
Укладання договорів оренди державного майна по Запорізькій області за 9 

місяців 2015 року 

 

Станом на 30.09.2015 залишаються діючими: 

− 741 договір оренди, що укладені регіональним відділенням, у т.ч. оренда 

нерухомого майна – 738, цілісних майнових комплексів – 3; 

− 88 договорів оренди, укладених безпосередньо підприємствами - балансоутри-

мувачами, по яких регіональним відділенням погоджений розмір плати за оренду 

державного майна.  

За звітний період регіональним відділенням укладено 85 договорів оренди, в тому 

числі:  

− за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди, внаслідок якого була 

подана одна заява – 63 договори оренди; 

− за результатами проведених конкурсів на право оренди державного майна – 6 

договорів оренди; 

− з бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України, - 15 договорів оренди; 

− без вивчення попиту – 1 договір оренди, з видавництвом друкованих засобів 

масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою (згідно з 

п.4 ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна ").  

Протягом 9 місяців 2015 року  внесено зміни до 235 договорів оренди. 

За звітний період припинили дію 72 договори оренди, з них: 

− за згодою сторін – 41; 

− термін дії закінчився – 27; 

− за рішенням суду – 3; 

− після приватизації за участю орендаря – 1. 

За період з 01.01.2015 по 30.09.2015: 

− від  орендної плати до  Державного  бюджету  України  надійшло 12783,380 

тис. грн.,  що  становить  106,53 %  виконання  річного  плану (планове завдання 

12000,000 тис. грн.); 

− заборгованість з орендної плати до Державного бюджету України по договорах 

оренди державного майна, укладених між регіональним відділенням та суб’єктами 

господарювання, станом на 30.09.2015,  складає 2063,680 тис. грн.; 

− за  несвоєчасні  розрахунки орендарями за договорами оренди державного 

майна, регіональним відділенням нараховано штрафних санкції (пеня та штраф) на суму 

239,908 тис. грн.; 

− сума фактично сплачених коштів, яка надійшла до Державного бюджету 

України при погашенні штрафних санкцій,  складає  29,816 тис. грн.  

 


