
  

 

Додаток до листа  

від 17.05.2018 №10-26-9705 

 

Аналітична довідка про роботу  

Регіонального відділення ФДМУ 

по Полтавській області  

за IІI квартал 2018 року 

 

1. Результати діяльності у сфері орендних відносин 

 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року до регіонального відділення подано 32 заяв 

з укладення договорів оренди державного майна, з них по 2 відмовлено в 

укладанні договорів оренди через відмову уповноваженого органу управління. 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року регіональним відділенням укладено 23 

нових договорів оренди державного майна, у томі числі: 

 
№ 

з/п 

Об'єкт оренди Вартість 

відповідно 

до 

висновку 

про 

оцінку 

майна, грн 

Призначення Розмір 

орендованого 

майна 

Орендна 

ставка, 

% 

Базовий 

місяць 

орендної 

плати, 

грн 

  Єдині майнові 

комплекси державних 

підприємств 

- - - - - 

  Єдині майнові 

комплекси структурних 

підрозділів державних 

підприємств 

- - - - - 

  Нерухоме майно 

державних 

підприємств: 

- - - - - 

1 частина нежитлового 

приміщення на 1-му 

поверсі 

морфологічного 

корпусу площею 10,63 

кв.м 

112300 Розміщення офісних 

приміщень, крім офісних 

приміщень операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) 

зв'язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, 

які надають послуги доступу 

до Інтернету 

10,63 18 1697,98 

2 нежитлове приміщення 

площею 100,0 кв.м; 

нежитлове приміщення 

площею 51,36 кв.м 

458500 Розміщення ксерокопіювальної 

техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання 

документів ; Розміщення 

торговельних об'єктів з 

продажу непродовольчих 

товарів, алкогольних та 

тютюнових виробів  

151,36 7 та 18 5494,96 



  

 

3 частина приміщення 

адміністративного 

будинку 

72300 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

396,2 1 грн 1 

4 нежитлове приміщення 

площею 6,8 кв.м 

53439,64 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

6,8 1 грн 1 

5 нежитлове приміщення 

на 4-му поверсі 

адміністративно - 

навчального корпусу  

(кабінет №405) 

площею 48,3кв.м; 

нежитлове приміщення 

на 4-му поверсі будівлі 

адміністративно - 

навчального корпусу 

(к.406) 

387000 Розміщення шкіл, курсів з 

навчання водіїв автомобілів  

95,6 10 3286,56 

6 нежитлове приміщення 4062 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

238,77 1 грн 1 

7 частина нежитлового 

приміщення на 

третьому поверсі 

адміністративного 

будинку 

1468,27 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

93,22 1 грн 1 

8 частина нежитлового 

приміщення на 

другому поверсі 

площею 37,8 кв.м 

2704,81 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

37,8 1 грн 1 

9 нежитлове приміщення 122900 Інше використання нерухомого 

майна ; 18-Розміщення офісних 

приміщень, крім офісних 

приміщень операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) 

зв'язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, 

які надають послуги доступу 

до Інтернету 

24,2 15 1620,04 

10 частина пожежного 

депо 

118200 Розміщення органів місцевого 

самоврядування та їх 

добровільних об'єднань   

155,3 3 

 

295,5 



  

 

11 частина нежитлового 

приміщення 3-го 

поверху учбового 

корпусу № 3 аудиторії 

№ 330 площею 113,5 

кв.м; майданчик 

площею 1596,0 кв.м 

1777900 Розміщення шкіл, курсів з 

навчання водіїв автомобілів  

1709,5 10 14934,36 

12 нежитлове приміщення 

(кім. 102) площею 18,6 

кв.м 

149500 Проведення виставок 

непродовольчих товарів без 

здійснення торгівлі  

18,6 10 1245,83 

13 нежитлове приміщення 

площею 11,0 кв.м 

41700 Розміщення офісних 

приміщень, крім офісних 

приміщень операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) 

зв'язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, 

які надають послуги доступу 

до Інтернету 

11 18 625,5 

14 нежитлове приміщення 

в адміністративній 

будівлі 

95700 Розміщення суб'єктів 

господарювання, що провадять 

діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування   

15,3 20 1595 

15 частина приміщення 

ЦТЕ № 3 КП 

"Укрспецзв`язок" 

99800 Інше використання нерухомого 

майна  

70 15 1247,5 

16 нежитове приміщення 

в виробничому корпусі 

163000 Інше використання нерухомого 

майна  

124,1 15 2037,5 

17 частина нежитлового 

приміщення 

адміністративного 

будинку площею 122,8 

кв.м та частина гаражу 

площею 21,0 кв.м 

17894,62 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

143,8 1 грн 1 

18 Частина нежитлового 

примішення на 

першому поверсі 

морфологічного 

корпусу площею 10,0 

кв.м 

151818 Розміщення торговельних 

об'єктів з продажу 

поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої 

відео- та аудіопродукції, що 

призначається для навчальних 

закладів  

10 6 759,09 

19 частина нежитлового 

приміщення 

навчального корпусу 

№2 

64100 Розміщення торговельних 

об'єктів з продажу 

поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої 

відео- та аудіопродукції, що 

призначається для навчальних 

закладів  

12,1 6 320,5 

20 частина приміщення 

адміністративного 

будинку 

Кременчуцької ОДПІ 

ГУ ДФС у Полтавській 

області площею 266,56 

кв.м 

43883 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

266,56 1 грн 1 



  

 

21 нежитлові приміщення 

площею 48,3 кв.м 

162700 Розміщення органів місцевого 

самоврядування та їх 

добровільних об'єднань  

48,3 3 

 

406,75 

22 частина нежитлового 

приміщення, 

розміщеного на 1-му 

поверсі 

12969 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету 

України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн 

38 1 грн 1 

23 нежитлове приміщення 179600 Розміщення органів місцевого 

самоврядування та їх 

добровільних об'єднань   

39,5 3 449 

  

Державне нерухоме 

майно, що перебуває на 

балансі господарських 

товариств        

  

Інше окреме 

індивідуально 

визначене майно, що 

перебуває на балансі 

господарських 

товариств        

  

У т.ч. договори, за 

якими розрахунки 

орендної плати були 

погоджені з органами 

приватизації 
       

  

У т.ч. договори з 

бюджетними 

організаціями: 
          

  Вид майна           

* інформація за даними ІППС «ЕТАП-ОРЕНДА» 

 

Протягом звітного періоду (ІІІ квартал 2018 року) регіональним  

відділенням не погоджувались розрахунки орендної плати.  

