
Дата №

10.10.2019

нежитлове приміщеня 5-го поверху площею 11,4 кв. м та 

частина даху площею 4,0 кв. мМісцезнаходження об'єкта: вул. 

1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».

ПП 

"Нерухомість"
18.10.2019 148-ОР

укладання 

договору оренди

10.10.2019

Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 

121,7 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: проїзд Зональний, 1, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: Державної 

установи «Кременчуцька виправна колонія (№69)».

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

18.10.2019 149-ОР
укладання 

договору оренди

10.10.2019

Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,0 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Римського-

Корсакова, 2.Балансоутримувач: Сумський державний 

університет.

ФОП Прима 

О.Ю.
23.10.2019 157-ОР

продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 667,5 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. 

Спаська, 32.Балансоутримувач: Територіальне управління 

Державної судової адміністрації України в Сумській області.

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

28.10.2019 168-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. 

Терещенків, 47.Балансоутримувач: Глухівський національний 

педагогічний університет ім. О. Довженка.

ТОВ "Консалт - 

С"
28.10.2019 169-ОР

продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 197,15 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, Покровська площа, 

11.Балансоутримувач: Північно-Східний офіс 

Держаудитслужби.

ФОП Прима 

О.Ю.
23.10.2019 158-ОР

продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлове приміщення площею 6,5 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, Великописарівський район, 

Дмитрівська сільська рада, автодорога Т-17-05 Лохвиця-

Охтирка-КПП «Дмитрівка» 175км+450 м, МАПП «Велика 

Писарівка».

ПП"ЕОФ "Апекс" 23.10.2019 153-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлове приміщення площею 5,2 кв. м.Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, Сумський район, Басівська сільська 

рада, автодорога Н07 Київ-Суми-Юнаківка 378 км+944 м, 

МАПП «Юнаківка».Балансоутримувач: Державна фіскальна 

служба України та знаходяться в оперативному управлінні 

(користуванні) Сумської митниці ДФС.

ПП"ЕОФ "Апекс" 23.10.2019 154-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлове приміщення площею 10,0 кв. м.Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, Глухівський район, траса Кіпті-

Глухів-Бачівськ 242 км + 516 м, МАПП 

«Бачівськ».Балансоутримувач: Державна фіскальна служба 

України та знаходяться в оперативному управлінні 

(користуванні) Сумської митниці ДФС.

ФОП Педченко 

Андрій 

Миколайович

23.10.2019 155-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

частини нежитлового приміщення площею 2,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Миру, 

25.Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ФОП Прима 

О.Ю.
12.11.2019 177-ОР

продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 94,9 кв. м у підвалі 

будівлі - пам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок 

П.Лютого».Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. 

Глухів, вул. Києво-Московська, 34.Балансоутримувач: 

Національний заповідник «Глухів».

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

28.10.2019 167-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 594,4 кв. м на 

першому та другому поверхах будівлі - пам’ятки архітектури 

місцевого значення – «Будинок П.Лютого».Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 

34.Балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів».

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

31.10.2019 173-ОР
продовження дії 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 104,2 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Охтирка, 

вул. Київська, 101.Балансоутримувач: «Східна» філія 

Концерну «Військторгсервіс».

ТОВ "Бюро 

Полекс"
20.11.2019 179-ОР

укладання 

договору оренди

10.10.2019

частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Роменська, 

91.Балансоутримувач: Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С.Макаренка.

ТОВ "Консалт - 

С"
28.10.2019 169-ОР

укладання 

договору оренди

10.10.2019

нежитлове приміщення площею 40,5 кв. м.Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 

14.Балансоутримувач: Роменське управління Державної 

казначейської служби України Сумської області.

ПП"ЕОФ "Апекс" 25.10.2019 164-ОР
укладання 

договору оренди

Цілі оцінки
Дата 

конкурсу
Назва об’єкта оцінки, площа, адреса Переможець

Договір з СОД

У ІV кварталі 2019р проведено 85 конкурсів з відбору СОД по об"єктах в Полтавській  та Сумській областях.



10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 50,1 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 2.Балансоутримувач: Управління 

Державної казначейської служби України у Тростянецькому 

районі Сумської області.

ФОП Дрозд Юрій 

Олександрович
23.10.2019 156-ОР

укладання 

договору оренди

10.10.2019

нежитлові приміщення загальною площею 517,4 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. 

києво-Московська, 24.Балансоутримувач: Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка.

