
                                             Додаток 

        до проєкту рішення Руськополянської  

                                                      сільської ради 

                                                                                               від 01.02.2023 № ___/VІІІ 

 

 

Оголошення про передачу в оренду 

транспортного засобу 

 

Майно передається в оренду на підставі:  

1. Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 

03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон №157) 

2. Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та 

комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту - Постанова №483 та 

Порядок) 

 

Назва об’єкта легковий автомобіль SUZUKI NEW SX4 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел та електронна пошта) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради,  код ЄДРПОУ 04410918, адреса: Україна, 

19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Руська 

Поляна, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 67, 

контактна особа Шевченко Вікторія Вікторівна 

(тел. 0472344652), ruskopolyanska.otg@gmail.com 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел та електронна пошта) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради,  код ЄДРПОУ 04410918, адреса: Україна, 

19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Руська 

Поляна, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 67, 

контактна особа Шевченко Вікторія Вікторівна 

(тел. 0472344652), ruskopolyanska.otg@gmail.com 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Шевченко Вікторія Вікторівна                                  

(тел. 0472344652), ruskopolyanska.otg@gmail.com 

Руська Поляна, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 67, 

Черкаський район, Черкаська область   

понеділок – четвер  з 08.00 до 17.00 

п’ятниця з 08.00 до 15.00  

 

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік другого типу 
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Первісна балансова вартість 549900,00 (п’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот 

грн.00 коп.) грн. без ПДВ 

Залишкова балансова вартість 521259,00 (п’ятсот двадцять одна тисяча двісті 

п’ятдесят дев’ять грн.00 коп.) грн. без ПДВ 

Тип об’єкта  Транспортний засіб 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

10 місяців 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Погодження не потрібне 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно р. 3 

ст. 13 Закону України “Про оренду 

державного та комунального майна” 

Суборенда не передбачена 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) наявні 

Інформація про арешти майна / застави Майно під арештом та заставою не перебуває 

Характеристика об’єкта оренди  легковий автомобіль SUZUKI NEW SX4, тип 

JY/B22S/B22SMT, ідентифікаційний номер 

TSMJYB22S00829715, повна маса 1720, маса без 

навантаження, категорія M1, об’єм двигуна 1586, 

тип палива В, колір білий, тип кузова АВ, 

максимальна потужність кВт 86, рівень екологічних 

норм Євро -5, реєстраційний номер СА 5961 ІО, рік 

випуску 2021, адреса – Черкаська обл., Черкаський 

р-н., с. Руська Поляна, вул. Шевченка, 67 

Інформація про стан реєстрації права 

власності  

 

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

СТТ №158363 від 14.06.2022р., видане ТСЦ 7141 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

 службовий автотранспорт для медичних 

працівників закладів охорони здоров’я 



Технічний стан об'єкта оренди Відмінний  

Орендна плата, визначена на підставі 

постанови КМУ  від 28 квітня 2021 р. № 

630 

Відповідно до ч.2 п. 14 постанови КМУ  від 28 

квітня 2021 р. № 630 розмір річної орендної плати у 

разі оренди транспортних засобів встановлюється 

на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди, що 

становить 52125,90   (п’ятдесят дві тисячі сто 

двадцять п’ять  грн. 90 коп.)грн. в рік та відповідно 

4343,83  (чотири тисячі триста сорок три грн.83 

коп.)грн. в місяць без ПДВ 

Процедура, внаслідок якої майно 

передається в оренду  

Без аукціону 

Розмір авансового внеску, 

забезпечувального депозиту 

для договорів оренди, що укладаються в період 

воєнного стану, авансовий внесок та 

забезпечувальний депозит 

орендарями, визначеними абзацами другим та 

четвертим частини першої статті 15 Закону України 

“Про оренду державного та комунального майна”— 

не сплачуються, згідно п.2 постанови КМУ від 27 

травня 2022 р. №  634 

Проєкт договору наявний 

Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна 

Відсутні 

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

відсутні 

Додаткова інформація 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону  

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам 

до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону 

України "Про оренду державного та комунального 

майна". 

 

 

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

відсутня 

 

  

Сільський голова                                                                    Олег ГРИЦЕНКО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120

