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20__р.

Цілісний майновий комплекс                          

ДП "Полтавський лікеро-

горілчаний завод"

2-Ц/2002р 29.12.2002 ні Перевірка триває - - -

Нежитлове приміщення площею 

8,3 кв. м

67/09-н 09.10.2009 так порушень не встановлено - - -

Споруда опори освітлення та 

технологічний майданчик 

площею 53,29 кв. м

14/10-н 24.02.2010 так порушень не встановлено - - -

Асфальтова площадка площею 

200,0 кв. м

89/10-н 22.11.2010 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення ангару 

діагностики автомобільного 

транспорту площею 228,6 кв. м

40/11-н 20.06.2011 так порушень не встановлено - - -

- - - -

нежитлові приміщення в будівлі 

промислового цеху площею 1529 

кв. м

87/11-н 07.12.2011 так Порушено п.4.3.8 договору щодо 

страхування майна: майно застраховане, 

але не надано підтвердження сплати 

страхового платежу

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення 

надати копію документу 

сплати страхового 

платежу

- -

частини нежитлових приміщень 

загальною площею 299,5 кв. м

55/12-н 09.04.2012 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення площею 

91 кв. м.

76/12-Н 20.07.2012 так Порушено п.1.3, 4.3.7 договору оренди: 

щодо складу об’єкта оренди, 

страхування майна

Орендарю 

рекомендовано внести 

зміни до договору оренди 

щодо збільшення площі, 

надати підтвердження 

сплати страхового 

платежу

- -

Асфальтований майданчик на 

виході з док-ангару АТБ 

аеродрому В.Кохнівка площею 

378,0 кв. м

67/11-н 30.09.2011 ні

Заходи щодо 

виправлення 

встановлених недоліків

Результати 

прийнятих 

заходів

Причина не 

проведення 

№_____

Назва об'єкту оренди Договір оренди, що підлягає 

перевірці

Фактично 

перевірено 

договорів 

оренди (так/ні)

Встановлені недоліки



нежитлові приміщення площею 

55 кв. м

137/12-н 10.10.2012 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення 

навчального корпусу №3 площею 

101 кв.м

3/13-н 16.01.2013 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення площею 

111,2 кв. м

5/13-н 22.01.2013 так порушень не встановлено - - -

складське приміщення площею 

154 кв. м

51/13-н 10.06.2013 так Порушено п.п.3.3, 3.5, 4.3.1 договору  

оренди: щодо сплати орендної плати 

(борг до Державного бюджету - 

1 805,53 грн.), стосовно постійного 

страхування майна

Проводиться робота з 

орендарем по усуненню 

порушень

- -

частина нежитлового 

приміщення на цокольному 

поверсі гуртожитку площею 3 кв. 

м

81/13-н 20.08.2013 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення 

гуртожитку №2 площею 2,0 кв. м

84/13-Н 28.08.2013 так порушень не встановлено - - -

Частина казарми конвойної 

охорони площею 130,9 кв. м

51/14-Н 02.06.2014 так порушень не встановлено - - -

частина асфальтованого 

майданчика (проїзна частина 

навчального корпусу № 1) 

площею 100,81 кв. м

108/14-н 17.12.2014 так порушень не встановлено - - -

частина нежитлового 

приміщення матеріально-

технічного складу площею 880,0 

кв. м

22/15-Н 10.03.2015 так порушень не встановлено - - -

частина нежитлового 

приміщення площею 14,0 кв. м

38/15-Н 05.05.2015 так порушень не встановлено - - -

приміщення котельні (без 

обладнання) площею 183,6 кв. м

42/15-Н 02.06.2015 так порушень не встановлено - - -

частина автодороги площею 

750,0 кв. м

39/16-н 13.07.2016 ні - - - -



приміщення котельні площею 

108,5 кв. м

60/16-н 26.08.2016 так Порушено п. п. 3.1, 3.3, 3.6, 5.3 

договору оренди: щодо своєчасної 

сплати (борг до Держбюджету - 

5 096,41 грн., борг балансоутримувачу  - 

1 305,96 грн.