ТОВ "Консалт - 

С"
28.10.2019 166-ОР

укладання 

договору оренди

17.10.2019

частина нежитлового приміщення площею 17,2 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Конотоп, 

вул. Соборна, 23.Балансоутримувач: Конотопська районна 

державна адміністрація.

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

30.10.2019 170-ОР
продовження дії 

договору оренди

17.10.2019

частина бетонного замощення площею 3,0 кв. м; частина 

ділянки даху площею 1,0 кв. м; частина горища площею 18,0 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Ромни, 

вул. Аптекарська, 2.Балансоутримувач: Сумський обласний 

центр зайнятості.

ПП"ЕОФ "Апекс" 28.10.2019 165-ОР
укладання 

договору оренди

17.10.2019

частина приміщення гаражу площею 30,5 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Незалежності, 116 А, смт. 

Машівка, полтавська область.Балансоутримувач: ДУ «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я».

ПП 

"Нерухомість"
25.10.2019 159-ОР

укладання 

договору оренди

17.10.2019

нежитлове приміщення площею 45,7 кв. м.Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Управління державної 

казначейської служби України у Зіньківському районі 

Полтавської області.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

25.10.2019 162-ОР
укладання 

договору оренди

17.10.2019

частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 55,9 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Республіканська, 87, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. 

Кременчука.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

25.10.2019 163-ОР
продовження дії 

договору оренди

17.10.2019

частина нежитлового приміщення загальною площею 76,5 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Незалежності, 21-а, м. 

Хорол, Полтавська область.Балансоутримувач: Головне 

управління статистики у Полтавській області.

ПП 

"Нерухомість"
25.10.2019 160-ОР

продовження дії 

договору оренди

17.10.2019

кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 6,2 

кв. м, за адресою: вул. Кременчуцька, 2 В, с. Розсошенці, 

Полтавський район; приміщення каси на 1-му поверсі 

адміністративної будівлі площею 4,2 кв. м, за адресою: вул. 

Зоріна, 7а, с. Бутенки, Кобеляцький район, Полтавська 

область; приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної 

будівлі площею 4,1 кв. м, за адресою: вул. 40 років ДАІ, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Регіональний центр МВС в Полтавській області.

ПП 

"Нерухомість"
25.10.2019 161-ОР

продовження дії 

договору оренди

24.10.2019

частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Конотоп, 

вул. М. Немолота, 12.Балансоутримувач: Індустріально-

педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського 

державного університету.

ПП"ЕОФ "Апекс" 04.11.2019 176-ОР
продовження дії 

договору оренди

24.10.2019

громадський будинок (навчального корпусу) загальною 

площею 863,1 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Монастирська, 6, м. Полтава.Балансоутримувач: Національна 

академія статистики, обліку та аудиту.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

31.10.2019 172-ОР
продовження дії 

договору оренди

24.10.2019

частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 2 

загальною площею 40,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Миргородський художньо-

промисловий коледж імені М.В.Гоголя Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка.

ФОП Федорова 

І.О.
01.11.2019 174-ОР

продовження дії 

договору оренди

24.10.2019

нежитлове приміщення загальною площею 32,8 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Незалежності, 20, с. Опішня, 

Зіньківський район, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Головне управління Національної поліції в Полтавській 

області.

ПП 

"Нерухомість"
01.11.2019 175-ОР

продовження дії 

договору оренди

07.11.2019

частина нежитлових приміщень ДЗ «Хорольської районної 

санітарно-епідемологічної станції» громадських будинків літ. 

«А-1» та «В-1» площею 80,0 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. 1 Травня, 1/24, м. Хорол, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Державна установа «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України».

ФОП Старіков 

О.В.
15.11.2019 178-ОР

укладання 

договору оренди



14.11.2019

нежитлове приміщення площею 11,9 кв. м.Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 

13.Балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Сумській області.

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

03.12.2019 195-ОР
продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 7,5 кв. м, а 

саме: 1) частина нежитлового приміщення, площею 2,5 кв. м 

будівлі гуртожитку № 4, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 

31/4; 2) частина нежитлового приміщеня, площею 2,5 кв. м 

будівлі гуртожитку № 5, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 

31/5; 3) частина нежитлового приміщення, площею 2,5 кв. м 

будівлі гуртожитку № 1, за адресою: м. Суми, вул. Миру, 

25.Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ТОВ "Консалт - 

С"
03.12.2019 193-ОР

продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 10,0 кв. м, а 

саме: 1) частина асфальтованого замощення, площею 2,0 кв. м 

біля будівлі навчального корпусу № 1 А, за адресою: м. Суми, 

вул. Соборна, 39; 2) частина нежитлового приміщеня, площею 

2,0 кв. м будівлі навчального корпусу № 2 А, за адресою: м. 

Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі навчального корпусу № 

3 А, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 4) частина 

нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі медичної 

санітарної частини, за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 

9; 5) частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м 

будівлі міжвузівської бібліотеки, за адресою: м. Суми, вул. 

Покровська, 9/1. Балансоутримувач: Сумський державний 

університет.

ПП"ЕОФ "Апекс" 05.12.2019 205-ОР
продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

частина нежитлового приміщення, площею 350,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, Сумський район, 

смт. Низи, вул. Молодіжна, 18.Балансоутримувач: 

Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації.

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

03.12.2019 196-ОР
продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

нежитлові приміщення, загальною площею 401,1 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Петропавлівська, 

87/3.Балансоутримувач: Сумське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів.

ФОП Маслій 

А.Ф.
29.11.2019 187-ОР

продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 6,0 кв. м, а 

саме: 1) частина нежитлового приміщеня, площею 2,0 кв. м 

навчального корпусу № 1, за адресою: Сумська область, м. 

Конотоп, вул. Садова, 39; 2) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м навчального корпусу № 2, за 

адресою: Сумська область, м. Конотоп, проспект Миру, 26; 3) 

частина нежитлового приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі 

гуртожитку № 1, за адресою: Сумська область, м. конотоп, 

вул. Миру, 24. Балансоутримувач: Політехнічний технікум 

Конотопського інституту Сумського державного університету.

ФОП Прима 

О.Ю.
02.12.2019 191-ОР

продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 4,0 кв. м, а 

саме: 1) частина нежитлового приміщеня, площею 2,0 кв. м 

будівлі спортивного комплексу, за адресою: м. Суми, вул. 

Римського Корсакова, 2; 2) частина нежитлового приміщення, 

площею 2,0 кв. м медичного факультету, за адресою: м. Суми, 

вул. Санаторна, 31. Балансоутримувач: Сумський державний 

університет.

ФОП Дрозд Юрій 

Олександрович
05.12.2019 202-ОР

продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 6,0 кв. м, а 

саме: 1) частина нежитлового приміщеня, площею 2,0 кв. м 

будівлі гуртожитку № 2, за адресою: м. Суми, вул. 

Замостянська, 5; 2) частина нежитлового приміщення, площею 

2,0 кв. м будівлі гуртожитку № 3, за адресою: м. Суми, вул. 

Замостянська, 7; 3) частина нежитлового приміщення, площею 

2,0 кв. м будівлі гуртожитку № 5, за адресою: м. Суми, вул. 

Санаторна, 32. Балансоутримувач: Сумський державний 

університет.

ФОП Маслій 

А.Ф.
26.11.2019 183-ОР

продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

нежитлове приміщення площею 32,4 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: м. Суми, вул. Римського – Корсакова, 

2.Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ТОВ 

"ОЦІНОЧНА 

ФІРМА ЮНІТ"

03.12.2019 197-ОР
продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 

8,75 кв. м та ділянки даху площею 15,0 кв. м в будівлі 

головного корпусу.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. 

Римського – Корсакова, 2.Балансоутримувач: Сумський 

державний університет.

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

03.12.2019 194-ОР
продовження дії 

договору оренди

14.11.2019

нежитлове приміщення площею 52,0 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: Сумська область, м. Шостка, вул. Короленка, 

50.Балансоутримувач: ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне 

училище».

ФОП Маслій 

А.Ф.
02.12.2019 192-ОР

продовження дії 

договору оренди



14.11.2019

група інвентарних об’єктів, загальною площею 4,0 кв. м, а 

саме: 1) частина нежитлового приміщеня, площею 2,0 кв. м 

будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового 

приміщення, площею 2,0 кв. м будівлі факультету 

механізації.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Герасима 

Кондратьєва, 160.Балансоутримувач: Сумський державний 

університет.

ФОП Дрозд Юрій 

Олександрович
05.12.2019 203-ОР

укладання 

договору оренди

14.11.2019

частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Покровська, 

9/1.Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ТОВ 

"ОЦІНОЧНА 

ФІРМА ЮНІТ"

03.12.2019 198-ОР
укладання 

договору оренди

14.11.2019

нежитлові приміщення загальною площею 53,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 2Балансоутримувач: Управління державної 

казначейської служби України у Тростянецькому районі.

