Інструкція для
орендодавця/балансоутримувача по роботі з
Переліками об’єктів, щодо яких прийнято
рішення про передачу в оренду, на
електронному майданчику «new.gov.auction»
Реєстрація нового користувача.
Робота Орендодавця (балансоутримувача) з Переліками
Додаток 1. Інструкція із заповнення полів переліків

Реєстрація нового користувача
Реєстрація користувача організації орендодавця (балансоутримувача).

Реєстрація організації орендодавця (балансоутримувача).
Активація кабінету користувача, акцепт договору (ідентифікація).

Для роботи із переліками об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду (надалі Переліки) та/або проведення аукціону з передачі в оренду майна, що перебуває у державній та
комунальній власності із застосуванням електронної торгової системи (ЕТС), відвідувач
майданчика «new.gov.auction» має зареєструватись, як користувач типу “Орендодавець згідно
ЗУ”
та
активувати
кабінет
користувача,
шляхом
акцепту
договору.

реєстрація
організації
орендодавця
(балансоутри
мувача

Третій етап

реєстрація
користувача
організації
орендодавця
(балансоутри
мувача)

Другий етап

Перший етап

Реєстрація нового користувача передбачає три етапи:

активація
кабінету
користувача,
акцепт
договору
(ідентифікація)
.

Перший

На

етап.

головній

Реєстрація

сторінці

Зареєструватись

користувача

майданчика

організації

«new.gov.auction»,

орендодавця

у

Головному

(балансоутримувача).

меню

натиснути

Відкривається форма реєстрації уповноваженої контактної особи організації. У формі необхідно
заповнити поля: Логiн (email) – вказати електронну адресу, яка буде використовуватися для

ідентифікації користувача, при вході у кабінет, та для отримання інформаційних повідомлень від
майданчика: Пароль та Пароль ще раз – ввести значення паролю: ПIБ - вказати данні
уповноваженої контактної особи від організації; Телефон – можливо вказати міський або
мобільний. У блоку підтвердження, необхідно встановити чотири галочки «Я погоджуюсь …..» та

натиснути кнопку Зареєструватись

Наступним кроком необхідно підтвердити електронну адресу, яка була вказана у полі Логiн
(email) – на електронну адресу надійде лист, від майданчика, з посиланням, за яким необхідно
перейти,

Звертаємо увагу, у випадку не надходження листа з посиланням, радимо перевірити
папку Спам.

Другий

етап.

Реєстрація

організації

орендодавця

(балансоутримувача).

Після успішного підтвердження електронної адреси, відкривається форма реєстрації
орендодавця (балансоутримувача). У формі необхідно послідовно заповнити поля відмічені
червоною зірочкою.

У полі Реєстрація як, із випадаючого переліку,
необхідно обрати значення Замовник аукціону, у
полі

Тип

організатора,

Орендодавець згідно ЗУ.

встановити

значення

Далі заповнити розділ Юридична адреса.

УВАГА! Користувачі типу “Замовник
аукціонів“
власності

У

розділі

Інформація

господарювання

власності,
юридичної

із

необхідно

випадаючого

особи

та

про
вказати:

Форму

переліку,

Назву

ЄДРПОУ

орендодавця.

суб’єкта

організації

можуть
лише

мати

Юридична

форму
особа

У розділі Банківські реквізити необхідно вказати параметри банківських рахунків, для здійснення
розрахунків, заповнивши поля Назва та відділення банку та IBAN Отримувача. У розділі
Додаткові відомості необхідно вказати чи є організація платником ПДВ, обравши відповідне
значення «Так» чи «Ні».

У

розділі

суб’єкта

Дані про уповноважену
господарювання

(для

особу

договору)

необхідно заповнити поля розділу вписуючи
данні у родовому відмінку (дана інформація
буде використана для договору).

