. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою 
контролю за його використанням та виконанням умов Договору.
5.6. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати 
своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого 
Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень 
орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо 
компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний 
висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ ємних 
поліпшень.
5.8. Страхувати орендоване Майно на користь Балансоутримувача на суму не менше, 
ніж на його вартість за висновком про вартість Майна (із зазначенням в договорі 
страхування франшизи безумовної -  0%) у порядку, визначеному законодавством, 
зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха.

Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього 
Договору Майно було застрахованим, і протягом трьох робочих днів після укладення 
договору страхування на відповідний період надавати Орендодавцю копії завірених 
належним чином договорів страхування і платіжних доручень про сплату страхового 
платежу.
5.9. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних 
платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
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5.10. У разі припинення або розірвання Договору оренди повернути 
Балансоутримувачу, за погодженням з Орендодавцем, орендоване Майно в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням 
нормального фізичного зносу, та відшкодувати Балансоутримувачу збитки у разі 
погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини 
Орендаря.
5.11. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 
15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем 
орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю (в т.ч. 
плата за землю).
5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.13. У разі реорганізації Орендаря, зміни рахунку, найменування, номера телефону, 
місцезнаходження письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
5.14. Дотримуватись вимог експлуатації об’єкта оренди.

6. П рава О рендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 
цього Договору.
6.2. За письмовою згодою Орендодавця та уповноваженого органу управління 
здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, 
технічне переозброєння орендованого майна, що зумовлює підвищення його 
вартості..

7. О бов ’язки  О рендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Погоджувати передачу майна в оренду від Балансоутримувача Орендарю згідно з 
цим Договором по акту приймання-передавання Майна, який підписується 
одночасно з цим Договором.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим 
Майном на умовах цього Договору.
7.3. У разі якщо Орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), 
яка підлягає перерахуванню до державного бюджету', протягом трьох місяців підряд, 
вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання Договору та 
стягнення заборгованості.
7.4. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору 
переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо 
останній згоден стати Орендарем.

8. П рава О рендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов 
Договору та використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі 
необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його
розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна, внаслідок невиконання або 
неналежного виконання умов цього Договору. г



8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження 
складанням звітів.

9. В ідп ов ідал ьн ість  стор ін  і виріш ення спор ів  за Д оговор ом
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає 
за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар 
відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є 
правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями 
не може бути звернене на орендоване державне Майно.
9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку.
9.4. Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, передбачених 
цим Договором, проводиться на підставі рішення суду та/або в безспірному порядку 
на підставі виконавчого напису нотаріуса.

10. С трок  д ії та  ум ови  зм ін и , розірван н я Д огов ор у
10.1. Цей Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє до 28 червня 
2022 року включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього терміну дії цього 
Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення, законодавством 
встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань 
Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної 
згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного 
місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. Усі зміни та доповнення до 
цього Договору вносяться в такій самій формі, що й цей Договір, що змінюється або 
розривається, якщо інше не встановлено законом.
10.4. Договір оренди продовжується за наявності письмової заяви Орендаря за два 
місяці до закінчення терміну дії договору оренди.

У разі, якщо на момент продовження дії Договору оренди остання оцінка 
об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, Орендар, за три місяці до 
закінчення терміну дії Договору, зобов’язаний подати Орендодавцю заяву щодо 
пролонгації Договору з документами, необхідними для визначення суб’єкта 
оціночної діяльності на конкурсних засадах.
10.5. У разі якщо уповноважений орган управління Майном не попередив Орендаря 
про намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення 
строку цього Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за 
цим Договором, має право продовжити його на новий строк відповідно до вимог 
цього Договору.

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення цього Договору або 
зміну його умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця цей Договір 
уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були 
передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються договором про внесення 
змін до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору при 
обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.



10.6. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно 
третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і 
він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 
правонаступників).
10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який було його укладено;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін, за рішенням суду у разі невиконання 

Сторонами своїх зобов’язань по Договору або в інших випадках, передбачених 
законодавчими актами України;

- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря -  юридичної особи.