Об’єкт оренди Кількість Нараховано 

за ___квартал 

20___ р, тис. 

грн 

Сплачено за 

___квартал 

20___ р, тис. 

грн 

Заборгованість, 

тис. грн 

Єдині майнові комплекси державних 

підприємств 

- - - - 

Єдині майнові комплекси структурних 

підрозділів державних підприємств 

- - - - 

Нерухоме майно державних підприємств - - - - 

Державне нерухоме майно, що перебуває на 

балансі господарських товариств 

- - - - 

Інше окреме індивідуально визначене майно, 

що перебуває на балансі господарських 

товариств 

- - - - 

* договори, за якими розрахунки орендної 

плати були погоджені з органами 

приватизації 

- - - - 

* договори з бюджетними організаціями - - - - 



  

 

Станом на 01.10.2018 від оренди державного майна до державного бюджету 

надійшло 28 264, 98 тис. грн, що становить 80,76 % виконання річного плану 

(планове завдання – 35 000 тис. грн), у тому числі по ЄМК – 2 571,86 тис. грн. 
  

Станом на 

Заборгованість на кінець звітного періоду 

Загальна сума боргу Поточна Заборгованість більше трьох 

місяців 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  

тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу, 

тис. грн, у 

т.ч. ЄМК 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  

тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

01.10.2018 120 881,9 92 138,2 28 743,7 

 

Станом на 01.10.2018 заборгованості за договорами оренди ЦМК не 

обліковувалось.  

 

Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні: 
Станом на  Заборгованість на 

кінець звітного 

періоду, 

тис грн 

Претензійно-позовна 

робота (кількість 

поданих) 

Сума претензійно-

позовна, тис грн 

Сплачено до бюджету за 

результатами роботи, тис 

грн 

претензій позовних 

заяв 

претензій позовних 

заяв 

претензій позовних 

заяв 

01.10.2018 743,7* 0 0 0 0 0 0,29** 

* заборгованість більше 3-х місяців 

** часткова сплата заборгованості, що виникла в попередніх звітних періодах 

 

Станом на 01.10.2018 100 % заборгованості (більше 3-х місяців) 

знаходиться на виконанні органів ДВС,  по ЄМК заборгованість відсутня. 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року регіональним відділенням внесено зміни в 

83 чинні договори оренди. 

Протягом звітного періоду регіональним відділенням не надавались  

погодження на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного 

майна.  

За ІІІ квартал 2018 року заплановані та проведені регіональним відділенням 

контрольні заходи за договорами оренди: 
Назва об'єкту 

оренди 

Договір оренди, що 

підлягає перевірці 

Фактич

но 

перевір

ено 

догово

рів 

оренди 

(так/ні) 

Встановлені 

недоліки 

Заходи щодо 

виправлення 

встановлених 

недоліків 

Результат

и 

прийнятих 

заходів 

Причина 

не 

проведе

ння  
№_____ «____»___

__20__р. 

частина 

нежитлового 

приміщення на 

цокольному 

поверсі гуртожитку 

площею 3 кв.м 

81/13-н  20.08.2013 так порушень не 

встановлено 

- - - 

частина 

нежитлового 

приміщення 

площею 2,0 кв.м  

 

25/15-н 

 

16.03.2015 так порушень не 

встановлено 

- - - 



  

 

частина 

нежитлового 

приміщення 

(кабінет № 180) на 

першому поверсі 

учбового корпусу 

площею 25,8 кв.м 

50/14-н 

 

28.05.2014 так порушень не 

встановлено 

- - - 

вбудовані 

приміщення 

адміністративної 

будівлі площею 2,0 

кв.м. 

387/05-н 25.07.2005 так порушено 

п.4.3.7, 6.1 

договору 

оренди: 

майно не 

застраховане 

Рекомендова 

но терміново 

застрахувати 

майно, надати 

копію 

договору 

страхування 

та сплати 

страхового 

платежу 

Порушенн

я усунуто. 

Орендар 

надав 

договір 

страхуван

ня майна 

від 

31.08.18 

№99-

25/0579/2.

1.9 та 

страховий 

платіж 

28.09.18 

- 

нежитлове 

приміщення 

площею 92,3 кв. м. 

124/13-б 01.01.2014 так порушень не 

встановлено 

- - - 

частина 

нежитлового 

приміщення в 

будівлі загальною 

площею 178,1 кв.м. 

52/16-б 15.08.2016 так порушень не 

встановлено 

- - - 

частина 

нежитлового 

приміщення, 

розміщеного на 1-

му поверсі площею 

38,0 кв.м 

67/14-б 01.09.2014 так порушень не 

встановлено 

- - - 

На наступний за звітним квартал заплановано: 

Назва об'єкту оренди Договір оренди, що підлягає 

перевірці 

Орендна 

ставка, % 

Дата останньої 

перевірки 

Примітки (інші 

критерії відбору 

для включення 

до перевірки) 
№_____ «____» 

_____20__р. 

ЦМК ДП «Полтавський 

ЛГЗ» 

№2-Ц/02-р 29.12.2002 25 3 кв. 2017 р. Порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати, 

відсутність 

договору 

страхування 

майна 

Частина нежитлових 

приміщень в корпусах 

"Ф" та "Л" на другому 

поверсі площею 16,0 кв.м 

№ 638/06-н 20.07.2006 6 ,  7 , 18 

 

4 кв. 2013 р. Закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

Частина нежитлового 

приміщення 1 поверху 

центрального корпусу 

площею 33,2 кв.м, за 

адресою: проспект 

Першотравневий, 24, м. 

