
назва об'єкта оренди

тип Переліку, до 

якого пропонується 

внести об’єкт 

оренди

залишкова балансова вартість 

та первісна балансова вартість 

об’єкта, якщо об’єкт 

включається до Переліку 

першого типу

тип об’єкта
пропонований 

строк оренди

посилання на пункт Методики розрахунку 

орендної плати, яким встановлена орендна ставка 

для запропонованого цільового призначення, 

якщо об’єкт пропонується для включення до 

Переліку другого типу

інформація про отримання балансоутримувачем 

погодження органу управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого погодження було 

необхідним відповідно до законодавства, статуту або 

положення балансоутримувача

фотографічне зображення майна 
місцезнаходження 

об’єкта

загальна площа 

об’єкта

корисна площа 

об’єкта

характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому 

або частини будівлі із зазначенням місця 

розташування об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або мансардний 

поверх , номер поверху або поверхів

технічний стан об’єкта, 

інформація про 

потужність електромережі 

і забезпечення об’єкта 

комунікаціями поверховий план об’єкта або план поверха

інформація про порядок 

участі орендаря у 

компенсації 

балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних 

Два приміщення на ІІІ поверсі закладу 

освіти загальною площею 92,1 кв.м
Другого типу

Бібліотеки. 

Театри. 

Кінотеатри, 

діяльність з 

кінопоказів

1-5 років

п.5 Додаток

до рішення районної ради

від 14 листопада 2013 року 

№ 388

наказ відділу освіти Дубровицької 

райдержадміністрації від 13.08.2020 № 129 " Про 

надання згоди на передачу в оренду майна

http://www.dliceum.com.ua/?page_id=24148

м. Дубровиця 

Рівненська 

область, вул. 

Макарівська, 11

92,1 кв.м 92,1 кв.м
об'єкт оренди складається з двох приміщень: 

бібліотеки і книгосховища, які розташовані на 

ІІІ поверсі закладу освіти

технічний стан 

задовільний, дозволена 

електрична потужність     

3 кВт

http://img.dliceum.com.ua/2020/08/rozm_bibl.jpg

відшкодування витрат за 

електроенергію і 

теплопостачання 

орендодавцю

Приміщення харчоблоку харчоблоку на 

І поверсі закладу освіти загальною 

площею 221,7 кв.м.

Першого типу Експертна оцінка

Заклади 

харчування, 

їдальні, буфети, 

кафе, які не 

здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи

1-5 років

п.6 Додаток

до рішення районної ради

від 14 листопада 2013 року 

№ 388

наказ відділу освіти Дубровицької 

райдержадміністрації від 13.08.2020 № 129 " Про 

надання згоди на передачу в оренду майна

http://www.dliceum.com.ua/?page_id=24152

м. Дубровиця 

Рівненська 

область, вул. 

Макарівська, 11

192,9 кв.м 221,7 кв.м

об'єкт оренди складається з 13 приміщень, які 

розташовані на І поверсі закладу освіти, 

призначені дня організації харчування учнів, з 

окремим входом, лічильниками світла і  води

технічний стан 

задовільний,  

приєднана потужність 

від 20 до 80 кВт, об'єкт 

забезпечений 

водопостачанням та 

водовідведенням

http://img.dliceum.com.ua/2020/08/rozm_harch.jpg

відшкодування витрат за 

електроенергію і 

теплопостачання 

орендодавцю, 

водопостачання і 

водовідведення (за 

прямою угодою з 

постачальником)  

Частина коридору на І поверсі закладу 

освіти загальною площею 12 кв.м. 
Першого типу Експертна оцінка

Заклади 

харчування, 

їдальні, буфети, 

кафе, які не 

здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи

1-5 років

п.6 Додаток

до рішення районної ради

від 14 листопада 2013 року 

№ 388

наказ відділу освіти Дубровицької 

райдержадміністрації від 13.08.2020 № 129 " Про 

надання згоди на передачу в оренду майна

http://www.dliceum.com.ua/?page_id=24135

м. Дубровиця 

Рівненська 

область, вул. 

Макарівська, 11

12 кв.м 12 кв.м

об'єкт оренди складається з відгородженого 

металопластиковою конструкцією приміщення 

з окремим входом і вікном роздачі, які 

розташовані на І поверсі закладу освіти, 

призначене для організації роботи шкільного 

буфету, з окремим обліком електричної 

енергії, води, водовідведення

технічний стан 

задовільний, дозволена 

потужність     3 кВт

http://img.dliceum.com.ua/2020/08/photo_rozm_buf-scaled.jpg

відшкодування витрат за 

електроенергію, 

водопостачання, 

водовідведення, 

теплопостачання 

орендодавцю

Приміщення та частина коридору на І 

поверсі закладу освіти загальною 

площею 60 кв.м. 

Другого типу

Органи 

державної 

влади та органи 

місцевого 

самоврядуванн

я, інші установи 

і організації, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів

від 1 місяця - до 

1 року

п.5 Додаток

до рішення районної ради

від 14 листопада 2013 року 

№ 388

наказ відділу освіти Дубровицької 

райдержадміністрації від 13.08.2020 № 129 " Про 

надання згоди на передачу в оренду майна

http://www.dliceum.com.ua/?page_id=24168

м. Дубровиця 

Рівненська 

область, вул. 

Макарівська, 11

60 кв.м 60 кв.м

об'єкт оренди складається з окремого 

приміщення для роботи дільничної виборчої 

комісії та частини коридору на І поверсі для 

організації і  проведення виборів

технічний стан 

задовільний, дозволена 

потужність     3 кВт

http://img.dliceum.com.ua/2020/08/tvk_rozm.jpg

відшкодування витрат за 

електроенергію, 

водопостачання, 

водовідведення, 

теплопостачання 

орендодавцю

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТИ, ЯКІ ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ В ДУБРОВИЦЬКОМУ НВК "ЛІЦЕЙ-ШКОЛА" 
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