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Додаток3
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду

1. Методика розрахунку орендної плати за майно тери%
торіальної громади міста Києва, яке передається в оренду
(далі — Методика), розроблена з метою створення єдино%
го організаційно%економічного механізму справляння плати
за оренду цілісних майнових комплексів комунальних під%
приємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)
та окремого індивідуально визначеного, в тому числі неру%
хомого (нежилих будівель, споруд, приміщень) майна під%
приємств, а також майна, що не ввійшло до статутного фон%
ду господарського товариства, створеного в процесі при%
ватизації (корпоратизації) (далі — об'єкт оренди).

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної пла%
ти за користування об'єктом оренди, що належить до кому%
нальної власності територіальної громади міста Києва (да%
лі — майно).

3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі орен%
ди між орендодавцем та орендарем.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах оренд%
на плата, розрахована за цією Методикою, застосовується
як стартова, а її розмір може бути збільшено за результа%
тами такого конкурсу.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна
не включаються витрати на утримання орендованого май%
на та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зо%
бов'язуються надавати орендарю комунальне підприємство,
організація, господарське товариство, на балансі яких пе%
ребуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у
такій послідовності:

— визначається розмір річної орендної плати;
— на основі розміру річної орендної плати встановлює%

ться розмір орендної плати за перший місяць оренди, який
фіксується у договорі оренди;

— розмір орендної плати за кожний наступний місяць
визначається шляхом коригування розміру орендної плати
за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6. У разі, коли термін оренди менший за один місяць, то
на основі розміру місячної орендної плати розраховується
добова, а в разі, коли термін оренди менший за одну до%
бу — погодинна орендна плата.

7. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком
орендної плати, що є невід'ємною частиною договору орен%
ди.

Розрахунок орендної плати здійснюється підприємством
та затверджується відповідним орендодавцем.

8. У разі оренди нерухомого або іншого окремого інди%
відуально визначеного майна розмір річної орендної плати
визначається за формулою, крім об'єктів, за які встановле%
на орендна плата в розмірі 1 грн на рік:

Опл = Вп х Сор,
де Опл — річна орендна плата без ПДВ, грн;
Вп — вартість орендованого майна згідно з висновком про

вартість майна, без ПДВ, грн;
Сор — орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2 п.

22 (для нерухомого майна) та п. 16 (для іншого окремого
індивідуально визначеного майна) цієї Методики, %.

9. Розмір річної орендної плати за об'єкт оренди — цілі%
сний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = Во х Сор. ц,
де Опл — розмір річної орендної плати, грн;
Во — вартість цілісного майнового комплексу підприєм%

ства, його структурного підрозділу, що передається в орен%
ду, згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу
підприємства, грн;

Сор. ц — орендна ставка за використання об'єкта орен%
ди, визначена згідно з таблицею 1 п. 22 цієї Методики, %.

10. Розмір стартової орендної плати розраховується на
основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в
пунктах 8—9. Розмір стартової орендної плати за один мі%
сяць розраховується за формулою:

Опл. міс1. ст. = Опл /12,
де Опл. міс1. ст.— стартова орендна плата за 1 місяць.
Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається

за формулою:
Опл. доб1. ст. = Опл. міс1. ст./30х 1,25;

де Опл. доб1. ст.— стартова орендна плата за 1 добу.
Розмір стартової орендної плати за 1 годину визначає%

ться за формулою:
Опл. год1. ст. = Опл. доб1. ст./24 х 1,25,

де Опл. год1. ст.— стартова орендна плата за 1 годину.
11. Розмір місячної орендної плати за перший місяць

після укладання договору оренди (крім передачі в оренду

на конкурсних засадах) чи перегляду розміру орендної пла%
ти розраховується за формулою:

Опл. міс1. = Опл. р / 12 х Іп. р. х Ім1.,
де Опл. р.— річна орендна плата, визначена за цією Ме%

тодикою, грн;
Іп. р — індекс інфляції за період з дати незалежної оцін%

ки майна до дати укладання договору або перегляду розмі%
ру орендної плати;

Ім1.— індекс інфляції за перший місяць оренди.
12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць при

передачі в оренду на конкурсних засадах розраховується за
формулою:

Опл. міс1. к = Опл. п. х Ім1.,
де Опл. п.— орендна плата за 1 місяць, запропонована

переможцем конкурсу за всією площею об'єкта оренди, грн;
Ім1.— індекс інфляції за перший місяць оренди.
13. Розмір місячної орендної плати за наступний місяць

розраховується шляхом коригування розміру місячної оренд%
ної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточ%
ний місяць.