Полтава 

№ 701/06-н 

 

 

 

 

 

 

18.09.2016 40  4 кв. 2013 р. Відсутність 

квитанції про 

сплату 

страхового 

внеску 



  

 

Частина нежитлового 

приміщення першого 

поверху триповерхового 

центрального корпусу 

площею 1,47 кв.м, за 

адресою: проспект 

Першотравневий, 24, м. 

Полтава 

№ 721/06-н 13.10.2006 40  4 кв. 2013 р. Відсутність 

квитанції про 

сплату 

страхового 

внеску 

Частина нежитлового 

приміщення площею 1,0 

кв.м. за адресою: 

проспект 

Першотравневий, 24, м. 

Полтава 

№ 64/07-н 04.10.2007 40  4 кв. 2013 р. Відсутність 

квитанції про 

сплату 

страхового 

внеску 

Частина нежитлового 

прим. в переході з 

корпусу "А" в корпус  Ф" 

пл.8,0 кв.м та частина неж 

прим. в корпусі  "П", 

пл.3,0 кв.м 

№ 81/11-н 21.11.2011 8 4 кв. 2013 р. Порушення 

строку сплати 

орендної плати 

Частина нежитлових 

приміщень площею 

119,89 кв.м 

№ 31/16-н 01.06.2016 18 4 кв. 2013 р. Огляд об`єкту 

оренди, 

відсутність 

попередніх 

перевірок 

Нежитлове приміщення 

площею 1 032,32 кв.м 

№ 2/18-н 09.01.2018 4 ; 15; 

30  

4 кв. 2013 р. Огляд об`єкту 

оренди, 

відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина нежитлового 

приміщення площею 2,0 

кв.м 

№ 8/18-н 22.01.2018 40 4 кв. 2013 р. Огляд об`єкту 

оренди, 

відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина нежитлового 

приміщення (корпус "Ц" 

1-ий поверх) площею 

126,4 кв.м, частина 

нежитлового приміщення 

(перехід. з корпусу "А" в 

корпус "Ф" 2-ий поверх) 

площею 6,0 кв.м 

№ 26/18-н 03.04.2018 4 4 кв. 2013 р. Огляд об`єкту 

оренди, 

відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина нежитлового 

приміщення магазину 

площею 85,0 кв.м, 

№ 49/11-с 26.07.2011 8  - Відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина приміщення 

магазину площею 68,7 

кв.м 

№ 62/12-с 25.04.2012 15 - Порушення 

строку сплати 

орендної плати 

Приміщення їдальні 

площею 120,2 кв.м 

№ 63/12-с 25.04.2012 6  - Порушення 

строку сплати 

орендної плати 

Приміщення лазні 

площею 215,8 кв.м 

№ 64/12-с 25.04.2012 5  - Порушення 

строку сплати 

орендної плати 

нежитлові приміщення 

в будівлі промислового 

цеху площею 1462,5 

кв.м. 

87/11-н 

 

07.12.2011 15 1 кв.2015 за інформацією 

Орендаря та 

балансоутримув

ача планується 

збільшення 

площі 



  

 

частина приміщення 

воєнторгу площею 62,5 

кв.м.,  

 29/13-н 

 

09.04.2013 

 

8, 

18 

1 кв.2015 відсутній 

договір 

страхування 

частина нежитлового 

приміщення 

адміністративної 

будівлі площею 296,2 

кв.м  

79/16-Б 

 

22.11.2016 
 

1 грн. - відсутність 

попередніх 

перевірок 

нежитлове приміщення 

виробничий модуль-

корпус площею 380,0 

кв.м.,  

 65/16-н 

 

07.09.2016 

 

15 - відсутність 

попередніх 

перевірок 

частина нежитлового 

приміщення пл. 2,0 

кв.м 

34/15-н 

 

08.04.2015 

 

40 - відсутність 

попередніх 

перевірок 

приміщення магазину, 

площею 108,0 кв.м.,  

 43/15-н 

 

03.06.2015 
 

8 

18 

- відсутність 

попередніх 

перевірок та 

порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 

частина примщення 

будівлі готелю 

(фельдшерський 

пункт), площею 11,1 

кв.м.  

 38/18-б 

 

18.06.2018  
 

1 грн. - відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина нежитлового 

приміщення пл.2,0 кв.м 

 14/15-н 

 

19.02.2015 

 

40 - відсутність 

попередніх 

перевірок 

нежитлове вбудоване 

приміщення в будівлі 

котельної літ. "а-1", пл. 

194,7 кв.м. 

 78/16-н 

 

21.11.2016 

 

15 - відсутність 

попередніх 

перевірок 

Частина нежитлового 

приміщкення площею 

2,0 кв.м   

 19/15-н 

 

03.03.2015  
 

40 - відсутність 

попередніх 

перевірок 

частина гаражу 

площею 515,1 кв.м. 

 

 46/17-н  

 

 

14.08.2017 15 - відсутність 

попередніх 

перевірок та 

порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 

нежитлове приміщення 

площею 22,7 кв.м 

65/07-н 09.10.2007 5 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 

закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

частина навчального 

корпусу №1 площею 

20,2 кв.м 

68/17-н 22.11.2017 4 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 



  

 

частина їдальні з 

добудовами площею 

67,2 кв.м 

65/17-н 02.11.2017 4 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 

частина нежитлового 

приміщення 

гуртожитку площею 2,0 

кв.м 

27/14-н 03.03.2014 5 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 

частина навчального 

корпусу №2 площею 

4,0 кв.м 

1/16-н 11.01.2016 4 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 

закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

частина громадського 

будинку (навчальний 

корпус №2) площею 

147,8 кв.м 

13/18-н 12.02.2018 4 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

встановлених 

строків сплати 

орендної плати 

частина їдальні з 

добудовами 

(«комп»ютерний клас») 

площею 44,3 кв.м 

28/18-н 10.04.2018 40 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

термінів дії 

укладання 

договору 

страхування 

об’єкту оренди 

частина навчального 

корпусу №1 площею 

4,7 кв.м 

74/17-н 05.12.2017 4 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 
порушення 

термінів дії 

укладання 

договору 

страхування 

об’єкту оренди 

нежитлове приміщення 

площею 73,9 кв.м. 

