
Інформація про потенційний об’єкт оренди Магазин с. Крупиця                                   14.08.2020р. 
№  Вимоги до відомостей Відомості 
1 Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:  

1.1 Тип об’єкта Нерухоме майно 

1.2 Місцезнаходження об’єкта 
вул. Веремко 8, с. Крупиця, 

Бериславського району 

1.3 Загальна і корисна площа об’єкта 
Загальна 227,5 кв.м; основна – 102,5 

кв.м; підсобна – 125,0 кв.м. 

1.4 

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) 

Ціла будівля, одноповерхова 

2 Тип Переліку  Першого типу 

3 Пропонований строк оренди 5 років 

4 

Інформація про стан реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт оренди 
відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» 

Власник: Новорайська сільська рада, 
номер запису - 34079072 

5 Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.) 3362 

6 Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)  

7 

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового призначення  (вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується 
включення до Переліку другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується») 

 

8 
Інформація про технічний стан об’єкта, потужність електромережі і забезпечення об’єкта 
комунікаціями 

Потребує ремонту, підключений до 
електропостачання 

9 

Інформація про цільове призначення об’єкта оренди — у разі неможливості використання об’єкта 
за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, крім випадку, 
передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в разі відсутності такої інформації на момент її 
внесення), та в разі включення об’єкта до Переліку другого типу 

Розміщення магазину 

10 

Інформація про те, чи є об’єкт оренди пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим 
об’єктом культурної спадщини чи його частиною, та інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду (у разі, якщо об’єкт не є 
об’єктом культурної спадщини, вказується «Не є об’єктом культурної спадщини») 

Не є об’єктом культурної спадщини 

11 

Інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в довгострокову пільгову 
оренду (у разі прийняття такого рішення вказуються його назва та реквізити, у разі, якщо таке 
рішення не приймалося, зазначається «Не застосовується») 

Не застосовується 

12 
Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери управління якого він 
належить  Не застосовується 

13 Поверховий план об’єкта або план поверха, на якому розташовано об’єкт оренди 
Додається: 
додатки № 1 

14 Фотографічне зображення майна або його відео зображення (обрати необхідне) Додається: 
додатки № 

Відсутнє 

 

 



 

Додаток №1 

 

 


