
Виконання Регіональнім відділенням встановлених 
планових завдань

Додаток 1

%



Динаміка надходження коштів від оренди державного 
майна до Державного бюджету України

Додаток 2



Динаміка кількості діючих договорів оренди

Додаток 3



Рівень заборгованості з орендної плати

Додаток 4

станом на 31.12.2015 станом на 31.12.2016

744,33 тис.грн

43898 тис.грн

1550,57 тис.грн

35192 тис.грн



Структура надходжень орендної плати у 2016 році

Додаток 5



Динаміка реалізації управлінських рішень (передачі до 
комунальної власності) об’єктів державної власності за 

2014 – 2016 роки

Додаток 6



Розподіл об’єктів державної власності, що не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств під час приватизації та залишились у них на балансах, 

по районах області станом на 31.12.2016 року

Додаток 7

об’єктів



Динаміка виконання планів по надходженню коштів від приватизації об’єктів
державної власності груп А, Д, Ж за 2012 – 2016 роки

Додаток 8

тис.грн



Додаток 9

Вартість: 
242074 грн.

Приміщення їдальні (4 поверх побутового корпусу), що за 
адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач
КП «Полтавській м’ясокомбінат»

Група інвентарних об’єктів у складі: обладнання їдальні, 
обладнання медпункту, що за адресою: 
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач КП 
«Полтавській м’яcокомбінат»

Приміщення магазину «Наталі», що знаходиться за адресою: 
Полтавська область, Миргородський район, с. Петрівці, вул. 
Першотравнева,37, балансоутримувач  ТОВ Агрофірма 
«Миргородська»

Вартість: 
12555,67 грн.

Вартість: 
221787 грн.

Нежитлова будівля – магазин загальною площею 55,8 кв. м., 
що за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. 
Петрівці, вул. Жовтнева,120-б

Вартість: 
21320 грн.

Гаражі площею 271,5 кв. м., що за адресою м. Полтава, 
вул. Бірюзова, 26/1, балансоутримувач – ВАТ Демітекс»

Вартість: 
77787,70 грн.

Вартість: 
1501200 грн.

Будівля адміністративного корпусу загальною площею 
453,4 кв.м. в літ.»Д-1-2», за адресою: м. Полтава, вул. 
Спаська,10, балансоутримувач  ПАТ «Полтавакондитер»

Об’єкти державної власності продані Регіональним відділенням у 2016 році



Загальна кількість рецензій відповідно до напрямків 
оцінки державного майна

Додаток 10



Загальна кількість рецензій відповідно до основних 
категорій нерухомості

Додаток 11



Судові справи, по яким РВ приймало участь в якості 
позивача або відповідача в 2016 році

Додаток 12



Судові справи, закінчені у провадженні 
(рішення суду набрало законної сили)

Додаток 13

93 %

80 % 84 %