№ 13/09-б 

 

27.11.2009 

 

1 грн. 12.06.2015 Закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

частина нежитлового 

приміщення будівлі 

площею 88,4 кв.м 

№ 18/10-б 

 

29.12.2010 

 

1 12.06.2015 Закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

частина нежитлового 

приміщення 

нежитлової будівлі 

площею 15,8 кв.м, 

№ 57/11-н 

 

30.08.2011 

 

20 - Порушення 

строків сплати 

орендної плати 

та пені 

нежитлове приміщення 

площею 127,73 кв.м 

№ 53/16-б 19.08.2016 1 грн. - Порушення 
терміну дії 



  

 

укладання 
договору 
страхування 

нежитлове приміщення 

площею 34,8 кв.м 

№ 55/16-б 19.08.2016 1 грн. - Порушення 

терміну дії 

укладання 

договору 

страхування 

нежитлове приміщення 

площею 46,59 кв.м 

№ 56/16-б 19.08.2016 1 грн. - Використання 

об'єкту оренди 

відповідно до 

його 

призначення 

нежитлове приміщення 

площею 40,86 кв.м 

№ 57/16-б 19.08.2016 1 грн. - Використання 

об'єкту оренди 

відповідно до 

його 

призначення 

нежитлове приміщення 

площею 29,33 кв.м 

№ 58/16-б 19.08.2016 1 грн. - Порушення 

терміну дії 

укладання 

договору 

страхування 

нежитлове приміщення 

площею 43,85 кв.м 

№ 59/16-б 

 

19.08.2016 

 

1 грн. - Порушення 

строків сплати 

орендної плати 

нежитлове приміщення 

площею 43,85 кв.м 

№ 19/18-н 

 

06.03.2018 

 

1 - Використання 

об'єкту оренди 

відповідно до 

його 

призначення 

нежитлове приміщення 

площею 27,4 кв.м 

№ 61/16-б 

 

29.08.2016 

 

1 грн. - Порушення 

строків сплати 

орендної плати 

Нежитлове приміщення 

будівлі, площею 11,8 кв.м 

та частина даху, площею 

8,0 кв.м, 

500/05-н 01.12.2005 40 2 півріччя 

 2012 року 

Наявність 

інформації від 

балансоутримув

ача про 

порушення 

орендарем умов 

д/о 

нежитлове приміщення 

площею 2 кв.м 

784/06-н 15.12.2006 40 - відсутність 

попередніх 

перевірок , 

закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди 

Нежитлове приміщення 

будівлі, площею 11,8 кв.м 

та частина даху, площею 

8,0 кв.м 

91/11-н 22.12.2011 18 2 півріччя 

 2012 року 

Наявність 

інформації від 

балансоутримув

ача про 

порушення 

орендарем умов 

д/о 

нежитлові приміщення 

будівлі площею 566,5 

кв.м. 

121/12-б 03.09.2012 1 грн в рік - відсутність 

попередніх 

перевірок , 

закінчення 

терміну дії 



  

 

договору 

оренди, огляд 

об’єкту оренди 

нежитлове приміщення 

площею 12,2 кв.м. та 

частина даху площею 

10,0кв.м 

14/13-н 07.02.2013 18 - Наявність 

інформації від 

балансоутримув

ача про 

порушення 

орендарем умов 

д/о 

нежитлове приміщення 

площею 11,3 кв.м та 

частина даху площею 6,0 

кв.м 

54/13-н 14.06.2013 18 - Наявність 

інформації від 

балансоутримув

ача про 

порушення 

орендарем умов 

д/о 

частина н/прим. у 

приміщенні холу 

добудови до 

адмінбудинку УМВС 

України в Полтавській 

області зі спортивним та 

актовим залами  площею 

2,0 кв.м 

23/15-н 12.03.2015 40 - Закінчення 

терміну дії 

договору 

оренди, огляд 

об’єкту оренди 

 

2. Управління державним майном 

 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року регіональним відділенням:  

- погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених 

органів управління до сфери управління інших уповноважених органів управління 

не надавалися; 

- погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у 

державну власність не надавалися. 

У державній власності станом на 30.09.2018р. перебуває 341 об'єкт. 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року регіональним відділенням реалізовано 

управлінських рішень щодо 4 об’єктів: 

 

В тому числі приватизація з урахуванням поліпшень основних засобів (з 

зазначенням назви об’єкта, вартості поліпшень, відсотка проведених поліпшень 

від балансової вартості об’єкта, а також перелік здійснених поліпшень): 

Управлінські рішення   Кількість  

Приватизовано  2 

Передано в оренду   0 

Передано  до комунальної власності  2 

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади  0 

Передано господарським товариствам  на умовах договору зберігання 0 

Списано  0 

Відчужено 0 

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) 0 

Всього  4 



  

 

- група інвентарних об`єктів у складі: нежитлової будівлі площею 383,2 

кв.м, склади з овочесховищем площею 104,7 кв.м, огорожі, хвіртки, воріт, 

вартість поліпшень яких становить 242 073,17 грн. Відсоток проведених 

поліпшень від вартості об`єкта – 56,67 %. 

Перелік виконаних робіт: улаштування покрівель, ремонт не 

поштукатурених карнизів, ремонт цегляної кладки стін, відновлення кутів 

цегляних стін, обетонування балок і прогонів, улаштування гідроізоляції, стяжок 

цементних, покриттів з керамічних плиток, установка лічильників, вимикачів, 

щитків, прокладання кабелів. 

 

У звітному періоді складно графіки перевірок та проведено перевірки стану 

утримання, збереження та використання державного майна 8 об. 