10.8. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірвано на вимогу 
Орендодавця, якщо Орендар:

- користується Майном не відповідно до умов цього Договору
- погіршує стан Майна
- не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд
- не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна
- без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у 

користування іншій особі
- перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або уповноваженого органу 

управління здійснювати контроль за використанням Майна , виконанням умов цього 
договору.
10.9. Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення
Майна, якщо Орендар не вносить плату' за користування Майном протягом трьох 
місяців підряд. У разі відмови Орендодавця від Договору оренди Договір є 
розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову 
від Договору. - - -  г
10.10. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, 
здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря. Поліпшення 
Майна, зроблені Орендарем як за згодою, так і без згоди Орендодавця, які не можна 
відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не 
підлягає.
10.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох 
робочих днів Орендар повертає Балансоутримувачу за погодженням з Орендодавцем. 
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового 
знищення або випадкового пошкодження.
10.12. Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання 
Сторонами акта приймання-передавання за погодженням з Орендодавцем. Обов’язок 
щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається 
на Орендаря.
10.13. Якщо Орендар не виконує обов’язку щ одо повернення Майна, Орендодавець 
має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної 
плати за користування Майном за час прострочення.
10.14. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
чинним законодавством України.
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10.15. Цей Договір укладено у 3-х (трьох) примірниках, 
юридичну силу :

- один Орендодавцю;
- один Орендарю;
- один Балансоутримувачу.

\кожен з яких має однако

\

11. Д одатки
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Договору додаються:
- акт приймання-передавання орендованого Майна; г
- розрахунок орендної плати;
- звіт про оцінку Майна, Орендарю та Балансоутримувачу -  висновок про вартість 
майна.»
II. Даний Договір про внесення змін діє з 29 липня 2019 року.
III. Даний Договір про внесення змін є невід’ємною частиною Договору оренди 
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до 
державної власності від 29 серпня 20 ІЗ року №806.
IV . Даний Договір про внесення змін укладено в трьох примірниках, кожен із яких 
має однакову юридичну силу.

Ю р и ди ч н і а д р еси  і п ід п и си  стор ін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДТЕПЛО»
ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА 
ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, З

. МАСЛЕЧКО

45008, Волинська обл., м.Ковель 
вул. Г рушевсь^ого. 110 А

А.РЕЗЬ

-*8



ЗАТВЕРДЖЕНО
■ ч.

Наказом У правління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях в ід^ .07 .2019  №

Розрахунок
орендної плати за базовий місяць (червень) 2019 року за використання нерухомого майна, що належить до державної власності -  
_______________котельні (літер Ж-1) площею 185,10 кв.м за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18_______________

№
п/п

Назва та місцезнаходження 
об’єкта оренди

Площа
об’єкта
оренди,

m2

Вартість 
об’єкта оренди 
за незалежною 

оцінкою 
станом на 
31.05.2019

Застосовані величини Орендна плата за базовий* місяць 
оренди

орендна
ставка

%
індекс інфляції назва місяця, 

рік
Орендна плата без 

ПДВ**, грн

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Котельня (літер Ж-1) площею 
185,10 кв.м за адресою: 45000, 

Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Івасюка, 18

185,10 311479,00 15 VI -  0,995 Червень
2019

3874,02

70% -2711,81 грн 
до держбюджету 
30%- 1162,21 грн 

Балансоутримувачу

* Розмір орендної плати за липень місяць буде визначатись шляхом коригування орендної плати за червень (базовий) місяць 2019 на індекс 
інфляції за липень 2019 року.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

t *





Додаток до договору № 3 про внесення 
змін до Договору оренд індивідуально 

визначеного (нерухомого абс іншого) майна, 
що належить до державної власності 

від 29 серпня 2013 року № 806

Акт
приймання - передавання орендованого майна

м. Ковель 4 І .  jusji./.*__2019 року

Виходячи з умов Договору №3 про внесення змін до Договору оренди 
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, до належить до 
державної власності від 29 серпня 2013 року №806 Бала ісоутримувач -  
Державний навчальний заклад «Ковельський центр проф -сійно-технічної 
освіти» передає, а Орендар -  Товариство з обмеженою і ідповідальністю 
«ЗАХІДТЕПЛО» приймає в строкове платне користування державне окреме 
індивідуально визначене майно: котельню (літер Ж-1) площею 185,10 кв.м, що 
знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18 та 
обліковується на балансі Державного навчального заклад «Ковельський 
центр професійно-технічної освіти».

Стан майна, що передається в оренду - задовільний.

