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Вараська міська рада є засновником кількох комунальних 
підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства. Фінансування їх, окрім надходжень від тосподарської- 
діяльності, здійснюється частково і з місцевого бюджету відповідно до 
місцевих програм.

Оскільки в абзаці другому частини першої статті 15 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон) мова йде 
лише про установи і організації, то чи можна цю норму Закону застосувати і 
для передачі комунального майна в оренду без проведення аукціону 
комунальним підприємствам. Підприємства є платниками податків, а 
відповідно до п.1 Додатку 1 Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03 червня 2020 
року №483, потенційні орендарі, які звернулись із заявою про оренду без 
проведення аукціону, до заяви додають інформацію про реєстрацію згідно з 
вимогами законодавства та її внесення органами державної податкової 
служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та 
установ.

З огляду на викладене вище просимо роз’яснити чи можна надавати 
в оренду без проведення аукціону комунальним підприємствам, 
засновниками яких є Вараська міська рада, комунальне майно 
територіальної громади. Якщо---так,—то™»_якими нормами законодавства 
керуватись у таких випадках. ■ЗГЩНОЗОРИГІНАЛОМГ
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Також виникає спірне питання стосовно необхідності проведення 
незалежної оцінки для передачі в оренду або продовження договорів оренди 
з орендною платою одна гривня на рік.

Оскільки для встановлення орендної плати у розмірі однієї гривні на 
рік не впливає показник вартості об’єкта оренди, то відсутня необхідність 
визначати ринкову (оціночну) його вартість. До того ж оплата визначення 
ринкової (оціночної) вартості передбачає додаткове фінансове навантаження 
на державний та місцевий бюджети, якщо орендарями є органи місцевого 
самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за 
рахунок державного та місцевого бюджету.

З огляду на таке, просимо роз’яснити, чи можна надавати в оренду / 
продовжувати договори оренди орендарям, які мають право на 
отримання в оренду державного та комунального майна без проведення 
аукціону з орендною платою у розмірі однієї гривні на рік, без проведення 
незалежної оцінки. А також, чи може представницький орган місцевого 
самоврядування передбачити такі норми у місцевій методиці розрахунку 
орендної плати за комунальне майно (надати право не визначати ринкову 
(оціночну) вартість об’єкта оренди з орендною платою 1 гривня).

Заступник міського голови Ігор ВОСКОБОЙНИК

Дмитро Ющук
Олександр Долюк
Сергій Жмурак
Катерина Жданюк 0671786382
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