 

 

На наступний за звітним квартал заплановано: 

Балансоутримувач об’єктів  Кількість об’єктів, що перевіряються 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва Житловий 

фонд 

Інженерна 

інфраструктура, 

устаткування, 

обладнання, тощо 

Соц.. – 

культурного 

призначення 

ЦО Інші 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

5757966 
ПАТ 

“Електромотор” 

1 1     1 1   

33014041 

ТОВ 

“Новомосковськ 

Агро” 

        2 2 

5762565 ПАТ "Кредмаш"       2 2   

384880 
ВАТ «Ім. 

Голобородька» 

        2 2 

Балансоутримувач 

об’єктів 

позастатутного майна 

Кількість об’єктів, що плануються до перевірки у 

наступному кварталі 

Дата 

останньої 

перевірки 

Примітки 

(інші 

критерії 

відбору 

для 

включенн

я до 

перевірки) 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва Житлов

ий фонд 

Інженерна 

інфраструктура, 

устаткування, 

обладнання, 

тощо 

Соц.. – 

культурного 

призначення 

ЦО Інші 

36805165 

ТОВ "АФ" 

Миргородс

ька" 

1    2 24.06.2015 
Графік 

перевірок 

5267222 

ПАТ 

“Велика 

Круча” 

 6    24.12.2015 
Графік 

перевірок 

728629 

ПрАТ 

“Відроджен

ня” 

2     17.05.2016 
Графік 

перевірок 

389609 

ТОВ 

«Новооржи

цький 

цукровий 

завод» 

    1 03.03.2017 
Графік 

перевірок 



  

 

 

За результатами перевірок виявлено факти порушення збереження 1 об’єкту 

(за формою 5є-2Р  ІППС «ЕТАП -Майно» 1 об.- інше) . 

 

Для усунення цих порушень вжито заходів: 

 

3. Підсумки приватизації  

 
Об’єкти  План 

надходжен

ня коштів, 

тис. грн 

Кіл-кість 

приватиз

ованих 

об’єктів 

 

Приватизовані об’єкти 

початко

ва ціна 

об'єкта, 

тис. гри 

ціна 

продажу, 

тис. грн 

отрима

ні 

кошти, 

тис. грн 

ЄМК державних підприємств, їх 

структурних підрозділів 
- - - - - 

Окреме майно* - 4 755,2 639,3 639,3 

Об'єкти незавершеного будівництва - - - - - 

Об'єкти соціально-культурного 

призначення 
- - - - - 

Пакети акцій  - - - - - 

Інші об’єкти - - - - - 

 

 

 

24829772 

ВАТ 

«Полтавськ

ий 

сервісзерно

пром» 

1     17.03.2016 
Графік 

перевірок 

5581898 

ПрАТ 

“Полтавськ

е ХПП”  

4 1  4 1 01.06.2016 
Графік 

перевірок 

14311353 

ПАТ 

“Хорольськ

ий 

механічний 

завод” 

1    2 29.09.2015 
Графік 

перевірок 

308264 

ДП 

“Кроки” 

ТОВ 

“Крокуль” 

2     20.11.2015 
Графік 

перевірок 

Заходи Кількість Результат 

Звернення до правоохоронних органів, тощо - - 

Звернення  суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) про 

відновлення майна, відшкодування збитків 
- - 

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо - - 

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень - - 

Інше 1 На розгляді 



  

 

Об’єкти Прогнозні показники 

надходження коштів 

від продажу об’єктів 

(2018 рік) тис. грн. 

Факт 

тис. 

грн. 

% виконання 

річного плану по 

надходженню коштів 

ЄМК державних підприємств, їх 

структурних підрозділів 

- - - 

Окреме майно* - 639,3 - 

Об'єкти незавершеного будівництва - - - 

Об'єкти соціально-культурного призначення - - - 

Пакети акцій акціонерного товариства  - - - 

Інші об’єкти, не належать до об’єктів 

великої приватизації 

- - - 

* - До набрання чинності Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» в 2018 

році продано 3 об’єкти, які класифікувались, як об’єкти групи А. 

4 Діяльність регіонального відділення з оцінки державного майна 
 

У ІІІ кварталі 2018 року проведено 47 конкурсів з відбору СОД. 

Дата 

конкурсу 

Назва об’єкта оцінки, площа, адреса Переможець Договір з СОД Цілі оцінки 

Дата № 

05.07.2018 

адмінбудівля з внутрішньозаводськими 

кабелями загальною площею 10524,9 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Заводська, 

3, м. Полтава. Балансоутримувач: ВАТ 

«Полтавський завод газорозрядних ламп». 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

  визначення 

ліквідаційної 

вартості для 

продажу в 

процедурі 

ліквідації 

05.07.2018 

частина пожежного депо площею 155,3 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Центральна, 5, с. Божківське, Полтавський 

район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Державна установа 

«Божковська виправна колонія (№16)». 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

13.07.2018 118-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

05.07.2018 

частина нежитлового приміщення на 

першому поверсі морфологічного корпусу 

площею 10,0 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. 

Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська 

медична стоматологічна академія». 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

11.07.2018 115-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

05.07.2018 

частина навчального корпусу для 

практичних занять №3 ПТУ №44 площею 

171,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Козацька, 5/32, м. Миргород, Полтавська 

область. Балансоутримувач: ПТУ №44. 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

11.07.2018 113-

ОР укладання 

договору 

оренди 

05.07.2018 

частина кімнати на першому поверсі 

будівлі гуртожитку №1, площею 14,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Г. 

Сковороди, 1/3, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Полтавська державна 

аграрна академія. 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

13.07.2018 117-

ОР 
продовження 

дії договру 

оренди 

05.07.2018 

частина нежитлового приміщення на 

цокольному поверсі гуртожитку площею 

3,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 

проспект Першотравневий, 5, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Національний 

юридичний університет імені Я. Мудрого. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

13.07.2018 119-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 



  

 

05.07.2018 

нежитлове приміщення площею 22,7 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Небесної 

Сотні, 89, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Коледж управління, економіки і права 

Полтавської державної аграрної академії. 