П ЕРЕДАВ: ПРИ Й Н ЯВ:

БАЛ А Н С О У ТРИ М У ВА Ч :
ДНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

ОРЕНДАР:
ТОВАРИСТВО З ОБ Mb КЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІДТЕПЛО»

45000, Волинська обл., м.Ковель,
вул.

О РЕН ДО ДАВЕЦ Ь:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА 

ОБЛАСТІ

вул.Січових£>грільців, 9

.МАСЛЕЧКО

45000, Волинська обл.. м. Ковель, 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях
^  а ?  с іє /У  T______

1 . В И С Н О В О К
про вартість майна

1. Виконавець оцінки: Фізична особа -  підприємець Рак Анатолій Анатолійович.

2. Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях.

3. Назва об’єкту оцінки: Котельня (літер Ж-1) площею 185,10кв.м за адресою: 45000, 
Волинська обл., м.Ковель, вул.Івасюка, 18, що обліковується на балансі Державного 
навчального закладу «Ковельський центр професійно-технічної освіти».

4. Коротка характеристика об’єкта оцінки:
Загальна площа -  185,10кв.м.
Оцінювана площа -185,10кв.м.
Кількість поверхів -  1.
Розміщення на поверсі -  1 поверх.
Тип по капітальності -II.

5. Мета оцінки: Визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для продовження дії договору оренди.

6. Дата оцінки: станом на 31.05.2019р.

7. Вид вартості: Ринкова.

8. Використані методичні підходи: дохідний, порівняльний.
За основу був взятий порівняльний підхід.

9.Величина ринкової вартості отримана в результаті оцінки без врахування ПДВ-20%:

311 479,00грн. / *
(Триста одинадцять тисяч чотириста сім десят д ев ’ять гривень 00 копійок)
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про вартість майна

1. Виконавець оцінки: Фізична особа -  підприємець Рак Анатолій Анатолійович.

2. Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області.

3. Назва об’єкту оцінки: Котельня (літер Ж-1) площею 185,10кв.м, за адресою: 45000, 
Волинська обл., м.Ковель, вул.Івасюка, 18, що обліковується на балансі Державного 
навчального закладу «Ковельський центр професійно-технічної освіти».

4. Коротка характеристика об’єкта оцінки:
Загальна площа -  185,10кв.м.
Оцінювана площа -185,10кв.м.
Кількість поверхів -  1.
Розміщення на поверсі -  1 поверх.
Тип по капітальності -II.

5. Мета оцінки: Визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для продовження дії договору оренди.

6. Дата оцінки: станом на 31.05.2019р.

7. Вид вартості: Ринкова.

8. Використані методичні підходи: дохідний, порівняльний. 
За основу був взятий порівняльний підхід.

9.Величина ринкової вартості отримана в результаті оцінки без врахування ПДВ-20%:

311 479,00грн.
(Триста одинадцять тисяч чотириста сім десят дев ’ять гривень 00 копійок)

Фізична особа-підприємець:_

Оцінювач;

М.П.
Кваліфікаційне свідоцтво ФДМУ МФ№5302 від 08 вересня 2007року



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ L 
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області

Київський майдан, 9 м.Луиьк, 43027, тел./факс: (0332) 24-34-77 
voIvn@spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 42899921

< -7 .. .< с у  <   № S s ' f  ( у  НаЛїї_________________в і д ______________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЗАХЇДТЕПЛО»

вул. Грушевського, 110 А 
Волинська обл., м. Ковель,45008

Державний навчальний заклад 
«Ковельський центр професійно- 
технічної освіти»

вул. Варшавська, 10, м. Ковель,
Волинська обл., 45000

Щодо продовж ення 
терміну дії договору оренди

Повідомляємо, що відповідно до пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 травня 2022 № 634 «Про особливості оренди державного та 
комунального майна у період воєнного стану» Договір оренди нерухомого майна, що 
належить до державної власності від 29.08.2013 № 806 продовжений на період дії 
воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування 
воєнного стану.

Лист відправлено на електронні адреси: anatoliy505@gmail.com, kp!7@i.ua

Заступ н ик начал ьни ка 
Регіонального відділення 
Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях -  начальник
Управління забезпечення реалізації /
повноважень у Волинській області с -  * - у  Тетяна МАСЛЕЧКО

Наталія Фусько (0332) 72 91 14

mailto:anatoliy505@gmail.com
mailto:7@i.ua

