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ДОДАТОК Ns l

до Методики розрахунку, пропорuii

розполiлу та порядок використання
плати за оренду майна спiльноТ

власностi територiальноi громади
Смолiнськоi селищноi рали

затвердженоТ рiшенням
cecii селищноi рали

вiд20.02.2009 р. Ng 422

Базовi ставки орендноi плати
за примiщення спiльноi власностi територiальноi громади

селищноi ради вiдповiдно до мети впкористання примiщень орендарем

ý.
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п/п

Ь"порr.rання орендарем нерухомого майна за цiльовим
призначенням

Базова
орендна
ставка за
l кв.м. у
мiсяць,

TDH.

1t Розмiщення казино, гральних закладiв, граJIьних aBToMaTlB 80,0

2 Розмiшення фiнансових установ, банкоматiв, брокерських, маклерських контор 30.0
a
J Розмiщення са_понiв краси, саун, кабiнеТiв масажу, тренерських за-гliв 20,0

4 розмiцення торговельних об>ектiв з продажу автомобiлiв г з0,0

5 Розмiщення зовнiшньоf реклами на будiвлях, споруд 30.0

6 Розмiщення майстерень, що здiйснюють технiчне обслуговування та ремонт
автомобiлiв

25,0

7 Розмiщення майстерень з ремонту ювелiрних виробiв l0,0
8 Розмiщення приватних закладiв охорони здоров)я 5"0

9 Розмiщення крамниць-складiв, магазинiв - складiв з0,0
10 Розмiщення торгiвельних об>сктiв з пролажу промислових ToBapiB, що були у

викоDистаннi
20,0

11 10,0

1,) розмiщення офiсних примiщень 25.0
13 Розмiщення антен, телекомунiкацiй 25,0
14 розмiцення суб>lектiв господарювання, lцо приводять дiяльнiсть з вирощування

KBiTiB, грибiв
25,0

15 Розмiщення складiв 1.0
16 розмiщення стоянок ав,гомобiля 20,0
17 Розмiщення комп)ютерних клубiв та iHTep. 20,0
l8 Розм lll9ццЕ ветерияарцих аптек 30,0 ;

i9 Розм щення ttтKiл, KypciB з навчання автомобiлiв 10,0
20 Розм щення аптек з0,0
21 Розмiщення ксерокопiювальноt технiки для надання населенню гlослуг iз

ксерокопiювання документiв
20,0

22 Розмiщення фотоательс 20,0
Розмiщення хiмчисток l0.0

24 Цзt tlщgцrrя майстерень з ремоfi ту електропобутових то в ар iB 10,0
25 розмiщення порукарень 10,0
26 Розмiщення ь з Dемонтч та пошив о l0,0
27 розмiщеннявiдцiлень банкiв, що використоRуються для здiйiнення платфiв за

житлово-комчнальнi послчги )
з0,0

28 розмiщення суб>ектtв ння, що надають ритуальнi послyги l_ý0

1J)29 розмiцення бiблiотек
30 Розмiщення iгiйних те благодiйних оргаяiзацiй 4,0
з1 Iншi 15,0