Товарною біржею 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості» 

13.07.2018 120-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 

05.07.2018 

частина вбудованого нежитлового 

приміщення на першому поверсі будівлі 

площею 1,5 кв.м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Незалежності, 134, смт. 

Машівка, Полтавська область. 

Балансоутримувач: УДКСУ у Машівському 

районі 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

11.07.2018 114-

ОР 

продовження 

дії договору 

оренди 

05.07.2018 

нежитлове приміщення площею 2,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 

83, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне 

управління Національної поліції в 

Полтавській області. 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

11.07.2018 116-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 

12.07.2018 

окреме майно – громадська будівля літ. S-1 

(пральня) загальною площею 91,9 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Гурамішвілі, 1-З, м. Карлівка, Карлівський 

район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: ТОВ «КМЗ-Капітал». 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

18.07.2018 123-

ПР 

приватизація 

12.07.2018 

лазня. Місцезнаходження об'єкта: пров. 

Парковий, 13, с. Степове, Глобинський 

район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: ТОВ «ІПК 

«Полтавазернопродукт». 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

18.07.2018 122-

ПР 

приватизація 

12.07.2018 

нежитлова частина приміщення 1-го 

поверху навчального корпусу №1 площею 

1,0 кв. м, за адресою: вул. Леонова, 14, м. 

Кременчук, Полтавська область та частина 

вимощення біля будівлі гуртожитку 

площею 1,0 кв. м, за адресою: вул. 

Першотравнева, 38, м. Кременчук, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

ДВНЗ «Кременчуцький коледж 

транспортної інфраструктури 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

20.07.2018 124-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

12.07.2018 

нежитлові приміщення площею 48,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Добровольського, 6, м. Горішні Плавні, 

Полтавська область. Балансоутримувач: ГУ 

НП в Полтавській області. 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

20.07.2018 125-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

12.07.2018 

будівля їдальні технікуму площею 65,03 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: пл. Слави, 

4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Полтавський будівельний технікум 

транспортного будівництва. 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

18.07.2018 121-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 

26.07.2018 

нежитлові приміщення (основна будівля з 

підвалом, А-1) загальною площею 286,6 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Олександрівська, 21/48, м. Лубни, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Головне управління Національної поліції в 

Полтавській області. 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

03.08.2018 130-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 



  

 

26.07.2018 

нежитлове приміщення площею 2 190,3 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Соборності, 42 б, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Полтавський 

національний технічний університет імені 

Ю. Кондратюка. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

03.08.2018 128-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

26.07.2018 

частина нежитлового приміщення площею 

308,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 

квартал 287, буд. 16, м. Кременчук, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

03.08.2018 127-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

26.07.2018 

частина нежитлового приміщення площею 

61,1 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Героїв України, 32, м. Лохвиця, Полтавська 

область. Балансоутримувач: ДЗ 

«Український центр з контролю та 

моніторингу захворювань МОЗ України». 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

03.08.2018 131-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

26.07.2018 

нежитлове приміщення та частина гаража 

загальною площею 98,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 

103, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Головне управління статистики у 

Полтавські області. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

03.08.2018 129-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

26.07.2018 

приміщення гаражу площею 50,7 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Центральна, 1, с. Нехвороща, 

Новосанжарський район, Полтавська 

область. Балансоутримувач: 

Новосанжарське міжрайонне управління 

водного господарства. 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

01.08.2018 126-

ОР 

продовження 

дії договору 

оренди 

08.08.2018 

нежитлові приміщення (частина 

адміністравного будинку А-1, А-3, А-4) 

загальною площею 120,21 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 

83 м. Полтава. Балансоутримувач: Головне 

управління Національної поліції в 

Полтавській області. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

16.08.2018 134-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

08.08.2018 

частина покриття з беттоних плит та 

асфальту площею 179,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Цілиноградська, 8, м. Кременчук, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Кременчуцьке міжрайонне управління 

водного господарства. 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

16.08.2018 136-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

08.08.2018 

нежитлове приміщення площею 47,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Сумська, 2, 

м. Зіньків, Полтавська область. 

Балансоутримувач: УДКСУ у Зіньківському 

районі Полтавської області. 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

16.08.2018 137-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

08.08.2018 

частини нежитлового приміщення площею 

1210,5 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Гоголя, 25, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Державний проектний 

інститут містобудування 

«Міськбудпроект». 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

16.08.2018 138-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 



  

 

08.08.2018 

частина нежитлового приміщення площею 

82,9 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Європейська, 4, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Державна фіскальна 

служба України ( в оперативному 

упрапвлінні Головного управління 

Державної фіскальної служби України у 

Полтавській області). 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

16.08.2018 135-

ОР 

продовження 

дії договору 

оренди 

08.08.2018 

нежитлове приміщення площею 15,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Горького, 

52, смт. Нова Галещина, Козельщинський 

район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Казенне підприємство 

«Південукргеологія». 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

15.08.2018 132-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

08.08.2018 

гаражні бокси площею 119,6 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: проспект 

Полтавський, 36а, м. Кременчук, 

Полтавська область. Балансоутримувач: ДЗ 

«Український центр з контролю та 

моніторингу захворювань МОЗ України». 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

15.08.2018 133-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

09.08.2018 

об’єкт малої приватизації соціально-

культурного призначення - єдиний 

майновий комплекс державного 

підприємства «Полтавський державний 

навчально-курсовий комбінат 

агропромислового комплексу». 

Місцезнаходження об'єкта: пров. Носова 

Віктора, 2, м. Полтава. Мета оцінки: 

визначення ринкової вартості для продажу 

на аукціоні. 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

17.08.2018 139-

ПР 

приватизація 

30.08.2018 

Частина навчально-допоміжного корпусу 

площею 214,6 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Лобача, 20а, с. Калашники, 

Полтавський район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Коледж  управління, 

економіки і права ПДАА. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

07.09.2018 142-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

30.08.2018 

Частина нежитлової будівлі площею 34,4 

кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Гоголя, 2а, смт. Диканька, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Північно-

східний офіс Держаудитслужби. 