Розмір місячної орендної плати за поточний місяць роз%
раховується за формулою:

Опл. міс. п. = Опл. міс. п%1. х Ім. п.,
де Опл. міс. п%1 — місячна орендна плата за попередній

місяць;
Ім. п.— індекс інфляції за поточний місяць оренди.
14. Розмір орендної плати за 1 добу розраховується за

формулою:
Опл. доб1. = Опл. міс1./Кд. х 1,25,

де Опл. міс1.— місячна орендна плата;
Кд.— кількість днів у відповідному місяці.
Розмір орендної плати за 1 годину розраховується за

формулою:
Опл. год1. = Опл. доб1./24 х 1,25,

де Опл. доб.— погодинна орендна плата.
15. Оренда плата за користування, прокладання телеко%

мунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабель%
ного телебачення) розраховується згідно з Методикою роз%
рахунку і порядку використання орендної плати за користу%
вання, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів те%
лефонії, Інтернету, кабельного телебачення) з використан%
ням підземних та наземних технічних засобів телекомуніка%
цій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів мет%
ро, обладнання, станційних та лінійних споруд, жилих та не%
жилих будинків) при створенні та подальшій експлуатації
телекомунікаційних мереж, затвердженою рішенням Київ%
ської міської ради від 22.01.09 № 6/1061.

16. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого
індивідуально визначеного об'єкта оренди (крім нерухомо%
го) встановлюється за згодою сторін, але не менше, як 10
відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підста%
ві звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому
порядку та чинного на момент укладання договору оренди.

17. Суми зайвої перерахованої орендної плати зараховую%
ться в рахунок наступних платежів або повертаються плат%
никові після одержання письмової заяви від орендаря.

18. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар
сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди
і не може перевищувати розміру, встановленого законодав%
ством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця.

19. У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 грн
на рік орендар окремо сплачує:

— податки та збори у розмірах та порядку, визначених
чинним законодавством України;

— компенсацію витрат підприємства, за яким закріпле%
не майно на праві господарського відання чи оперативного
управління, за користування земельною ділянкою, на якій
розташований об'єкт оренди, та експлуатаційні витрати від%
повідно до договору, який укладається між орендарем та цим
підприємством.

20. Розрахунок орендної плати за суборенду здійснюєть%
ся орендарем та погоджується відповідним орендодавцем.
Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється
орендарями в порядку, визначеному для державного май%
на.

21. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого
майна становить 1 грн на рік для:

— бюджетних установ, що утримуються за рахунок міс%
цевого або державного бюджетів;

— комунальних підприємств та установ, які частково ут%
римуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

— Пенсійного фонду України та його органів;

— релігійних організацій для забезпечення проведення
богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

— творчих спілок, які фінансуються за рахунок місцево%
го або державного бюджету;

— редакцій державних і комунальних періодичних та кни%
говидань;

— громадських організацій, яким передбачена фінансо%
ва підтримка з міського бюджету, якщо орендована площа
становить до 100 кв. м та не використовується для прова%
дження підприємницької діяльності;

— громадських організацій інвалідів та ветеранів, якщо
орендована площа становить до 100 кв. м та не використо%
вується для провадження підприємницької діяльності;

— організацій, що організовують дозвілля дітей та юнац%
тва, якщо орендована площа становить до 100 кв. м;

— Товариства Червоного Хреста України та його місцевих
організацій;

— Асоціацій органів місцевого самоврядування із все%
українським статусом;

— розміщення творчих та професійних спілок, майсте%
рень художників, скульпторів, народних майстрів, громад%
ських та благодійних організацій, громадських приймалень
народних депутатів України та депутатів Київської міської
ради на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності, не більше як 50 кв. м.