Заповнити поля розділу Уповноважена контактна особа суб’єкта господарювання та натиснути
Зареєструватись, відбувається перший вхід до кабінету створеного Замовника аукціону без
використання логіну та паролю. На електронну адресу надійде повідомлення від майданчика
про успішну реєстрацію. Для завершення реєстрації необхідно акцептувати договір з
оператором
майданчика.

Третій етап. Активація кабінету користувача, акцепт договору. При здійсненні першого входу до
кабінету створеного Замовника аукціону, на сторінці Кабінет користувача відображатиметься
повідомлення щодо необхідності акцептувати договір, щоб отримати документ необхідно натиснути
Перейти до договору (відкриється екранна форма документу для ознайомлення)

Ознайомившись з умовами Договору та перевіривши данні Замовника аукціонів, необхідно
прийняти Договір натиснувши кнопку «Погодитись та продовжити», на останній сторінці документу

(після чого Договір отримає дату та номер).
Для
-

завершення

процесу

акцепту

Договору

необхідно:

роздрукувати Договір, у двох примірниках, поставити печатки та підписи зі сторони Замовника
аукціону;

- примірники Договору надіслати, зручним для вас способом, на адресу оператора (Товарна
біржа

"ПУБЛІЧНІ

АУКЦІОНИ"),

що

вказана

у

реквізитах

до

Договору;

- Договір буде акцептовано, оператором, після отримання примірників документів та перевірки
даних

(другий

екземпляр

договору

повернеться

на

адресу

Замовника

аукціонів).

Функціонал кабінету користувача, зареєстрованого у якості Замовника аукціонів, стане доступним
після отримання та перевірки інформації, за договором.

Робота Орендодавця
(балансоутримувача) з Переліками.
1. Робота з Переліками оренди при створенні/редагуванні нового Об'єкта.
2. Дії Орендодавця та Балансоутримувача з Переліками оренди.

1.
Робота
з
Переліками
оренди
при
створенні/редагуванні
нового
Об'єкта.
Крок
1.
У
кабінеті
користувача,
необхідно
перейти
до
блоку Реєстр оренди (1), у Головному меню, або розділу Мої Реєстри оренди (2), у меню
кабінету
користувача.
Крок
2.
Натиснути
кнопку
Опублікувати
об'єкт
(3)

1

2
3

4
5

Крок 3. У картці Опублікувати об’єкт (4), із
випадаючого переліку, обрати тип об'єкта
(5), який потрібно створити. Існують
наступні типи об'єктів:
• Нерухомість
• Єдиний майновий комплекс
• Транспорт
• Інше

Крок 4. Необхідно послідовно заповнити поля електронної форми (поля позначені червоною
зірочкою
є
обов’язковими
для
заповнення)

Крок 5: Детальні правила заповнення полів (в тому числі юридичні нюанси) наведені в Інструкції
заповнення полів переліків, яка розроблена ДП «Прозорро.Продажі», Додаток 1.

Крок 6. Якщо реєстр складається з
декількох об'єктів (активів), можливо
додати

форму

для

наступного

об’єкта, натиснувши кнопку Додати
об'єкт

Крок 7. Для завантаження документів, необхідно натиснути, внизу форми, кнопку Додати документ (1)

1

3

4

Далі необхідно обрати відповідний файл документу,
у полі Назва документу (2) вказати його назву, та
додати наступний файл документу, також вказавши
його

2

назву.

Вкажіть
назву
докумен
ту

Додайте
наступн
ий файл

Крок 8. Заповнивши всі необхідні поля та завантаживши всі необхідні документи, можливо Зберегти
об'єкт до чернетки (3) (якщо потрібно відкласти публікацію об'єкта, наприклад, почекати документ
якого не вистачає для публікації), або Зберегти та перейти до публікації (4) (якщо користувач
повністю готовий до публікації об'єкта в ЦБД).

Крок 9. Організатор, який працює з Реєстрами, має можливість переглянути всі свої (і лише свої)
створені об'єкти (як опубліковані так і в чернетках) в меню Мої Реєстри оренди.

