
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна 
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99 
е-таіі: с1еро5УІІа@отг.§оу.иа 
тучу.озуііа-отг.яоу.иа

на № _______________ від
Коновал Ірині 
(Іоі+гедие5І:-91094- 
4сіІ2с093@с1о5Шр.ргаус1а.сот.иа)

Шановна Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваше звернення про надання інформації стосовно коштів, отриманих за оренду 
майна, території, приміщень, закладів Одеської спеціалізованої школи 
№ 16 І—III ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси» (далі -  КУ Приморського району) здійснює супровід 
фінансово-господарської діяльності закладів освіти • Приморського району 
м. Одеси.

Копія відповіді КУ Приморського району на Ваш запит, наданих 
розпорядником інформації додаються.

Додаток на 2 аркушах.

З повагою
в.о. директора Департаменту І.Є. Столбова

Вик. Яроиі О.Ю. 
тел. 776-01-36

Віза: Чуприна Л. С.



КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ м. ОДЕСИ»

вул.Канатна, 134, м. Одеса, 65039,Україна тел./факс (048)776-10-09
код ЄДРЇІОУ 40703130 е-таіі: ргітог_еї§(і@икг.пе1;

18.08.2021 № 01-72/1485 
на № ______  . від

Директору департаменту 
Освіти та науки 
Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Шановна Олено Валеріївно!
На інформаційний запит Ірини Коновал від 16.08.2021 року щодо 

отримання коштів за рахунок передачі в оренду майна, території, приміщень 
Одеської загальноосвітньої школи №16 Одеської міської ради за період з 
01.01.2020 по 31.12,2020 рік та з 01.01.2021 по 01.08.2021 рік комунальна 
установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Приморського району м. Одеси» повідомляємо наступну 
інформацію.

Загальна площа наданих в оренду приміщень в 2020 році становила 356,1 
кв. м., в 2021 році становить 356,1 кв. м.. Одеська загальноосвітня школа 
№16 Одеської міської ради має таких орендарів:

- ФОП Клімашенко Н.І. орендована площа 14,7 кв. м., кабінет, під 
вивчення іноземних мов. За 2020 рік було отримано 639,26 грн., з 
урахуванням залишку 2019 року 30 грн., загальна сума склала 669,26 
грн.; з 01.01.2021р. по 17.08.2021р. надійшло 0,00 грн.;

- ФОП Кузнецов В.В. орендована площа 88,4 кв. м, актова зала, під 
заняття з танців. За 2020 рік було отримано 4504,00 грн., та залишок 
2019р. склав 344,55 грн., загальна сума 4848,55 грн.; в період з 
01.01.2021р. по 17.08.2021р. надійшло 2775,41 грн.;

- ГО МГО «Окинава» з червня 2021 року приміщення не орендує, до 
червня 2021 року використовувала площу 194 кв. м спортивну залу, під 
спортивні заняття. За 2020 рік з 01.01.2020 -  31.12.2020 рік надійшло 
934,75 грн., з урахуванням залишку 2019 року 109,63 грн., загальна 
сума 1044,38 грн.; в період з 01.01.2021р. по 17.08.2021р. надійшло 
460,54 грн;



- ТОВ «Біт Юг-А» з 23.04.2021 року приміщення Одеської 
загальноосвітньої школи №16 не орендує, до 23.04.2021 року 
орендовану площу 59,0м.кв., харчоблоку, використовували під 
роздаткову. За період 01.01.2020 -  31.12.2020 рік надійшло 408,62 грн,; 
за період з 01.01.2021 -  17.08.2021 рік надійшло 246,95 грн..

- ТОВ «Південьпрод», з 23.04.2021 орендує площу харчоблоку 59,0
кв. м., під роздаткову, за період з 23.04.2021 -  17.08.2021 рік надійшло 
165,16 грн.

Щодо п.2 звернення надаємо інформацію. Надійшло коштів від оренди 
в 2020 рік 6970,81 грн. (з них перераховано 2510,25 грн земельного податку), 
за 2021 рік 3648,06 грн. (з них перераховано 1462,91 грн земельного 
податку).

- ФОП Клімашенко Н.І. було нараховано орендну плату з 01.01.2020р. по 
31.12.2020р. - 359,08 грн., сплачено орендатором 639,26 грн., в т.ч. 
відшкодування земельного податку 111,29 грн.. За період 01.01.2021р. 
по 17.08.2021р, нараховано 1200,69 грн ., сплачено орендатором 0,00 
грн. Комунальною установою сплачено земельний податок в розмірі 
55,64 грн.;

- ФОП Кузнецов В.В. нараховано орендна плата з 01.01.2020р. по 
01.12.2020р. в сумі 4833,68 грн., сплачено орендатором 4848,55 грн., де 
890,20 грн. відшкодування земельного податку; за період з 01,01.2021р. 
по 17.08.2021р. нараховано 2786,46 грн., орендатором сплачено 
2775,41грн з них 445,09 грн. відшкодування земельного податку;

- ГО МГО «Окинава» нарахована орендна плата за період з 01.01.2020р. 
по 31.12.2020 р. в сумі 1038,38 грн., сплачено орендатором 1044,38 
грн., в тому числі відшкодування земельного податку 1100,14 грн., ;за 
період зО 1.01.2021р. по 17.08.2021р. нараховано 466,54 грн., сплачено 
орендатором 460,54 грн., земельний податок 550,07 грн.

- ТОВ «Біт Юг-А» з 23.04.2021 року приміщення Одеської 
загальноосвітньої школи №16 не орендує, до 23.04.2021 року 
орендовану площу 59,0м.кв., харчоблоку, використовували під 
роздаткову. За період 01.01.2020 -  31.12.2020 рік перераховано 
відшкодування земельного податку 408,62 грн.; за період з 01.01.2021 
-  17.08.2021 рік перераховано відшкодування земельного податку 
246,95 грн..

- ТОВ «Південьпрод», з 23.04.2021 орендує площу харчблоку 59,0кв.м., 
під роздаткову, за період з 23.04.2021 -  17.08.2021 рік перераховано 
відшкодування земельного податку 165,16 грн.

Територія навчального закладу в орендне користування не надається.

Директор В ІЗ ТЗпгшетр/мтй

Вик. Лимаренко І.В Тел.722-83-46

Заступник директора

Вик. Хворостянна К.П. тея.702,10.47


