
Результати діяльності РВ у сфері орендних відносин. 

 

Протягом  12 місяців 2017 року до Регіонального відділення  Фонду державного 

майна України по Луганській області (далі - регіональне відділення) подано 61 заяву з 

укладення договорів оренди державного майна, з них: 

- по 3 відмовлено в укладенні договорів оренди (у зв’язку з займаним приміщенням); 

- по 1 відмовлено в укладенні договору оренди (у зв’язку з відмовою органу, уповноваженого 

управляти майном) 

- не розглянуто 7 заяв (у зв’язку з відмовою потенційного орендаря від укладення 

договору оренди). 

2. Протягом 12 місяців 2017 року регіональним  відділенням  

укладено 49 нових договорів оренди державного майна, у тому числі: 

-  0  договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств (з зазначенням цільового призначення, ставки); 

-  0 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних 

підрозділів державних підприємств (з зазначенням цільового призначення, ставки); 

- договори оренди нерухомого майна державних  підприємств (з  зазначенням 

цільового призначення, ставки): 

- 24 під розміщення бюджетних установ 1 грн.; 

- 4 під розміщення офісних приміщень 18%; 

- 2 під розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які 

надають послуги доступу до Інтернету 18%; 

- 7 під розміщення складу, інше 15%; 

- 1 під розміщення  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

6%; 

- 5 під розміщення їдальні в навчальному закладі 4%; 

- 3 під розміщення торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних 

закладів 6%; 

- 1 під розміщення творчих спілок, громадських об'єднань, релігійних та благодійних 

організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності і становить понад 50 кв. метрів 7%; 

- 1 під розміщення фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  40%; 

- 1 під розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і 

провадять господарську діяльність з медичної практики 20% 

Надходження до Державного бюджету коштів від оренди державного майна за  

12 місяців 2017 року  

- 8016300,79 грн.* 

  - 2658,58 грн. ** 

* - інформація по договорам оренди, які знаходяться на території, яка контролюється 

українською владою; 

** - інформація  по договорам оренди, які знаходяться на території яка не контролюється 

українською владою. 
 