Крок 10. Для редагування, раніше створеної чернетки, необхідно в потрібній картці об'єкта
(приклад картки нижче) натиснути кнопку Детальніше (1). Внизу сторінки натиснути кнопку
Редагувати оголошення (2).

Важливо!!!
можливо
статусі

Редагувати
лише

об'єкти

Чернетки

в

1

(об'єкти

ще не опубліковані в ЦБД).

Після публікації редагування
полів

та

додавання

нових

документів не є можливим.

2

2.

Дії

Орендодавця

та

Балансоутримувача

з

Переліками

оренди.

Дії - це набір юридичних активностей, які може здійснити зі своїм об'єктом, лише користувач в
ролі Орендодавця чи Балансоутримувача (в тому числі надати відповідь на Заяву, яка створена
для

даного

об'єкту

чи

надати

відповідь

на

раніше

створену

дію).

Крок 1. У Головному меню меню обрати блок Реєстр оренди, знайти у загальному списку свої
об’єкти

Крок 2: Щоб не шукати у загальному списку свої об'єкти, Організатор має можливість
переглянути всі свої (і лише свої) створені раніше об'єкти (як опубліковані, так і в чернетках) через
Меню користувача, розділ Мої Реєстри оренди. Оскільки Дія не існує поза об'єктом створюється з середини конкретного об'єкта, обраємо потрібний об’єкт.
.

Крок

3.

Необхідно

обрати

картку об'єкта до якого буде
відноситися

Дія

кнопку

і

натиснути

Детальніше.

У
середині
кожного
об'єкта
наявні
три
Об'єкт
оренди
детальний
опис
Заяви
–
відображається
актуальний
список
Заяв
щодо
Дії - відображається актуальний перелік Дій доданих до об'єкта.
Крок 4. Необхідно перейти до розділу Дії (1).

1

2
Крок 5. У розділі Дії необхідно натиснути кнопку Створити дію (2)

розділи:
об'єкта;
об'єкта;

Крок 6. Відкривається картка Створити дію, необхідно обрати тип Дії, із випадаючого переліку

У полі Роль організації, що виконує дію, необхідно обрати відповідну роль, із випадаючого переліку.
Оскільки одна й та сама юридична особа може бути одночасно Балансоутримувачем і Орендодавцем,
однак Дія це юридична активність, яку має виконувати певна Роль), є наступні Ролі:

- Балансоутримувач
- Орендодавець
- Уповноважений орган управління
- Орган охорони культурної спадщини

Крок 7. Далі на сторінці Дії, необхідно заповнити поля: Опис дії - це текстовий опис що
передбачається в даній Дії; у полях Тип дії та Роль організації, що виконує дію – значення обрано
раніше (Крок 6), його можливо змінити;
поле Пов'язаний об'єкт - це може бути Об'єкт, з якого створюється Дія, або Заява, яку раніше
створив учасник, для даного Об'єкту (наприклад, Орендодавець бажає надати відповідь на певну
Заяву, через створення Дії типу Публікація рішення), або попередня Дія (наприклад, була дія
Запит на отримання відповіді від Балансоутримувача, а Орендодавець надає відповідь у формі
Повідомлення про намір).

Якщо за Об'єктом існують раніше створені Заяви чи Дії, то вони будуть відображені в списку Пов'язаний об'єкт
в
такому
вигляді
і
їх
можна
буде
обрати:

Крок 8. За необхідності додати документи, потрібно натиснути Додати документ, обрати потрібний файл та
вказати

назву

1

документу.