ТОВ 

"ОЦІНОЧНА 

ФІРМА ЮНІТ"

03.12.2019 199-ОР
укладання 

договору оренди

14.11.2019

нежитлове приміщення гаражу площею 40,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 2Балансоутримувач: Управління державної 

казначейської служби України у Тростянецькому районі.

ТОВ 

"ОЦІНОЧНА 

ФІРМА ЮНІТ"

03.12.2019 200-ОР
укладання 

договору оренди

21.11.2019

нежитлове приміщення площею 2,0 кв. м адміністративної 

будівлі. Місцезнаходження об'єкта: вул. Шевченка, 1а, м. 

Гадяч, Полтавська область. Балансоутримувач: Полтавський 

обласний центр зайнятості.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

27.11.2019 184-ОР
укладання 

договору оренди

21.11.2019

нежитлове приміщення площею 179,6 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Гоголя, 126/1, м. Миргород, 

Полтавська область.Балансоутримувач: Північно-Східний офіс 

Держаудитслужби.

ПП 

"Нерухомість"
29.11.2019 188-ОР

укладання 

договору оренди

21.11.2019

частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 100,9 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Першотравнева, 38, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: ДВНЗ 

«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури».

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

29.11.2019 190-ОР
укладання 

договору оренди

21.11.2019

частина приміщення їдальні площею 54,0 кв. м (пам’ятка 

архітектури).Місцезнаходження об'єкта: вул. Леонова, 14, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: ДВНЗ 

«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури».

ПП 

"Нерухомість"
29.11.2019 189-ОР

укладання 

договору оренди

21.11.2019

нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. 

Маяковського, 5, м. Кременчук, Полтавська область; 

нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. 

Маяковського, 7, м. Кременчук, Полтавська область; 

нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. 

Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, Полтавська область, що 

обліковуються на балансі Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського; нежитлове приміщення 

площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Чумацький шлях, 7, м. 

Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі 

Коледжу Кременчуцького національного університету ім. М. 

Остроградського

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

27.11.2019 185-ОР
продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

пакет акцій ПрАТ «Хлібзавод «Залізничник» у кількості 6 162 

080 шт., що становить 48,021 % статутного капіталу 

(статутний капітал товариства становить 3 208 000,00 

грн.)Місцезнаходження об'єкта: пров. Гаївський, 2б, м. 

Тростянець, Сумська область, 42600.

ПП"ЕОФ "Апекс"
продаж пакету 

акцій

28.11.2019

нежитлові приміщення загальною площею 31,7 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Харківська, 

38.Балансоутримувач: Полтавське казенне експериментальне 

протезно-ортопедичне підприємство.

ФОП Педченко 

Андрій 

Миколайович

20.12.2019 217-ОР
продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

нежитлові приміщення загальною площею 296,3 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Роменська, 

96.Балансоутримувач: Державний навчальний заклад 

«Сумський центр професійно-технічної освіти, харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу».

ФОП Прима 

О.Ю.
18.12.2019 209-ОР

продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

ділянка даху площею 2,0 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: м. 

Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.Балансоутримувач: 

Сумський державний університет.

ТОВ "Консалт - 

С"
19.12.2019 212-ОР

продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 115,2 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. 

Терещенків, 44.Балансоутримувач: Глухівське управління 

Державної казнчейської служби України Сумської області.

ТОВ "Консалт - 

С"
19.12.2019 213-ОР

продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

частина нежитлового приміщення площею 5,0 кв. м 

розташована на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі 

головного корпусу. Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. 

Роменська, 87.Балансоутримувач: Сумський державний 

педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка.

ПП"ЕОФ "Апекс" 18.12.2019 210-ОР
укладання 

договору оренди



28.11.2019

нежитлові приміщення загальною площею 104,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Путивльська, 5/1. 

Балансоутримувач: Сумська філія Державного регіонального 

проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп».

ФОП Педченко 

Андрій 

Миколайович

20.12.2019 218-ОР
укладання 

договору оренди

28.11.2019

частина нежитлового приміщення їдальні площею 102,8 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Республіканська, 87, м. 

Кременчук, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. 

Кременчука.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

06.12.2019 206-ОР
продовження дії 

договору оренди

28.11.2019

нежитлове приміщення площею 50,3 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Пушкіна, 83-А, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний  інститут».

