
№ 

з/п
Об'єкт оренди

Вартість 

відповідно до 

висновку про 

оцінку майна, 

тис. грн.

Призначення
Площа, 

кв.м.

Орендна 

ставка, %

Базовий розмір 

орендної плати, 

тис. грн.

1
нежитлове приміщення (договір від 

08.01.2020 №1/59/20-Н)
29,35 розміщення автомобіля 40,2 15 0,185

2
нежитлові приміщення (договір від 

08.01.2020 №2/59/20-Н)
125,8 розміщення офісу 53,3 18 0,951

3
нежитлове приміщення (договір від 

13.01.2020 №3/59/20-Н)
53,5 розміщення складу 40,5 15 0,338

4
частина нежитлового приміщееня 

(договір від 17.01.2020 №4/59/20-Н)
9,62

розміщення торгівельного автомату, що 

відпускає продовольчі товари (кавовий 

автомат)

2 9 0,036

5
нежитлові приміщення (договір від 

23.01.2020 №7/59/20-Н)
128,08

розміщення майстерні по обслуговуванню та 

ремонту холодильного обладнання
104,2 15 0,483

6
частина нежитлового приміщееня 

(договір від 28.01.2020 №8/59/20-Н)
17,2

розміщення буфету, що не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи у закладах освіти
5 4 0,029

7
нежитлові приміщення (договір від 

29.01.2020 №10/59/20-Н)
1080,24

розміщення кафе, що не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи
517,4 8 3,647

8
 нежитлові приміщення (договір від 

31.01.2020 №11/59/20-Н)
94 розміщення офісу 32,3 18 0,422

9
нежитлове приміщення (договір від 

30.01.2020 №13/59/20-Н
27,6 розміщення офісу 10,9 18 0,206

10
частина нежитлового приміщення 

(договір від 07.02.2020 №14/59/20-Н)
5,89

розміщення торгівельного автомату, що 

відпускає продовольчі товари (кавовий 

автомат)

2 9 0,022

11
нежитлові приміщення (договір від 

25.02.2020 №15/59/20-Н)
286,25 організація різних видів відпочинку для дітей 86,1 15 1,791

у т. ч. з бюджетними установами Х Х Х Х Х

1
нежитлові приміщення (договір від 

23.01.2020 №5/59/20-Б)
3,2

розміщення бюджетних організацій, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету 

України

26,9 1 грн/рік -
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2
частина нежитлового приміщення 

(договір від 23.01.2020 №6/59/20-Б)
3,5

розміщення бюджетних організацій, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету 

України

11 1 грн/рік -

3
група інвентарних об'єктів (договір від 

29.01.2020 №9/59/20-Б)
114,3

розміщення бюджетних організацій, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету 

України

2573,35 1 грн/рік -

4
група інвентарних об'єктів (договір від 

31.01.2020 №12/59/20-Б)
102,04

розміщення бюджетних організацій, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету 

України

2540,5 1 грн/рік -

5
нежитлове приміщення (договір від 

27.02.2020 №16/59/20-Б
22,2

розміщення бюджетних організацій, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету 

України

15,3 1 грн/рік -