2

Крок 9. Заповнивши поля та завантаживши документи, можливо Зберегти Дію до чернетки (1)
(зберігатиметься у розділі Мої Реєстри оренди, у відповідному об'єкті, збережену чернетку Дії

можливо відредагувати) або Зберегти та перейти до публікації (2) (в цьому випадку Дія буде
опублікована в ЦБД та редагування буде можливим)

Додаток 1.
Інструкція із заповнення полів переліків

Заповнення полів переліків
Внутрішній ідентифікатор об’єкта.
Правила заповнення: формується автоматично під час активації інформації про об’єкт в реєстрі
Дата публікації.
Правила заповнення: формується автоматично під час активації інформації про об’єкт в реєстрі.
Остання дата зміни.
Правила заповнення: формується автоматично під час активації інформації про об’єкт в реєстрі.
Ідентифікатор майданчика.
Тип власності:
- державний:
- комунальний;
Дані про чинного орендаря:
- Найменування;
- Повна юридична назва;
- Ідентифікатор;
- Місцезнаходження (Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса – вулиця;
Населений пункт; Область; Поштовий індекс);

Правила заповнення: заповнюється, якщо вноситься об’єкт для продовження договору

.

оренди

Організації, задіяні в керуванні об'єктом:
1. Балансоутримувач:
- Найменування;
- Повна юридична назва;
- Ідентифікатор;
- Місцезнаходження (Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс);
- дані про контактну особу;
- Інформація щодо підтвердження повноважень;

Правила заповнення: заповнюється інформація про балансоутримувача. Якщо
балансоутримувач одночасно є орендодавцем, то інформація дублюється. У разі, якщо в цьому
підрозділі є слово “організатор”, то воно розуміється у значенні “організація”.
2. Орендодавець:
- Найменування;
- Повна юридична назва;
- Ідентифікатор;
- Місцезнаходження (Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс);
- дані про контактну особу;
- Інформація щодо підтвердження повноважень;
Правила заповнення: інформація про орендодавця підтягується автоматично з особистого
кабінету. Орендодавець дописує інформацію, що відсутня.

3. Уповноважений орган управління:
- Найменування;
- Повна юридична назва;
- Іденти фікатор;
- Місцезнаходження (Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс);
- дані про контактну особу;
- Інформація щодо підтвердження повноважень;
Правила заповнення: заповнюється інформація про уповноважений орган управління. Якщо
уповноваженого органа управління немає, то поля не заповнюються. У разі, якщо в цьому
підрозділі є слово “організатор”, то воно розуміється у значенні “організація”. У разі, якщо назва
поля - “орган управління”, то майданчик ще не змінив назву і вона скоро буде виправлена.
Стан погоджень та рішень
4. Тип переліку, до якого віднесено об'єкт:
Правила заповнення: Якщо об’єкт включається до переліку 1 типу, то обирається значення
“перелік першого типу”. Якщо об’єкт включається до переліку 2 типу, то обирається значення
“перелік другого типу”.
Значення “Без включення в переліки”/“undefined” обирається у таких випадках:
I. Якщо в реєстр заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір
оренди до 01.02.2020 р. Старі договори оренди вносяться в систему протягом 24 місяців з дня
введення в дію закону шляхом внесення інформації про об’єкт в реєстр та завантаження
договору. Ця процедура не вимагає прийняття рішень про включення об’єктів в переліки, оскільки
об’єкти не є вільними.
II. Якщо орендодавець хоче продовжити договір оренди. В такому випадку в реєстр
заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір, який хочуть продовжити. Ця
процедура не вимагає прийняття рішення про включення об’єкту в перелік, оскільки об’єкт не є
вільним.