Товарною біржею 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості» 

05.09.2018 141-

ОР укладання 

договору 

оренди 

30.08.2018 

частина нежитлового приміщення вхолі 

спального корпусу, що розташована на 

першому поверс шестиповерхової будівлі 

МРЦ площею 2,0 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Медичний реабілітаційний центр МВС 

України «Миргород». 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

05.09.2018 140-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

30.08.2018 

нежитлове приміщення площею 46,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: проїзд 

Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Державної 

установи «Кременчуцька виправна колонія 

(№69). 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

07.09.2018 144-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

30.08.2018 

частини нежитлового приміщення будівлі 

площею 88,4 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Перемоги, 15, м. Лохвиця, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Лохвицьке об’єдане управління Пенсійного 

фонду України Полтавської області. 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

07.09.2018 145-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 



  

 

30.08.2018 

нежитлове приміщення на 5-му поверсі 

площею 13,3 кв. м та частини даху площею 

10,0 кв. м, загальною площею 23,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: пров. Віктора 

Носова, 2а, м. Полтава. Балансоутримувач: 

УМВС України в Полтавській області. 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

07.09.2018 143-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

30.08.2018 

нежитлові приміщення в будівлі 

промислового цеху площею 1529,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: с. Кустолово-

Суходілка, Машівський район, Полтавська 

область. Балансоутримувач: ДП 

«Сільськогосподарське підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України (№9)». 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

07.09.2018 146-

ОР 

продовження 

дії договору 

оренди 

13.09.2018 

нежитлове приміщення площею 117,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Г. 

Сковороди, 1/3 м. Полтава. 

Балансоутримувач: Полтавська державна 

аграрна академія. 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

21.09.2018 149-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 

13.09.2018 

нежитлові вбудовані приміщення площею 

246,4 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Небесної Сотні, 69, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Державне підприємство 

«Полтавський комбінат хлібопродуктів». 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

21.09.2018 150-

ОР укладання 

договору 

оренди 

13.09.2018 

одноповерхова адміністративна будівля 

(літ. А-1) загальною площею 102,2 кв. м. та 

вбиральня (літ. В-1) загальною площею 2,0 

кв.м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Гоголя, 174/2, м. Миргород, Полтавської 

області. Балансоутримувач: ДП 

«Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської 

продукції». 

Товарною біржею 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості» 

21.09.2018 148-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

13.09.2018 

частина нежитлового приміщення площею 

1,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Олени Пчілки (Луценка), 19-е, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області.  

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

18.09.2018 147-

ОР укладання 

договору 

оренди 

13.09.2018 

частина нежитлового приміщення 

лабораторного корпусу площею 23,7 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, 

Полтавський район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Полтавська експедиція 

по геофізичним дослідженням в 

свердловинах 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

21.09.2018 151-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

29.09.2018 

нежитлове приміщення їдальні площею 

113,7 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Г. Сковороди, 18, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Аграрно-економічного 

коледжу Полтавської державної аграрної 

академії. 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

04.10.2018 153-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 

29.09.2018 

громадський будинок (будівля КПО) 

загальною площею 1 999,4 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 1100-річчя 

Полтави, 14а/22, м. Полтава. 

Балансоутримувач: «Східна» філія 

Концерну «Військторгсерсвіс». 

ФОП Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем  

05.10.2018 155-

ОР 
укладання 

договору 

оренди 



  

 

 

Фахівцями регіонального відділення акти оцінки пакетів акцій акціонерних 

товариств  для розрахунку їх початкової вартості не складалися. 

 

Забезпечено проведення незалежної оцінки: 

 
Мета оцінки Оголошено 

конкурси 

з відбору 

оцінювачів 

Проведено 

конкурсів 

з відбору 

оцінювачів 

Укладено 

договорів 

на 

проведення 

оцінки 

Підписано 

актів 

прийому-

передачі 

робіт 

Прореценз

овано 

звітів про 

оцінку 

майна 

Погоджено/

затверджен

о висновки 

про 

вартість 

майна 

Відчуження 0 0 0 0 0 0 

Оренда 37 43 47 46 59 46 

Приватизація 1 3 6 14 14 14 

За зверненням 1 1 0 0 2 0 

Інше 0 0 0 0 0 0 

Всього: 39 47 53 60 75 60 

 

 

 

29.09.2018 

частина нежитлового приміщення площею 

4,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. В. 

Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Полтавський філіал ДП «Державний 

науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут 

«НДІпроектреконструкція». 

Товарною біржею 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості» 

05.10.2018 156-

ОР 

укладання 

договору 

оренди 

29.09.2018 

нежитлове приміщення (кімната № 33) 

площею 16,4 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Юр’ївська, 1А, м. Кобеляки, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Відділ агропромислового розвитку 

Кобеляцької райдержадміністрації. 

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість» 

05.10.2018 158-

ОР 
продовження 

дії договору 

оренди 

29.09.2018 

частини нежитлового приміщення кімнати 

№ 107 та кімнати № 216 площею 34,9 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Р. 

Кириченко, 14, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Управління з питань 

цивільного захисту Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс» 

05.10.2018 154-

ОР 

продовження 

дії договору 

оренди 

29.09.2018 

вбудовані нежитлові приміщення будівлі 

площею 29,2 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Степового фронту, 46, м. 

Полтава. Балансоутримувач: Професійно-

технічне училище № 31 м. Полтава. 

Приватним 

підприємством 

«Центр незалежної 

оцінки та 

експертизи» 

03.10.2018 152-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 

29.09.2018 

нежитлове приміщення площею 110,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Я. Усика, 

15, м. Миргород, Полтавська область. 

Балансоутримувач: УДКСУ у 

Миргородському районі. 

