
 

Передача нерухомого майна в оренду без проведення аукціону 

 

 

Інформація про об’єкт оренди Група інвентарних об'єктів, , що складається з будівель 

та споруд загальною площею 4662,5 кв. м, що 

обліковується на балансі Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області, а саме:  

 

№ 

 з/п 

Найменування 

об’єкта оренди 

Місце 

розташув

ання 

інвентарн
ого 

об’єкта 

Загальна 

площа 
об’єкта 

оренди, 

кв. м 

1 

Нежитлові 
приміщення 

(підвалу - 143,8 кв. 

м; першого поверху 

- 905,1 кв. м , 
другого поверху-

519,7 кв. м, №№ 76-

80 третього поверху 
– 247,9 кв. м , 

четвертого поверху 

– 330,6 кв. м, сходи 

(VІ-ХІІ, ХІV-ХVІ) - 
141,7 кв. м ) будівлі 

пожежного депо, 

літ. А-4 

Харківська 

область,  
м. Лозова, 

провулок 

Виставоч
ний, 1 

2288,8 

2 

Нежитлові 

приміщення №№ 45-

49, 51-56 будівлі 
пожежного депо, 

літ. Б 

Харківська 

область, 

смт 

Краснопав
лівка, 

мікрайон 

29 

99,3 

3 

Будівля гаражу, літ. 

Г 

 

Харківська 

область, 

смт 

Краснопав
лівка, 

мікрайон 

29 

215,0 

4 

Нежитлові 

приміщення (№№ 1-

8, 11-13,15, 18-22, І, 

ІІ, аІ) першого та 
другого  поверхів 

будівлі пожежного 

депо, літ. А-ІІ 

Харківська 

область, 

смт 

Близнюки,
вул. 

Південна, 

10. 

646,8 

5 

Нежитлові 

приміщення  (№№ 1-

19, 22-33 першого 

поверху – 841,1 кв. 
м; № 34-42, 46, 49-68 

другого поверху – 

Харківськ

а область, 

м. 

Первомай
ський,  

вул. 

1412,6 



497,5 кв. м; 
приміщення  2 - 27,2 

кв. м; приміщення 3 -  

46,8 кв. м) 
нежитлової будівлі, 

літ. А-2 

Чорнобил
ьців, 11. 

Всього 4662,5 
 

Повне найменування 

орендодавця 

Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області 

Тип переліку другий 

Умови та додаткові умови оренди 

Строк оренди   під час дії воєнного стану та 12 місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану 

Орендна плата розмір орендної плати – 1 грн без урахування ПДВ 

(п.13 Методики розрахунку орендної плати за 

державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 

2021 р. № 630) 

Мета використання Майно передається в оренду з метою розміщення 

бюджетної організації, яка повністю фінансується з 

державного бюджету  

Залишкова балансова вартість 

об’єкта оцінки 

0 грн (0 гривень 00 коп), станом на  27.12.2022р. 

Додаткові умови Відсутні 

Рішення орендодавця про 

затвердження умов та 

додаткових умов 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Харківській області від 

06.01.2023р. № 00016 

 