5. Статус об'єкта в переліку
Правила заповнення:
I. відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону.
значення “затверджено” обирається, коли орендодавець прийняв відповідне рішення про
включення об’єкта в перелік 1 чи 2 типу або коли об’єкти вважаються переліком 1 типу
автоматично ;
II. значення “очікування” обирається, коли балансоутримувач вже прийняв рішення про намір
передачі майна в оренду та відправив клопотання на орендодавця щодо включення в перелік. При
цьому, заніс в реєстр інформацію про об’єкт. В свою чергу орендодавець ще не прийняв рішення
про включення об’єкта в перелік.
III. значення “undefined/не визначено” обирається у разі, якщо заповнюється інформація про
об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р., або заповнюється інформація про
об’єкт, щодо якого продовжується договір оренди.
6. Рішення балансоутримувача про намір передачі в оренду об’єкта
- Наявність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка про наявність рішення про намір передачі майна в
оренду. В полі вручну прописуються реквізити документа.
Галочка не ставиться, якщо:
a) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р.,
або
b) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого продовжується договір оренди, або
c) якщо об’єкти вважаються переліком 1 типу автоматично відповідно до п. 4 Прикінцевих та
перехідних положень Закону.

7. Рішення орендодавця про включення об’єкта до переліку:
- Наявність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка про наявність рішення про включення об’єкта в перелік. В
полі вручну прописуються реквізити документа.
Галочка не ставиться, якщо:
a) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р.,
або
b) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого продовжується договір оренди, або
c) якщо об’єкти вважаються переліком 1 типу автоматично відповідно до п. 4 Прикінцевих та
перехідних положень Закону.

8. Погодження уповноваженого органу управління:
- Наявність та необхідність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка про наявність погодження уповноваженого органу
управління. В полі вручну прописуються реквізити документа.
Галочка не ставиться, якщо:
а) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р.,
або
b) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого продовжується договір оренди, або
с) якщо об’єкти вважаються переліком 1 типу автоматично відповідно до п. 4 Прикінцевих та
перехідних положень Закону, або
d) якщо погодження уповноваженого органу управління не вимагалося.

9. Інформація про згоду на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого
майна:
- Наявність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка, якщо орендодавець затвердив додаткову умову оренди
про здійснення ремонтних робіт. В полі вручну прописуються реквізити рішення. Крім того, в
такому разі орендодавець в розділі документів також обов’язково завантажує згоду на здійснення
ремонтних робіт.
10.Рішення про передачу об'єкта на приватизацію:
- Наявність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка у разі наявності відповідного рішення. В полі вручну
прописуються вручну реквізити рішення.
11. Рішення про проведення інвестиційного конкурсу:
- Наявність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка у разі наявності відповідного рішення. В полі вручну
прописуються реквізити рішення.
12.Погодження органу охорони культурної спадщини:
- Наявність та необхідність рішення;
- Реквізити підтверджуючого документу;
Правила заповнення: ставиться галочка у разі необхідності отримання погодження. Якщо
погодження органу охорони культурної спадщини необхідне, то воно обов’язково має бути
наявним для внесення об’єкта в реєстр. В полі вручну прописуються реквізити погодження.

13. Стан пам'ятки культурної спадщини
Правила заповнення: вручну зазначається стан пам’ятки “занедбаний” або “задовільний” або
інший. Пам'ятка є занедбаною, якщо вона перебуває в аварійному або напіваварійному стані,
або стані, який загрожує фізичною втратою характерних властивостей об'єкта культурної
спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої такий об'єкт визнається
пам'яткою.
14. Стан державної реєстрації об'єкту
Правила заповнення: обирається одне із значень:
а) не зареєстровано, відсутній документ, що посвідчує право власності
b) зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
c) зареєстровано до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент
виникнення речового права на майно (речове право на майно виникло до 01.01.2013)
d) реєстрація не вимагається.
15. Реквізити державної реєстрації об'єкту
Правила заповнення: у разі наявності реєстрації права власності вручну вписуються реквізити
документа.
Правила та умови передачі об'єкта в оренду
16.Пропонована тривалість оренди [Років][Місяців][Днів]
Правила заповнення: обирається кількість років, місяців та днів - тільки цифрами.
17.Графік погодинного використання [Понеділок] [Вівторок] [Середа] [Четвер] [П'ятниця] [Субота]
[Неділя]
Правила заповнення: вручну позначається графік використання
18.Графік запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та
політичних заходів
Правила заповнення: вручну заповнюється графік. У разі необхідності завантажується документ з
відповідним графіком.