22. Орендні ставки за користування майном:

Таблиця 1

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів

Орендна
став а,
відсот ів

Цілісні майнові омпле си ом нальних підприємств:

тор івлі, з ор анізації онцертно-видовищної діяльності, інопо аз , вип с лотерейних білетів та
проведення лотерей, лі еро- орілчаної та виноробної промисловості

10

з ор анізації вистав ової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з
деревини, виробництва меблів, сільсь о о осподарства, ольорової метал р ії, ресторанів

9

харчової промисловості ( рім лі еро- орілчаної та виноробної промисловості, рад оспів-заводів),
еле троенер ети и, азової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної метал р ії, зв'яз , швейної
промисловості, з виробництва транспортних засобів і стат вання та їх ремонт , виробництва
еле трично о та еле тронно о стат вання, виробництва машин та стат вання, призначено о для
механічно о, термічно о оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва
мових та пластмасових виробів

8

нафто азодоб вної промисловості, лісово о осподарства, рибно о осподарства, те стильної
промисловості, целюлозно-паперової промисловості, перероб и відходів, видоб вання
неенер етичних матеріалів, з надання додат ових транспортних посл та допоміжних операцій

7

морсь о о, залізнично о та автомобільно о транспорт , поб тово о обсл ов вання, металооброб и,
освіти, на и та охорони здоров'я, ле ої ( рім швейної та те стильної) і паливної промисловості, з
виробництва б дівельних матеріалів

6

Інші об'є ти 5

Таблиця 2

Орендні ставки за використання нерухомого майна

Ви ористання орендарем нер хомо о майна за цільовим призначенням
Орендна
став а,
відсот ів

1. Розміщення азино, інших ральних за ладів, ральних автоматів 100

2. Розміщення:

операторів теле ом ні ацій, я і надають посл и з р хомо о (мобільно о) зв'яз , операторів та
провайдерів теле ом ні ацій, я і надають посл и з дост п до Інтернет

60

3. Розміщення п н тів продаж лотерейних білетів, п н тів обмін валюти, більярдних 35

4. Розміщення: 30

фінансових станов, ломбардів, бірж, бро ерсь их, дилерсь их, ма лерсь их, рієлторсь их онтор
(а ентств нер хомості), бан оматів, бан івсь их станов, страхових омпаній, редитних станов,
інших тор овельних автоматів та платіжних терміналів

тор овельних об'є тів з продаж ювелірних виробів, виробів з доро оцінних металів та доро оцінно о
аміння, анти варіат , зброї

5. Розміщення: 25

виробни ів ре лами

салонів раси, са н, лазень, соляріїв, пер арень, тренажерних залів, масажних абінетів

тор овельних об'є тів з продаж автомобілів

6. Ор анізація онцертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25

7. Розміщення с б'є тів осподарювання, що провадять т роператорсь та т ра ентсь діяльність,
отелів

22

8. Розміщення с б'є тів осподарювання, що провадять діяльність з ремонт та б дівництва об'є тів
нер хомості

21

9. Розміщення: 20

майстерень, що здійснюють технічне обсл ов вання та ремонт і автомобілів

майстерень з ремонт ювелірних виробів

ресторанів, афе, барів, за сочних, б фетів, афетеріїв з реалізацією піда цизних товарів

с б'є тів осподарювання, що провадять діяльність сфері права, б х алтерсь о о облі та
оподат вання

реда цій засобів масової інформації:

- ре ламно о та еротично о хара тер

- тих, що засновані в У раїні міжнародними ор анізаціями або за частю юридичних чи фізичних осіб
інших держав, осіб без ромадянства

- тих, де понад 50 відсот ів за ально о обся вип с становлять матеріали іноземних засобів
масової інформації

- тих, що засновані за частю с б'є тів осподарювання, одним із видів діяльності я их є виробництво
та постачання папер , полі рафічно о обладнання, технічних засобів мовлення

10. Розміщення: 18

т рбаз, мотелів, емпін ів, літніх б диноч ів

тор овельних об'є тів з продаж непродовольчих товарів, товарів піда цизної р пи, змішана тор івля
продовольчими та непродовольчими товарами

11. Розміщення фіз льт рно-спортивних за ладів, діяльність я их спрямована на ор анізацію та
проведення занять різними видами спорт

17

12. Розміщення: 15

бірж, що мають стат с неприб т ових ор анізацій

розміщення тор овельних об'є тів з продаж о лярів, лінз

ветеринарних лі арень ( ліні ), лабораторій ветеринарної медицини, ветеринарних апте

