
1 частина асфальтованого 

майданчика

30500 Розміщення торговельних об'єктів з продажу поліграфічної 

продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та 

аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

20 6 76,32

2 нежитлова будівля гаражу 291,44 Розміщення бюджетних організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної орендної плати 1 грн

32,4 1 грн в рік 1 грн в рік

3 нежитлове приміщення 

"Будівля господарська № 2"

196400 Інше використання нерухомого майна 122,6 15 1739,15

4 частина нежитлових 

приміщень, розміщених в 

одноповерховій будівлі 

"Теплопункт"

121200 інше використання нерухомого майна 137,5 15 766,61

5 нежитлове приміщення 

площею 121,6 кв.м

300300 Розміщення торговельних об'єктів з продажу непродовольчих 

товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

121,6 18 3156,03

6 частина нежитлового 

приміщення адмінбудівлі 

площею 8,5кв.м

14,01 Розміщення бюджетних організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної орендної плати 1 грн

8,5 1 грн в рік 1 грн в рік

7 нежитлова частина 

приміщення 1-го поверху 

навчального корпусу №1 

площею 1,0 кв.м

24000 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 

продовольчі товари 

2 9 75,67

частина вимощення біля 

будівлі гуртожитку площею 

1,0 кв.м

Перелік договорів оренди укладених у 4 кварталі 2019 року 

Базовий місяць 

орендної плати, грн
Об"єкт оренди

Вартість відповідно до 

висновку про оцінку 

майна, грн

Орендна 

ставка,%
№ з/п

Розмір орендованого 

майна
Призначення



8 частина нежитлового 

приміщення

48000 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 

продовольчі товари 

3 9 36,54

9 бетонне замощення площею 

23,4 кв.м

15400 Інше використання нерухомого майна 23,4 15 192,5

10 Частина нежитлового 

приміщення  

(адміністративної будівлі )

4318,47 Розміщення бюджетних організацій, які утримуються за 

рахунок Державного бюджету України, яким було 

встановлено розмір річної орендної плати 1 грн

60,7 1 грн в рік 1 грн в рік

частина нежитлового 

приміщення 

(адміністративної будівлі)

11 частина нежитлових 

приміщень ДЗ "Хорольської 

районної санітарно - 

епідеміологічної станції" 

громадських будинків літ. А-

1 та В-1

120000 Розміщення закладів соціального обслуг. для сімей, дітей та 

молоді, що утримуються за рахунок місц. бюджету, зокрема 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних 

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьк.піклування

80 1 100

12 частина нежитлового 

приміщення

21800 Розміщення  фінансових установ, ломбардів, бірж, 

брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор 

(агентств нерухомості), банкоматів  ; 40-Розміщення  

відділень банків на площі, що використовується для 

здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

2 40 726,66

13 нежитлове приміщення 

будівлі

141900 Розміщення підприємства, яке здійснбє проектні, проектно-

вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

31,5 10 1180,08

14 частина приміщення гаражу 64500 Розміщення закладів соціального обслуг. для сімей, дітей та 

молоді, що утримуються за рахунок місц. бюджету, зокрема 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних 

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьк.піклування

30,5 1 53,75

15 нежитлове приміщення 210826 магазин-склад 45,7 18 3162,39

16 Книшівський шлюз - 

регулятор на річці Псел 

Гадяцького району

2460600 інше (встановлення енергогенеруючого обладнання та 

виробництво електроенергії)

19366 15 30503,39