19.Спосіб обмеження цільового призначення об'єкта [ onlyDescribed, exceptDescribed,
noRestricions]
Правила заповнення: за замовчуванням має обиратися “noRestricions/немає обмежень”, проте
якщо є 5 категорій заборонених цільових призначень, то обирається “exceptDescribed крім
описаного”.
“onlyDescribed - тільки зазначене” зазначається у таких випадках:
- якщо заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020
р., або
- якщо заповнюється інформація про об’єкт, коли продовжується договір оренди без аукціону,
або
- майно включається в перелік 2 типу, або
- майно передбачається пунктом 29 Порядку.
20. Опис обмежень цільового призначення об'єкта (за наявності)
Правила заповнення:
При виборі значення 'Окрім зазначеного' в цьому полі прописуються 5 категорій заборонених
цільових призначень. У разі вибору 5 категорій заборонених цільових призначень, то прописується
відповідно таким чином: “Об’єкт можна використовувати за будь-яким цільовим призначення, крім:
1.... 2…. 3....”
При виборі значення 'Тільки зазначене' цьому полі прописуються:
цільове призначення за п. 29 Порядку, або
цільове призначення за ст. 15 Закону, або
цільове призначення, яке прописане в старому договорі, укладеному до 01.02.2020 р., або
цільове призначення, яке прописано в договорі, що продовжується без аукціону.

21.Додаткові умови оренди майна.
Правила заповнення: Дані зазначаються за наявності. У разі затвердження додаткової умови щодо
виконання ремонтних робіт, реконструкції або реставрації об’єкта оренди зазначаються наступні
дані: * Вид робіт; * Сума (вартість) виконання робіт; * Строк виконання робіт; * Інші дані. Також, в
документах завантажується відповідне рішення про затвердження додаткових умов оренди.
22. Можливість суборенди
Правила заповнення: ставиться галочка про те, що суборенда дозволена. Звертаємо увагу, що за
законодавством суборенда дозволяється за замовчуванням, якщо заборона не прийнята
орендодавцем. Якщо заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди
до 01.02.2020 р., то тоді галочка не ставиться, оскільки при передачі цього об’єкта в оренду до
01.02.2020 згода на суборенду не надавалася. В такому разі потрібне прийняття окремого рішення
про надання згоди на суборенду.
Вартісні характеристики
23. Первісна балансова вартість
Правила заповнення: заповнюється тільки цифрами
24.Залишкова балансова вартість
Правила заповнення: заповнюється тільки цифрами. Балансова вартість береться за останню звітну
дату, що передує внесенню в перелік. Якщо балансової вартості немає, то ставиться 0.
25.Ринкова вартість
Правила заповнення: прописується ринкова (оціночна) вартість, визначена на підставі звіту про
оцінку майна (частина 4 статті 8 Закону). Поле заповнюється у випадках, встановлених
законодавством.
26.Дата визначення ринкової вартості
Правила заповнення: вручну вписується дата.

27.Інформація про оцінювача, вартість проведення оцінки, необхідність компенсації оцінки
орендарем та суму компенсації.
Правила заповнення: вручну вписується інформація. Якщо була здійснена бухгалтерська
переоцінка, на підставі якої майно було поставлене на баланс, також вписується сума
компенсації та необхідність компенсації переоцінки.
28.Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка
для запропонованого цільового призначення
Правила заповнення: поле заповнюється, коли:
a) об’єкт включений в перелік 2 типу.
b) продовжується договір оренди без аукціону.
c) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р.
29. Фактичне значення орендної плати
Правила заповнення:
1.Якщо майно передаватиметься в оренду без аукціону та включене до переліку 2 типу, то
орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати
2.Якщо вноситься інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р.,
то прописується орендна плата за договором.
3.Якщо вноситься інформація про об’єкт, договір щодо якого продовжується без аукціону, то
зазначається оренда плата, визначена відповідно до ч. 7 ст. 18 Закону.
4.Якщо об’єкт передаватиметься на аукціоні або договір оренди буде продовжуватися на
аукціоні, то зазначається стартова місячна орендна плата, визначена відповідно до
законодавства.
Якщо назва фактичне значення орендної ставки, то це буде пізніше перейменовано.