с б'є тів осподарювання, що провадять діяльність з ор анізації шлюбних знайомств та весіль

офісних приміщень ор анізацій інших видів діяльності

с б'є тів осподарювання, що провадять діяльність з вирощ вання вітів, рибів



* Примітки:
1. Орендні ставки для орендарів — вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які прова%

дять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.
2. На час проведення ремонту встановлюється пільгова орендна ставка: до 150 кв. м — 50 % орендної ставки та стро%

ком на 3 місяці; більше 150 кв. м — 50 % орендної ставки та строком на 6 місяців.
3. Пільгові ставки орендної плати надаються за умови відсутності в орендаря договору суборенди.
4. За рішенням постійної комісії Київради з питань власності орендодавцем може бути визначений нижчий розмір оренд%

ної ставки, ніж передбачений цією методикою.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а
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13. Розміщення: 13

за ладів ресторанно о осподарства з постачання страв, при отованих централізовано для
споживання в інших місцях

с б'є тів осподарювання, що надають посл и з тримання домашніх тварин

14. Розміщення: 12

с ладів, амер схов , аражів

с б'є тів осподарювання, що діють на основі приватної власності і надають посл и з перевезення
та достав и (вр чення) поштових відправлень ( р'єрсь а сл жба)

апте , що реаліз ють отові лі и

15. Розміщення: 10

приватних за ладів охорони здоров'я

омп'ютерних л бів та інтернет- афе

рибних осподарств

с б'є тів осподарювання, що здійснюють прое тні, прое тно-виш вальні, прое тно-
онстр торсь і роботи ( рім тих, що фінанс ються з державно о та місцево о бюджетів)

видавництв др ованих засобів масової інформації та видавничої прод ції, що др ються
іноземними мовами

виставо , онференцій

реда цій засобів масової інформації, рім зазначених п н ті 21

Методи и та п н ті 9 цієї таблиці

16. Розміщення тор овельних автоматів, що відп с ають продовольчі товари 9

17. Розміщення: 8

афе, барів, за сочних, афетеріїв, їдалень, б фетів я і не здійснюють продаж товарів піда цизної
р пи

тор овельних об'є тів з продаж продовольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи

пер арень площею до 50 в. м

18. Розміщення: 7

тор овельних об'є тів з продаж ортопедичних виробів

тор овельних об'є тів з продаж товарів дитячо о асортимент

техні и для надання населенню посл із серо опіювання, ламін вання до ментів

с б'є тів осподарювання, я і здійснюють виробнич діяльність продовольчих та непродовольчих
товарів

тор овельних об'є тів з продаж ни , азет і ж рналів

19. Проведення виставо образотворчої та ниж ової прод ції, виробленої в У раїні

не більше я 50 в. м 3

понад 50 в. м 7

20. Розміщення: 6

інших ом нальних підприємств

відділень ВАТ "Державний ощадний бан У раїни"

об'є тів поштово о зв'яз на площі, що ви ористов ється для надання посл поштово о зв'яз ,
том числі відділень УДПП "У рпошта"

фірмових ма азинів вітчизняних промислових підприємств -товаровиробни ів, рім тих, що
виробляють товари піда цизної р пи

тор овельних об'є тів з продаж полі рафічної прод ції та анцтоварів, ліцензованої відео - та
а діопрод ції, що призначається для навчальних за ладів

21. Розміщення: 5

оздоровчих та санаторно- рортних за ладів, баз відпочин

тор овельних об'є тів з продаж ни , азет і ж рналів, виданих раїнсь ою мовою

с б'є тів осподарювання, що здійснюють поб тове обсл ов вання населення

розміщення приватних навчальних за ладів та с б'є тів осподарювання, що здійснюють освітню
діяльність

22. Розміщення: 4

апте КП "Фармація"

їдалень, б фетів, я і не здійснюють продаж товарів піда цизної р пи, навчальних за ладах та
війсь ових частинах

ромадсь их вбиралень

видавництв др ованих засобів масової інформації та видавничої прод ції, що видаються
раїнсь ою мовою

підземних та наземних пар ін ів

23. Розміщення: 3

апте на площі, що ви ористов ється для ви отовлення лі ів за рецептами

підприємств, що надають рит альні посл и

на ово-дослідних станов, рім бюджетних станов

24. Розміщення: 2

ор анізацій, що надають посл и з на ляд за особами з фізичними чи роз мовими вадами