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

Порушення 

усунуте 

сплачено до

Державного 

бюджету борг в

сумі 5096,41

грн. та

балансоутриму

вачу в сумі

1305,96 грн. 

-

нежитлове приміщення 

виробничий модуль-корпус 

площею 380 кв. м

65/16-н 07.09.2016 ні - - - -

нежитлове приміщення площею 

899,5 кв. м

67/16-н 13.09.2016 так Порушено         п. 4.3.7 договору 

оренди: на момент перевірки майно не 

застраховане

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

Порушення 

усунуте: майно 

застраховане 

від 20.11.19, 

страховий 

платіж надано

-

Нежитлова частина приміщень 1-

го поверху гуртожитку площею 

178,2 кв. м

66/16-н 13.09.2016 так Порушено п. 5.8. договору оренди: 

майно застраховане на меншу вартість, 

невірно вказано вигодонабувача

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

Порушення 

усунуте: майно 

застраховане 

на більшу 

вартість, 

страхове 

покриття 100 

%, надано 

страховий 

платіж 

-

частина нежитлового 

приміщення площею 71,2 кв. м

83/16-н 15.12.2016 так Порушено               п. 4.3.7 договору 

щодо страхування майна: майно 

застраховане, але не надано 

підтвердження сплати страхового 

платежу

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення, 

надати копію документу 

сплати страхового 

платежу

- -



частина нежитлового 

приміщення площею 76,5 кв. м

5/17-н 17.01.2017 так порушень не встановлено - - -

частини нежитлового 

приміщення їдальні площею 

102,8 кв. м

10/17-н 02.02.2017 так порушень не встановлено - - -

Будівля гаражу педуніверситету 

(літера Г-1, за схематичним 

планом, згідно технічного 

паспорту) площею 228,2 кв. м

13/17-н 13.02.2017 так Порушено п.4.3.7 договору щодо 

страхування майна: майно застраховане, 

але не надано підтвердження сплати 

страхового платежу

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення, 

надати копію документу 

сплати страхового 

платежу

- -

частина нежитлового 

приміщення в будівлі гаражу  

площею 254,08 кв. м

37/17-н 15.06.2017 так порушень не встановлено - - -

частина нежитлового 

приміщення у будівлі штабу 

площею 38,7 кв. м

40/17-н 03.07.2017 так порушень не встановлено - - -

частина нежитлових приміщень 

виробничого корпусу площею 

517,6 кв. м

38/17-н 23.06.2017 так Порушено п. п. 3.1, 3.3 договору 

оренди: щодо своєчасної сплати  до 

Держбюджету – борг по пені в сумі 

897,01 грн.

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

- -

частина гаражу площею 515,1 кв. 

м

46/17-н 14.08.2017 так порушень не встановлено - - -

Склад площею 23,5 кв. м 54/17-н 22.09.2017 так Порушено пп. 3.3, 4.3.2, 4.3.8,4.3.12 

