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6.1.1 Оцінювач: 

Маціборко Людмила Леонідівна 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Оціночна компанія 
«Техносервіс» 

Дата оцінки: 

«31» липня 2020 р. 
 

Дата затвердження висновку 

про вартість Майна: 

«05» серпня 2020 р. 

6.1.2 Рецензент: Сапунова Алла Іванівна 
Дата рецензії: 

«07» серпня 2020 р. 

6.2 
Страхова вартість 

(Залишити одне з двох альтернативних формулювань пункту 6.2.1) 

(1) 
6.2.1 

Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 

6.1 Умов 

Сума (грн), без ПДВ 94217,00 (девяносто чотири тисячі двісті 
сімнадцять гривень 00 копійок) 

7 
Цільове призначення Майна 

(Залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 7.1) 

(4) 
7.1 

з метою розміщення аптечного пункту*  

(Зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за яким Майно було 

включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного повідомлення про передачу Майна 
в оренду без проведення аукціону) 

(*Використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону) 

8 

Графік використання (заповнюється, 

якщо майно передається в погодинну 

оренду) 

- 

9 
Орендна плата і інші платежі 

(В залежності від типу Договору залишити одне із чотирьох альтернативних формулювань пункту 9.1) 

(2) 
9.1 

Місячна орендна плата, визначена на 

підставі Методики розрахунку орендної 
плати за майно, затвердженої рішенням 
Костопільської районної ради 

Сума, грн, без ПДВ 
942,17 (дев’ятсот соро дві гривні 17 
копійок) 

Дата визначення ринкової 

вартості майна 

«05» серпня 2020 р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

9.2 

Витрати на утримання орендованого 

Майна та надання комунальних послуг 

Орендарю 

Компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 

Договору 

10 
Розмір авансового орендного платежу 

(В залежності від типу Договору залишити одне із двох альтернативних формулювань пункту 10.1) 

(1) 
10.1 

2 (дві) місячні орендні плати, якщо цей 

Договір є договором типу 5.1.(А), 5.1.(Б), 

5.1.(Г), а також 5.1.(В), але переможцем 

аукціону є особа, що була орендарем 

Майна станом на дату оголошення 

аукціону (пункт 148 Порядку) 

Сума, грн., без ПДВ *  
 
1884,34 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири гривні 34 копійки) 
 

*Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж два місяці, розмір 

авансового орендного платежу становить суму орендної плати за цей 

строк оренди. 

11 Сума забезпечувального депозиту 

2 (дві) місячні оренді плати, але в будь-якому випадку у розмірі не 

меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число 

місяця, в якому укладається цей Договір: 

Сума, грн., без ПДВ  

4723,00 грн (чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 00 копійок) 

12 
Строк Договору 

(Залишити одне із трьох альтернативних формулювань пункту 12.1) 

(1) 
12.1 

4 (чотири) роки 09 (дев’ять) місяців з дати набрання чинності цим Договором. 

13 Згода на суборенду2 
Орендодавець __-__ згоду на передачу майна в суборенду згідно із 

Оголошенням про передачу майна в оренду 

(зазначити - «НАДАВ» або «НЕ НАДАВ»). 

 

                                            
2 Пункт заповнюється, якщо цей Договір є Договором типу 5(А) або 5(В), і майно за цим Договором передається за 

результатами проведення аукціону.  




