бібліоте , архівів, м зеїв

дитячих молочних хонь

25. Розміщення: 1

за ладів соціально о захист для бездомних ромадян, безприт льних дітей та станов,
призначених для тимчасово о або постійно о переб вання ромадян похило о ві та інвалідів, рім
бюджетних станов та ом нальних підприємств і станов, я і част ово фінанс ються з бюджет

дош ільних навчальних за ладів, рім бюджетних станов та ом нальних підприємств і станов, я і
част ово фінанс ються з бюджет

за ладів соціально о обсл ов вання для сімей, дітей та молоді, зо рема центрів соціально-
психоло ічної реабілітації дітей, соціальних ртожит ів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психоло ічної
допомо и, центрів реабілітації дітей та молоді з ф н ціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-
інфі ованих дітей та молоді, рім бюджетних станов та ом нальних підприємств і станов, я і
част ово фінанс ються з бюджет

26. Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів 15

перевезення вантажів 18

27. Розміщення творчих та професійних спіло , майстерень х дожни ів, с льпторів, народних
майстрів, ромадсь их та бла одійних ор анізацій, ромадсь их приймалень народних деп татів
У раїни та деп татів Київради на площі, що не ви ористов ється для провадження підприємниць ої
діяльності і становить:

понад 50 в. метрів 4

28. Розміщення: 1

ромадсь их ор анізацій інвалідів та ветеранів на площі, що не ви ористов ється для провадження
підприємниць ої діяльності і становить понад 100 в. метрів

ор анізацій, що ор анізов ють дозвілля дітей та юнацтва, на площі понад 100 в. м

29. Розміщення с б'є тів осподарювання, що ви отовляють р хомий с лад місь о о
еле тротранспорт

5

30. Інше ви ористання нер хомо о майна 15

31. Розміщення професійних спіло , діяльність я их ре люється Ре іональною одою між
ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) та
Київсь ою місь ою радою профспіло , місь ими профспіл ами

З ідно з
мовами

ре іональ-
ної оди

Додаток 4
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ВІДОМІСТЬ
розрахунку первісної вартості основних засобів
_________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

Керівник підприємства _________________________ _________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________________________ _________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

№
п/п

Наймен вання Інвентарний
номер

Дата
введення в

е спл атацію,
місяць, рі

Первісна
вартість,
тис.
ривень

Коефіцієнти збільшення первісної
вартості основних засобів станом

на

Первісна
вартість на

дат
оцін и,
тис.
ривень

Додаток 5
До Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ВІДОМІСТЬ 
розрахунку залишкової вартості основних засобів

_________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

Керівник підприємства _________________________ _________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________________________ _________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

№
п/п

Най-
мен -
вання
об'є -
та

Інвен-
тарний
номер

Первісна
вартість
на дат
оцін и,
тис.
ривень

Шифр
норми
амор-
тизації

Річна
норма
амор-
тизації,
відсот-
ів

Місячна
норма
амор-
тизації,
відсот ів

Трива-
лість
е спл -
атації,
місяців
( варталів)

Рівень
знос ,
відсот-
ів

С ма
знос ,
тис.
ривень

Залиш-
ова
вартість
на дат
оцін и,
тис.
ривень

Додаток 6
До Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Підприємство (господарське товариство), на балансі якого перебуває майно, що передається в оренду
____________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства — юридичної особи)

Комісія, утворена згідно з наказом ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

Від "_______" _____________________________20_____року  №______________, у складі
голови _____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

членів: _____________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "_______"____________________20______року №_____________) розглянула результати оцінки неру%
хомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди ви%
значила його оціночну вартість на "_____________"____________________20____ року.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить:

Голова комісії _____________________________ ___________________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: _____________________________ ___________________________________________________
_____________________________ ___________________________________________________
_____________________________ ___________________________________________________

"____" ________________ 20__року.

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

ЗАТВЕРДЖУЮ:
_________________________________________________________

(посада керівника Головного управління
або райдержадміністрації)

___________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"_________"_________________________20_____ року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
_________________________________________________________

(посада керівника підприємства)

___________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

"_________"_________________________20_____ року

Назва об'є та оцін и Вартість, тис. ривень