ФОП Федорова 

І.О.
05.12.2019 204-ОР

укладання 

договору оренди

28.11.2019

нежитлове приміщення спортивного комплексу факультету 

фізичного виховання площею 4,0 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Остроградського, 2, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

06.12.2019 207-ОР
укладання 

договору оренди

05.12.2019

група інвентарних об’єктів із 75 найменувань – гідроспоруди в 

кількості 373 одиниці.Місцезнаходження об'єкта: Глухівський 

р-н – на земельних ділянках Перемозької, Семенівської та 

Уздицької сільських рад, Конотопський р-н – на земельних 

ділянках Підлипнянської сільської ради; м. Конотоп на 

земельних ділянках Конотопської міської ради; 

Краснопільський р-н – на земельних ділянках Самотоївської 

сільської ради; Сумський р-н – на земельних ділянках 

Верхньосироватської та Садівської сільських рад; м. Суми – на 

земельних ділянках Сумської міської ради.Балансоутримувач: 

Державне підприємство «Укрриба».

ФОП Міняйло 

О.І.
20.12.2019 215-ОР

продовження дії 

договору оренди

05.12.2019

частина нежитлового приміщення що розташоване в будівлі 

ЦТЕ № 3 площею 558,2 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Полтавська, 52, м. Решетилівка, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Казенне підприємство «Укрспецзв’зок».

ФОП Старіков 

О.В.

укладання 

договору оренди

12.12.2019

частина покрівлі на даху гуртожитку площею 10,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Геннадія Біліченка, 27, с. 

Щербані, Полтавський район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавський центр професійно-

технічної освіти».

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

20.12.2019 216-ОР
укладання 

договору оренди

12.12.2019

частина дворового майданчика площею 24,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Європейська, 149, м. Полтава. 

Балансоутримувач: Український державний 

геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО).

ФОП Старіков 

О.В.
19.12.2019 211-ОР

продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

нежитлові приміщення загальною площею 86,1 кв. м на 

першому поверсі двоповерхової будівлі, яка є пам’яткою 

архітектури місцевого значення «Банк М. 

А.Терещенка».Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. 

Глухів, вул. Шевченка, 10.Балансоутримувач: Національний 

заповідник «Глухів».

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

укладання 

договору оренди

19.12.2019

нежитлові приміщення загальною площею 32,3 кв. м, 

розташованих на першому поверсі триповерхової нежитлової 

будівлі.Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. 

Білопільський шлях, 20.Балансоутримувач: Полтавське 

казенне експериментальне протезно-ортопедичне 

підприємство.

ФОП Педченко 

Андрій 

Миколайович

укладання 

договору оренди

19.12.2019

нежитлові приміщення загальною площею 134,4 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 2. Балансоутримувач: Управління 

Державної казначейської служби України у Тростянецькому 

районі Сумської області.

ФОП Прима 

О.Ю.

укладання 

договору оренди

19.12.2019

група інвентарних об’єктів: частина труби котельної висотою 

4,0 м. та частини асфальтованого майданчику площею 8,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, Ямпільський 

район, смт. Свеса, вул. Грушевського, 1.Балансоутримувач: 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Свеський професійний аграрний ліцей».

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

частина нежитлового приміщення площею 20,41 кв. м 

розташованого на першому поверсі чотирьохповерхової 

будівлі корпусу теоретичних знань медичного інституту 

СумДУ. Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Санаторна, 

32. Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ФОП Маслій 

А.Ф.

продовження дії 

договору оренди



19.12.2019

нежитлове приміщення площею 7,1 кв. м на першому поверсі 

будівлі службово-оперативного блоку з боксом для 

поглибленого огляду легкового автотранспорту митного поста 

«Бачівськ».Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, 

Глухівський район, траса Кіпті-Глухів- Бачівськ, 242 км + 516 

м, МАПП «Бачівськ»

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України 

знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) 

Сумської митниці ДФС.

ПП"ЕОФ "Апекс"
продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

нежитлові приміщення загальною площею 174,1 кв. м, 

розташовані в будівлі - пам’ятці архітектури місцевого 

значення «Будинок П.Лютого». Місцезнаходження об'єкта: 

Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34. 

Балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів».

ФОП Даниленко 

Олександр 

Іванович

продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. м 

розташованого на першому поверсі будівлі гуртожитку № 

2.Місцезнаходження об'єкта: Сумська область, м. Глухів, вул. 

Шевченка, 12. Балансоутримувач: Глухівський національний 

педагогічний університет ім. Олександра Довженка.

ФОП Прима 

О.Ю.

продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

частина нежитлового приміщення площею 21,4 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 103, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Полтавській області.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

27.12.2019 219-ОР
укладання 

договору оренди

19.12.2019

службова будівля виконробства площею 107,4 кв.м; виробнича 

будівля з побутовими приміщеннями площею 329,4 кв.м; 

склад ацетиленових балонів площею 57,1 кв.м; матеріальний 

склад площею 58,7 кв.м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Державне підприємство водних шляхів 

«Укрводшлях».

ФОП Старіков 

О.В.
27.12.2019 220-ОР

укладання 

договору оренди

19.12.2019

нежитлове приміщення житлового будинку площею 42,1 кв. 

мМісцезнаходження об'єкта: вул. Г. Сковороди, 12, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна 

академія.

ПП 

"Нерухомість"
27.12.2019 221-ОР

продовження дії 

договору оренди

19.12.2019

нежитлове приміщення площею 18,4 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 8, м. Кременчук, 

Полтавська область.Балансоутримувач: Кременчуцький 

професійний ліцей ім. А.С.Макаренка.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

27.12.2019 222-ОР
продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

нежитлові приміщення, адміністративної будівлі літ. А-1, а 

саме: кабінет № 19 площею 13,0 кв.м,  кабінет № 20 площею 

17,9 кв.м,  кабінет № 21 площею 17,9 кв.м,  кабінет № 22 

площею 15,7 кв.м,  кабінет № 23 площею 19,3 кв.м,  кабінет № 

24 площею 17,9 кв.м,  кабінет № 25 площею 17,6 кв.м,  

кабінет № 26 площею 22,3 кв.м, загальною площею 141,6 кв.м 

(офісні приміщення); нежитлові приміщення, склад В3-1 (з 

побутовою, коридором), загальною площею 327,5 кв.м; 

нежитлові приміщення, фруктосховище (частина складу, літ. 

В''-1), загальною площею 131,8 кв.м; нежитлове приміщення, 

склад літ. Ж-1, загальною площею 103,9 кв.м; нежитлове 

приміщення, склад літ. З'-1, З''-1 (промисловий склад № 2) 

загальною площею 166,6 кв.м; нежитлове приміщенням, склад 

з підвалом літ. В4-1 (овочесховище), загальною площею 365,0 

кв.м; нежитлове приміщення, навіс літ. М (нетитульна 

каркасна споруда), загальною площею 99,4 кв.м; нежитлове 

приміщення, склад  № 1, літ. Б-1), загальною площею 412,5 

кв.м; нежитлове приміщення, магазин, літ. И-1, пункт 

склотари, літ. К-1, загальною площею 104,3 кв.м; нежитлове 

приміщення, склад В-1 (матеріальний склад № 5), загальною 

ФОП Старіков 

О.В.

укладання 

договору оренди

27.12.2019

нежитлове приміщення громадського будинку (будинок 

фізкультури) площею 312,3 кв.м. Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Соборності, 37, м. Полтава.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

27.12.2019

нежитлове приміщення громадської будівлі загальною 

площею 46,9 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Незалежності, 35/14, смт. Нові Санжари, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Полтавській області.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

частина нежитлового приміщення № 187 площею 1,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Симона Петлюри, 64, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Державна установа 

«Територіальне медичне об’єднання МВС України по 

Полтавській області».

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

нежитлові приміщення площею 32,34 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська обл., м. Конотоп, 

проспект Миру, 85А.Балансоутримувач: Державний 

професійно - технічний навчальний заклад «Конотопський 

професійний ліцей».

ПП"ЕОФ "Апекс"
продовження дії 

договору оренди



27.12.2019

частина нежитлового приміщення площею 8,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Замостянська, 

5.Балансоутримувач: Сумський державний університет.

ПП"ЕОФ "Апекс"
продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

нежитлові приміщення загальною площею 119,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. 

Горького, 46Балансоутримувач: Роменський коледж 

Сумського національного аграрного університету.

ФОП Педченко 

Андрій 

Миколайович

продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 39,9 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 

2.Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної 

адміністрації.

ТОВ "Консалт - 

С"

продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

нежитлове приміщення загальною площею 5,05 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: м. Суми, вул. Герасима 

Кондратьєва, 27.Балансоутримувач: Регіональний офіс водних 

ресурсів у Сумській області.

ТОВ "Консалт - 

С"

продовження дії 

договору оренди

27.12.2019

нежитлове приміщення загальною площею 10,9 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: Сумська обл., м. Білопілля, вул. 

Соборна, 76.Балансоутримувач: Головне управління 

Національної поліції в Сумській області.

ПП"ЕОФ "Апекс"
укладання 

договору оренди