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційний 

Експоцентр» 

05.10.2018 157-

ОР продовження 

дії договору 

оренди 



  

 

5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу 

об’єктів. Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорам 

купівлі-продажу (далі - ДКП) 

 

Назва об'єкту 

приватизації 
Покупець 

ДКП, що підлягають 

перевірці 

Фактично 

перевірено ДКП 

Причина 

не 

здійснен

ня 

перевірк

и 

№_____ 
«____»_____20

__р. 
Так Ні 

Лазня разом із 

земельною ділянкою, 

що знаходиться на 

балансі ПСПОВ 

«Колос», за адресою: 

Полтавська область, 

Глобинський район, с. 

Опришки, вул. Миру, 

58-а 

ПСПОВ «Колос» №4 24.07.2015 так 

  

Об'єкт незавершеного 

будівницства 

"Житловий будинок 

№2", що знаходитьсяна 

балансі ВАТ 

"Холдінгова компанія 

"АвтоКрАЗ", за 

адресою: Полтавська 

область, м. Кременчук, 

вул. Київська, 14-А, код 

за ЄДРПОУ 5808435030 

ТОВ 

"Кремтрастбудсервіс

" 

 

 

№1 

 

02.02.2006 так 

  

Нежитлова будівля 

(їдальня), що 

розташована за адресу: 

Полтавська область, 

Кобеляцький район, с. 

Шенгури, вул. 

Виробнича, 9а. 

ТОВ Агрофірма 

«Добробут» 
№1 28.04.2015 так 

  

Будівля карамельного 

цеху загальною площею 

2057,3 кв.м. в літ. В -1-3, 

що розташована за 

адресою: м. Полтава, 

вул. Спаська, 10 та 

перебуває на балансі 

ПАТ "Полтавакондитер" 

код ЄДРПОУ - 

00382208 

Київська Патріархія 

Української 

Православної Церкви 

Київського Патріарху 

 

№5 11.08.2017 так 

  

 

В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по 1 ДКП. 

Актом підсумкової перевірки знято з контролю 1. 

Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП 

зобов’язань не зафіксовано. 

За 2 договорами продовжується претензійно-позовна робота з їх розірвання 

(визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну 

власність: 



  

 

- договір купівлі-продажу №3 від 07.02.2006 (договір відчуження №б/н від 

13.03.2018) ОНБ "Житловий будинок №39", за адресою: Полтавська область, м. 

Кременчук, квартал 287, буд. 15, покупцем ТОВ «Зернотрейд СВ» 

- договір купівлі-продажу № 8 від 23.06.06 - об'єкт незавершеного 

будівництва - реабілітаційний центр мануальної терапії, що знаходиться за 

адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Мануальна, 6, покупець  ПП 

"Явір - 2000" 

 

На наступний за звітним квартал заплановано: 

 
 

Назва об'єкту  

ДКП , що підлягає перевірці Дата останньої 

перевірки 

Примітки (інші 

критерії відбору для 

включення до 

перевірки) 

 

№_____ 

«____» 

_____20__р. 

Нежитлова будівля їдальні, 

загальною площею 202,9 кв.м.  

 

№3 29.03.2018 -  

Нежитлового приміщення в 

житловому будинку літ. А, 

загальною площею 187,7 кв.м. 

№2 29.03.2018 -  

Група інвентарних об’єктів у складі: 

нежитлова будівля площею 383,2 

кв.м., нежитлова будівля площею 

113,0 кв.м., склади з овочесховищем 

площею 104,7 кв.м., огорожа, 

хвіртка, ворота. 

№4 04.09.2018 -  

 

6. Управління корпоративними правами держави 

 

Станом на 30.09.2018 регіональне відділення здійснювало повноваження з 

управління корпоративними правами держави у господарських товариствах, 

розташованих на території Полтавської області: 
№ з/п Код 

ЄДРПОУ 

Найменування господарського 

товариства 

Статутний 

капітал, грн 

Розмір 

державної 

частки, % 

Ознака 

банкрутства 

1 00412292 Публічне акціонерне 

товариство «Луценко» 

1726893 24,999 - 

2 5758463 Відкрите акціонерне 

товариство "Полтавський 

завод газорозрядних лапм"  

9150150 51,030 

Банкрут, 

ліквідація 

3 30063363 Приватне акціонерне 

товариство 

"Полтавасадвинмаркет"  

5574600 99,945 

- 

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських 

товариств: 

№ з/п Найменування 

господарського 

товариства, державна 

частка 

Дата проведення 

загальних зборів 

Примітки (основні 

питання) 

 

Рішення 

- - - - - 



  

 

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств: 

№ з/п Найменування 

господарського 

товариства, державна 

частка 

Дата проведення 

засідань наглядової 

ради 

Примітки (основні 

питання) 

 

Рішення 

- - - - - 

Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій: 

№ з/п Найменування господарського 

товариства, розмір державної частки 

Склад  ревізійної комісії 

господарського товариства 

Примітки (висновки) 

1 Публічне акціонерне товариство 

«Луценко» 
- 

Не здійснює господарську 

діяльність 

2 Відкрите акціонерне товариство 

"Полтавський завод 

газорозрядних лапм"  

- Ліквідація 

3 Приватне акціонерне товариство 

"Полтавасадвинмаркет"  
Ревізор 1, з них - 0 представник 

РВ ФДМУ (згідно статуту АТ) 
- 

Інформація про сплату дивідендів на державну частку: 

№

 

з/п 

Найменування 

господарського 

товариства 

ДКП,  

% 

Дата 

проведення 

загальних 

зборів 

Чистий 

прибуток, 

тис. грн 

Очікувана 

сума 

дивідендів 

на 

державну 

частку, тис. 

грн 

Нараховані 

дивіденди, 

тис. грн 

Сплачено 

дивіденди 

(частину 

чистого 

прибутку)

, тис. грн 

Примітки 

 - - - - - - - - 

Дивіденди на державну частку не сплачувались. 

 

 

 

В.о. начальника  

регіонального відділення       Є. Корнєв 
 


