
№ з/п Об'єкт оренди

Вартість 

відповідно 

до висновку 

про оцінку 

майна, грн Призначення

Розмір 

орендова

ного 

майна

Орендна 

ставка, %

Базовий 

місяць 

орендної 

плати, грн

Єдині майнові комплекси 

державних підприємств

 х  х  х  х  х

Єдині майнові комплекси 

структурних підрозділів 

державних підприємств

 х  х  х  х  х

Нерухоме майно державних 

підприємств:
1 нежитлова будівля гаражу 399,12 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються 

за рахунок Державного 

бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн

20  1 грн 1

2 нежитлові приміщення на 1-му 

та на 2-му поверхах в будівлі 

медчастини, клубу, їдальні та 

сходові клітини площею 497,7 

кв.м

13538,46 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються 

за рахунок Державного 

бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн

521,3  1 грн 1

нежитлові приміщення на 3-му 

поверсі чотирьохповерхової 

будівлі штабу площею 23,6 кв.м

3 вимощення площею 4118,0 кв.м 

та КПП площею 67,6 кв.м.

104096,81 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються 

за рахунок Державного 

бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн

4185,6  1 грн 1

4 частина нежитлового 

приміщення громадської будівлі 

1-го поверху адмін.-навчального 

корпусу "Ц" площею 33,2 кв.м; 

частина нежитлового 

приміщення громадської будівлі 

1-го поверху адмін.-навчального 

корпусу "Ц" площею 1,47 кв.м; 

частина нежитлового 

приміщення громадського 

будинку (гуртожитку) № 4 

площею 1,0 кв.м

691141 Розміщення  фінансових 

установ, ломбардів, бірж, 

брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських 

контор (агентств нерухомості), 

банкоматів  

35,67 40 23038,03

5 нежитлове приміщення 57000 Розміщення 

ксерокопіювальної техніки для 

надання населенню послуг із 

ксерокопіювання документів 

11,1 7 332,5

Протягом ІІІ – го кварталу 2019 року регіональним відділенням укладено 16 нових договорів 

оренди державного майна, у тому числі:



6 вимощення та КПП 104096,81 Розміщення бюджетних 

організацій, які утримуються 

за рахунок Державного 

бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної 

орендної плати 1 грн

4185,6  1 грн 1

7 будівля санітарно-

епідеміологічної станції;будівля 

відділу профілактичної 

дезінфекції; два сарая

2250500 Розміщення суб'єктів 

господарювання, що діють на 

основі приватної власності і 

провадять господарську 

діяльність з медичної 

практики 

567 20 37695,88

8 нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі адміністративного 

корпусу площею 16,6 кв.м

128600 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

16,6 18 1929

9 вбудоване нежитлове 

приміщення (магазин)

63724 Здійснення торгівлі 

продовольчими товарами (крім 

товарів підакцизної групи); 18-

Розміщення торговельних 

об'єктів з продажу 

непродовольчих товарів, 

алкогольних та тютюнових 

виробів 

39 8 561

10 склад площею 1449,1 кв.м 903207 Розміщення складів 1499,1 15 11290,09

11 частина будівлі службового 

приміщення площею 10,0 кв.м

43100 Розміщення суб'єктів 

господарювання, що провадять 

діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування  

10 20 714,74

12 частина приміщення на 2 

поверсі площею 52,95 кв.м

218630,55 Розміщення дитячих 

дошкільних виховних закладів, 

закладів освіти, спортивних 

закладів (для школярів і 

студентів)

52,95 1 180,19

13 нежитлове приміщення 135600 Інше використання 

нерухомого майна 

17,8 15 1686,53

14 нежитлове приміщення площею 

3,7 кв.м

26104 Розміщення суб'єктів 

господарювання, що 

здійснюють побутове 

обслуговування населення

3,7 5 108,22

15 нежитлове приміщення площею 

26,7 кв.м

109000 Розміщення творчих спілок, 

громадських об'єднань, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що не 

використовується для 

провадження підприємницької 

діяльності і становить не більш 

як 50 кв. метрів

26,7 3 271,14



16 частина нежитлового 

приміщення будівлі площею 

1100- річчя Полтави, 7, 

м.Полтава

33000 Розміщення  фінансових 

установ, ломбардів, бірж, 

брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських 

контор (агентств нерухомості), 

банкоматів  

2 40 1094,5

Державне нерухоме майно, що

перебуває на балансі

господарських товариств

х х х х х

Інше окреме індивідуально

визначене майно, що перебуває

на балансі господарських

товариств

х х х х х

У т.ч. договори, за якими 

розрахунки орендної плати були 

погоджені з органами 

приватизації

х х х х х

У т.ч. договори з бюджетними 

організаціями:

х х х х х

Вид майна х х х х х