30.Значення орендної ставки у відсотках
Правила заповнення:
Якщо об’єкт включений до переліку 1 типу та передається на аукціоні, то пишеться ставка
стартової місячної орендної плати у розмірі 1 %.
Якщо об’єкт включений до переліку 2 типу або договір оренди продовжується без аукціону або
заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір оренди до 01.02.2020 р., то
зазначається відповідна ставка з Методики розрахунку орендної плати у відсотках.
31.Інші відомості щодо визначення орендної ставки
Правила заповнення: вручну заповнюються особливості.
Рішення про включення нового об’єкта до переліку
- Наявність рішення
- Реквізити підтверджуючого документу
Правила заповнення: ставиться галочка про наявність рішення про включення об’єкта в перелік. В
полі прописуються вручну реквізити документа.
Галочка не ставиться, якщо a) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого укладений договір
оренди до 01.02.2020 р., або b) заповнюється інформація про об’єкт, щодо якого продовжується
договір оренди, або c) якщо об’єкти вважаються переліком 1 типу автоматично відповідно до п. 4
Прикінцевих та перехідних положень Закону.
Документи об'єкта
Правила заповнення: завантажуються документи, передбачені законодавством.
Основні характеристики об'єкта:
32.Назва об'єкта
Правила заповнення: наприклад, Нежитлове приміщення
33. Опис об'єкта
Правила заповнення: наприклад, приміщення кабінету 16,4 м.кв., яке розташоване за адресою:
Полтавська обл., Пирятинський район, с. Велика Круча, вул. Героїв Майдану, буд.109/1

34. Основний класифікатор - Модель основного класифікатора, що є обов'язковою складовою
опису будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: наприклад, нерухомість
Додатковий класифікатор об'єкта - Модель додаткового класифікатора, що є необов'язковою складовою
моделі будь-якого об'єкту.

35.Значення обирається зі словника.

Правила заповнення: наприклад, адміністративна будівля

Розташування
36.Місцезнаходження: Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса – вулиця;
Населений пункт; Область; Поштовий індекс
37.Координати: Широта; Довгота; Висота

Технічні характеристики
38. Загальна площа будівлі, до складу якої входить об'єкт оренди, кв.м.
39. Загальна площа об'єкта оренди, кв.м.
40. Корисна площа об'єкта оренди, кв.м.
41. Місце розташування об’єкта в будівлі.
Правила заповнення: aboveGround, pedimental, basement, technical, attic

42.Номер поверху або поверхів
43.Технічний стан об'єкта оренди
44.Чи приєднаний об'єкт оренди до електромережі
45.Потужність електромережі, кВт
46.Ступінь потужності електромережі
47.Водозабезпечення присутнє
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є

48. Каналізація присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
49. Газифікація присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
50. Централізоване опалення присутнє
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
51. Автономне опалення присутнє
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
52. Лічильник опалення присутній
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
53. Вентиляція присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
54. Кондиціонування присутнє
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
55. Телефонізація присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
56. Телебачення присутнє
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
57. Інтернет присутній
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
58. Ліфт присутній
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
59. Охоронна сигналізація присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є
60.Пожежна сигналізація присутня
Правила заповнення: позначається галочка, якщо є

61. Додаткова інформація щодо комунікацій, що є в об'єкті: Водопостачання - Центральне,
Свердловина; Газопостачання - Наявне; Опалення - Центральне, Автономне газове, Автономне
електричне; Каналізація - Центральна, Септик
Правила заповнення: заповнюється в полі вручну
62. Інформація про наявність окремих особових рахунків на об'єкт оренди, відкритих
постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у
компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг
Правила заповнення: заповнюється в полі вручну

