
№ ___ __.__.20__.

нежитлове приміщення 1083 17.07.2007 6 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

група інвентарних об’єктів 1181 21.07.2008 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлова будівля 1316 18.06.2009 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 1364 28.08.2009 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 1661 19.04.2011 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 1664 22.04.2011 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлове приміщення 1671 11.05.2011 3 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 1684 15.06.2011 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

вбудовані нежитлові приміщення 1679 30.05.2011 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 1954 04.06.2013 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 2065 11.04.2014 15 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

група інвентарних об’єктів 2067 17.04.2014 40 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлове приміщення 2068 29.04.2014 40 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

Примітки (інші критерії відбору для включення до 

перевірки)

Перелік запланованих Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (СУМСЬКА 

ОБЛАСТЬ) контрольних заходів по договорах оренди на наступний квартал

Назва об'єкту оренди

Договір оренди, що підлягає 

перевірці
Орендна 

ставка, %

Дата 

останньої 

перевірки



нежитлове приміщення 2069 05.05.2014 15 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 2080 11.06.2014 15 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

частина нежитлового приміщення 2157 06.05.2015 9 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

група інвентарних об’єктів 2354 06.04.2017 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 2356 10.04.2017 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлове приміщення 2358 10.05.2017 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

група інвентарних об'єктів 2359 18.05.2017 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 2360 24.05.2017 15 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлове приміщення 2361 25.05.2017 20 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

частина нежитлового приміщення 2363 01.06.2017 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

група інвентарних об’єктів 2365 29.06.2017 1 грн. в рік - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

нежитлові приміщення 4/59/19-Н 24.06.2019 18 - закінчення терміну дії договору у ІІ кв. 2020 року

                                         Лілія СПІВАКОВА

Начальник відділу орендних відносин Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

області


