
№ з/п Балансоутри
мувач об'єкта Тип об'єкта 

Місцезнаходження 
потенційного 
об'єкта оренди

Загальна 
(корисна) 

площа 
об'єкта

Характеристика 
об'єкта 

оренди(будівлі в 
цілому або частини 

будівлі  із 
зазначенням місця 

розташування 
об'єкта 

будівлі(наземний,цо
кольний, 

підвальний, 
технічний або 

мансардний поверх, 
номер поверху або 

поверхів

Технічний стан об'єкта , 
інформація про потужність 

електромережі і 
забезпечення об'єкта 

комунікаціями

Інформація про наявність 
окремих особових рахунків на 

об'єкт оренди , відкртих 
постачальниками комунальних 

послуг або інформація про 
порядок участі орендаря у 

компенсації балансоутримувачу 
витрат на оплату комунальних 

послуг

Інформація 
про цільове 
призначенн
я  об'єкта 

оренди 

Тип Переліку, 
до  якого 

пропонується 
внести об'єкт 

оренди

Залишкова 
балансова 
вартість 
об'єкта 

станом на 
30.09.2020

Первісна 
балансова 
вартість 
об'єкта

Пропонований 
строк оренди

Інформація про 
отримання 

балансоутримувачем 
погодження органу 

управління 
балансоутримувача у 

випадках, коли 
отримання такого 
погодження було 

необхідним відповідно до 
законодавства, статуту 

або положення 
балансоутримувача

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

23,7 (17,4) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  1квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 6,336.31 23,237.89 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

2

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

22,8(16,8) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 6,095.69 22,355.44 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

3

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

24,5 (18,0) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі 1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 6,550.19 24,022.29 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

4

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

23,8(17,5) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі 1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 6,363.04 23,335.94 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

5

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

24,7 (18,2) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі 1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 6,603.66 24,218.39 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

6

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

20,4 (15,0) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 5,454.04 20,002.24 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

7

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

16,2 (11,9) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі 1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 4,331.15 15,884.13 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

Інформація про об’єкти оренди, які  на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду 
згідно із Законом України "Про оренду державного та комунального майна", та не були передані в оренду станом на 01.10.2020



№ з/п Балансоутри
мувач об'єкта Тип об'єкта 

Місцезнаходження 
потенційного 
об'єкта оренди

Загальна 
(корисна) 

площа 
об'єкта

Характеристика 
об'єкта 

оренди(будівлі в 
цілому або частини 

будівлі  із 
зазначенням місця 

розташування 
об'єкта 

будівлі(наземний,цо
кольний, 

підвальний, 
технічний або 

мансардний поверх, 
номер поверху або 

поверхів

Технічний стан об'єкта , 
інформація про потужність 

електромережі і 
забезпечення об'єкта 

комунікаціями

Інформація про наявність 
окремих особових рахунків на 

об'єкт оренди , відкртих 
постачальниками комунальних 

послуг або інформація про 
порядок участі орендаря у 

компенсації балансоутримувачу 
витрат на оплату комунальних 

послуг

Інформація 
про цільове 
призначенн
я  об'єкта 

оренди 

Тип Переліку, 
до  якого 

пропонується 
внести об'єкт 

оренди

Залишкова 
балансова 
вартість 
об'єкта 

станом на 
30.09.2020

Первісна 
балансова 
вартість 
об'єкта

Пропонований 
строк оренди

Інформація про 
отримання 

балансоутримувачем 
погодження органу 

управління 
балансоутримувача у 

випадках, коли 
отримання такого 
погодження було 

необхідним відповідно до 
законодавства, статуту 

або положення 
балансоутримувача

Інформація про об’єкти оренди, які  на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду 
згідно із Законом України "Про оренду державного та комунального майна", та не були передані в оренду станом на 01.10.2020

8

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

16,9 (12,4) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі 1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 4,518.29 16,570.48 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

9

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

17,9 (13,2) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  1квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат  Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 4,785.65 17,550.98 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

10

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

17,4 (12,8) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  1квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 4,651.97 17,060.73 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

11

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,3 

16,4 (12,1) ІІІ поверх 

задовільний, потужність 
мережі  квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 4,384.62 16,080.23 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

12

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Св.Володимира,1 

8,5 (5,3) І поверх 

задовільний, потужність 
мережі  1квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат УЖК №2

Офісне 
приміщення  І 1,131.36 2,782.60 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

13

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Нововолинська, 22 

111,0 І поверх, окремий 
вхід

задовільний, потужність 
мережі  3квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території, 
електропостачання -окремі особові 

рахунки 

Офісне 
приміщення  І 67,245.63 94,919.71 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX

14

Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Нововолинська, 22 

21,4 (19,4) І поверх

задовільний, потужність 
мережі  1 квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території, 
електропостачання -окремі особові 

рахунки 

Офісне 
приміщення  І 12,964.47 18,299.84 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX



№ з/п Балансоутри
мувач об'єкта Тип об'єкта 

Місцезнаходження 
потенційного 
об'єкта оренди

Загальна 
(корисна) 

площа 
об'єкта

Характеристика 
об'єкта 

оренди(будівлі в 
цілому або частини 

будівлі  із 
зазначенням місця 

розташування 
об'єкта 

будівлі(наземний,цо
кольний, 

підвальний, 
технічний або 

мансардний поверх, 
номер поверху або 

поверхів

Технічний стан об'єкта , 
інформація про потужність 

електромережі і 
забезпечення об'єкта 

комунікаціями

Інформація про наявність 
окремих особових рахунків на 

об'єкт оренди , відкртих 
постачальниками комунальних 

послуг або інформація про 
порядок участі орендаря у 

компенсації балансоутримувачу 
витрат на оплату комунальних 

послуг

Інформація 
про цільове 
призначенн
я  об'єкта 

оренди 

Тип Переліку, 
до  якого 

пропонується 
внести об'єкт 

оренди

Залишкова 
балансова 
вартість 
об'єкта 

станом на 
30.09.2020

Первісна 
балансова 
вартість 
об'єкта

Пропонований 
строк оренди

Інформація про 
отримання 

балансоутримувачем 
погодження органу 

управління 
балансоутримувача у 

випадках, коли 
отримання такого 
погодження було 

необхідним відповідно до 
законодавства, статуту 

або положення 
балансоутримувача

Інформація про об’єкти оренди, які  на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду 
згідно із Законом України "Про оренду державного та комунального майна", та не були передані в оренду станом на 01.10.2020
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Житлово-
комунальне 
об'єднання 
Нововолинськ
ої  міської 
ради

Нежитлове 
приміщення 

45400,Волинська 
область, 

м.Нововолинськ, 
Дружби, 8

211,8 ІІІ поверх

задовільний, потужність 
мережі  8квт, 

водопостачання,водовідведенн
я,теплопостачання

Водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання,утримання 

прибудинкової  території -окремі 
особові рахунки 

електропостачання -компенсація 
витрат Орендодавцю

Офісне 
приміщення  І 34,214.07 171,812.16 5 років 

пункт 4 
розділу"Прикінцеві та 
перехідні положення" 
Закону України "Про 
оренду державного та 

комунального майна "від 
03.10.2019 №157-IX