63. Інформація щодо компенсації балансоутримувачу сплати земельного податку за
користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди
Правила заповнення: заповнюється в полі вручну

Спеціалізовані поля в залежності від типу об’єкта
Транспортні засоби:
1. Основні характеристики об'єкта:
- Назва об'єкта
Правила заповнення: наприклад, Автомобіль Mazda 3
- Опис об'єкта
Правила заповнення: вручну прописується опис об’єкта
- Основний класифікатор - Модель основного класифікатора, що є обов'язковою складовою
опису будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається вид транспортного засобу
- Додатковий класифікатор об'єкта - Модель додаткового класифікатора, що є
необов'язковою складовою моделі будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається деталізований вид транспортного
засобу
2. Розташування
Місцезнаходження: Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс;
Координати: Широта; Довгота; Висота.
3. Технічні характеристики:
Марка транспортного засобу; Модель транспортного засобу; Рік випуску; Об’єм двигуна, см³;
Тип палива.
Правила заповнення: обирається одне із значень: gasoline, diesel, gas, electric, other
Тип коробки передач
Правила заповнення: обирається одне із значень: manual, automatic, other
Пробіг, км; Комплектація; Опис пошкоджень; Потреба у ремонті; Колір

Інше окреме індивідуально визначене майно:

1. Основні характеристики об'єкта:
- Назва об'єкта

Правила заповнення: наприклад, скрипка
- Опис об'єкта
Правила заповнення: вручну прописуються характеристики об’єкта
- Основний класифікатор - Модель основного класифікатора, що є обов'язковою складовою
опису будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається вид об’єкта
- Додатковий класифікатор об'єкта - Модель додаткового класифікатора, що є необов'язковою
складовою моделі будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається деталізований вид об’єкта
2. Розташування
Місцезнаходження: Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс;
Координати: Широта; Довгота; Висота.

ЄМК

1.Основні характеристики об'єкта:

- Назва об'єкта Правила заповнення: прописується назва ЄМК
- Опис об'єкта Правила заповнення: вручну прописується опис ЄМК
- Основний класифікатор - Модель основного класифікатора, що є обов'язковою складовою
опису будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається вид діяльності ЄМК
- Додатковий класифікатор об'єкта - Модель додаткового класифікатора, що є необов'язковою
складовою моделі будь-якого об'єкту. Значення обирається зі словника.
Правила заповнення: серед випадаючого списку обирається деталізований вид діяльності ЄМК

2. Розташування
Місцезнаходження: Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України; Адреса –
вулиця; Населений пункт; Область; Поштовий індекс;
Координа
ти: Широта; Довгота; Висота.
3.Технічні характеристики:
-Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної
- Кількість робочих місць, ociб
- Відомості про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу в обсязі,
передбаченому для інформації про нерухоме майно
Правила заповнення: наприклад, Будівлі А, Б, В, Г, Д, склад Д, розбірна конструкція Є, ТП 4305,
прохідна, мощення
- Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс
Правила заповнення: наприклад, Площа ділянки, кадастровий номер - 8000000000:72:233:0018 або
обліковий номер
- Основні зобов’язання (договірні та позадоговірні)
Правила заповнення: наприклад, Договір поставки №4 від 12.09.2019 року. Зобов'язання виробити
для ТОВ «АлкоВайн» 300 літрів горілки «Найкраща». Зобов'язання за кредитним договором №5 від
30.06.2018 року, укладеного з банком ПАТ «Грошібанк» в розмірі 2,4 млн грн.
- Посилання на веб-сторінку орендодавця, на якій розміщена додаткова інформація про
єдиний майновий комплекс
Правила заповнення: наприклад, http://nashorendodavets.ua/dp_naikrashcha