договору оренди щодо сплати до 

Держбюджету в сумі 6575,45 грн., щодо 

страхування майна, щодо 

відшкодування комунальних витрат 

балансоутримувачу

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

- -

Частина будівлі котельні площею 

169,6 кв. м

56/17-н 26.09.2017 так Порушено               п.п. 4.3.8, 6.1 

договору оренди  щодо страхування 

майна

Порушення усунуте, 

договір страхування від 

20.11.19

- -

Нежитлові приміщення котельні 

площею 41,3 кв. м

58/17-н 03.10.2017 так порушень не встановлено - - -

спортивний майданчик площею 

1489,8кв.м

59/17-н 03.10.2017 так порушень не встановлено - - -

корівник площею 984,4 кв.м 63/17-н 26.10.2017 так порушень не встановлено - - -



частина їдальні з добудовами 

площею 67,2 кв. м

65/17-н 02.11.2017 так порушень не встановлено - - -

частина навчального корпусу № 

1 площею 20,2 кв. м

68/17-н 22.11.2017 так порушень не встановлено - - -

частина нежитлового 

приміщення на 3-му поверсі 

площею 34 кв. м

72/17-н 01.12.2017 ні - - - Комісію не 

допустили до 

перевірки 

об’єкта оренди

нежитлове приміщення площею 

1032,32 кв. м

2/18-н 09.01.2018 так Порушено               п.п. 1.3, 1.4, 1.6, 3.3, 

3.5, 4.3.12 договору оренди  щодо 

складу і вартості майна, мети 

використання, своєчасної сплати 

орендної плати, відшкодування витрат 

на утримання майна балансоутримувачу

Позовна заява до суду 

про розірвання договору 

оренди, повернення 

майна від 20.11.19

- -

нежитлове приміщення площею 

18,4 кв. м

11/18-н 01.02.2018 так Порушено               п.п. 4.3.8, 6.1 

договору оренди  щодо страхування 

майна: майно застраховане але не 

надано копію страхового платежа, 

невірно визнач. вигодонабувач

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення

- -

частина продовольчого складу з 

підвалом, літ. Л, Лп, площею 

204,2 кв.м

12/18-н 09.02.2018 так Порушено п. п. 3.1,  3.3,  4.3.2 договору 

оренди  щодо своєчасної  та у повному 

обсязі сплати орендної плати 

Балансоутримувачу (30%),             

порушено             п. 4.3.8: державне 

майно застраховане, але орендодавцю 

не надано копію платіжного документу 

щодо сплати страхового внеску

Орендарю 

рекомендовано терміново 

усунути порушення, 

сплатити заборгованість, 

застрахувати майно на 

новий термін, надати 

копію дог. страхування, 

копію док-ту про сплату 

страх. платежу 

- -

частина нежитлового 

приміщення (підвал) кафедри 

мистецтвознавства площею 267,6 

кв.м

14/18-н 12.02.2018 так порушень не встановлено - - -

Частина котельні площею 157,5 

кв. м

15/18-н 15.02.2018 так порушень не встановлено - - -



Частина їдальні з  добудовами 

(«комп’ютерний клас») площею 

44,3 кв.м

28/18-н 10.04.2018 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення (підвал) 

адміністративного корпусу 

площею 150,6 кв.м

29/18-н 16.04.2018 так порушень не встановлено - - -

нежитлове приміщення на 4-му 

поверсі адміністративно – 

навчального корпусу  (кабінет 

№405) площею 48,3кв.м

43/18-н 24.07.2018 ні - - - Достроково 

припине-но дію 

договору 

оренди

частина нежитлового 

приміщення 3-го поверху 

учбового корпусу № 3 аудиторії 

№ 330 площею 113,5 кв.м

49/18-н 10.08.2018 так порушень не встановлено - - -

частина приміщення ЦТЕ № 3 

КП "Укрспецзв`язок" площею 70 

кв. м

53/18-н 30.08.2018 так порушень не встановлено - - -

нежитове приміщення в 

виробничому корпусі площею 

124,1 кв. м

55/18-н 03.09.2018 так Порушено               п.п. 3.3, 3.5, 4.3.8, 

6.1 договору оренди  щодо своєчасної 

сплати (борг по пені 6,37 грн.) щодо 

страхування майна (відсутній діючий 

договір страхування майна)

- - -

частина покриття з бетонованих 

плит та асфальту площею 179 кв. 

м

64/18-н 12.10.2018 так порушень не встановлено - - -

Частина приміщення бані та 

частина приміщення 

диспетчерської профілакторію, 

площею 113,5 кв. м

69/18-н 06.11.2018 так порушень не встановлено - - -

частина навчального корпусу для 

практичних занять № 3 ПТУ № 

44 площею 171,8 кв. м

74/18-н 22.11.2018 так порушень не встановлено - - -

одноповерховий 

адміністративний будинок (літ. А-

1) площею 102,2 кв.м

3/19-н 21.01.2019 так порушень не встановлено - - -



нежитлове приміщення їдальні 

площею 113,7 кв. м

12/19-н 26.02.2019 так порушень не встановлено - - -

частина навчально-допоміжного 

корпусу площею 214,6 кв. м.

14/19-н 13.03.2019 так порушень не встановлено - - -

приміщення магазину 20/19-н 19.04.2019 ні - - - -


