
№ з/п Об'єкт оренди

Вартість 

відповідно до 

висновку про 

оцінку майна, 

тис. грн.

Призначення
Площа, 

кв.м.

Орендна 

ставка, 

%

Базовий 

розмір 

орендної 

плати, 

тис. грн.

1
- ділянка даху (договір від 15.10.2019 № 

15/59/19-Н );
27,000

розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

28 18 0,206

2
- ділянка даху (договір від 15.10.2019 № 

16/59/19-Н  );
37,800

розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

24 18 0,288

3
- нежитлове приміщення (договір від 

21.10.2019   № 17/59/19-Н );
30,300

розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку та оподаткування
10,4 20 0,257

4
- частина нежитлового приміщення (договір 

від 21.10.2019  №18/59/19-Н) ;
15,200

розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове 

обслуговування населення
6 5 0,032

5
- група інвентарних об’єктів (договір від 

29.10.2019  №19/59/19-Н );
18,600

розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове 

обслуговування населення
8 5 0,039

6
- частина нежитлового приміщення (договір 

від 21.11.2019  №20/59/19-Н );
21,730

розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи, у навчальних закладах та військових частинах 
5 4 0,012

7
- нежитлові приміщення (договір від 

21.11.2019  № 21/59/19-Н );
114,080

розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, 

бухгалтерського обліку та оподаткування
50,1 20 0,321

8
- нежитлове приміщення (договір від 

27.11.2019  № 23/59/19-Н );
444,880

розміщення державних та комунальних позашкільних навчальних закладів 

(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних 

закладів 

208 1 0,024

9
- частина нежитлового приміщення (договір 

від 17.12.2019  № 26/59/19-Н );
12,640

розміщення торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для 

закладів освіти;  розміщення ксерокопіювальної техніки для надання 

населенню послуг із ксерокопіювання документів

4 6; 7 0,035

10
- група інвентарних об’єктів (договір від 

24.12.2019 № 28/59/19-Н) ;
66,600

розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 

телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

22 18 0,509

Перелік укладених договорів оренди Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

(СУМСЬКА ОБЛАСТЬ) за IV квартал 2019 року



У т.ч. договори з бюджетними організаціями, а 

саме:
Х Х Х Х Х

- нежитлові приміщення 1 грн.

(договір від 27.11.2019 № 22/59/19-Б ); в рік

- нежитлові приміщення 1 грн.

(договір від 10.12.2019 № 24/59/19-Б) ; в рік

- нежитлові приміщення 1 грн.

(договір від 10.12.2019 № 25/59/19-Б ); в рік

- нежитлові приміщення 1 грн.

(договір від 18.12.2019  № 27/59/19-Б) ; в рік

- нежитлові приміщення 1 грн.

(договір від 26.12.2019  № 29/59/19-Б ); в рік

16,526
розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України
89,3 -

1,473
розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України
352,3 -

Начальник відділу орендних відносин 

Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області Лілія СПІВАКОВА

4,416
розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України
12,6 -

11

12

13 214,2 -

14

15

14,08
розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України

9,493
розміщення бюджетних організацій, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України
116,7 -


