
Затверджую

Голова районної ради

підпис

Тип 

переліку

Тип об’єкта Пропонова-

ний строк 

оренди

Посилання 

на пункт 

Методики 

розрахун-ку 

орендної 

плати, яким 

встановле-на 

орендна 

ставка для 

запропоно-

ваного 

цільового 

призначен-

ня, якщо 

об’єкт пропо-

нується для 

включення 

до Переліку 

другого типу

Інформація 

про 

наявність 

рішень про 

проведення 

інвестицій-

ного 

конкурсу або 

про 

включення 

об’єкта до 

переліку 

майна, що 

підлягає 

приватиза-ції

Інформація 

про 

отримання 

балансо-

утрим увачем 

погодження 

органу 

управління 

балансо-

утримувача у 

випадках, 

коли 

отримання 

такого 

погодження 

було 

необхідним 

відповідно 

до 

законодавств

а , статуту 

або 

положення 

балансо-

утримувача;

Фотографічне 

зображення 

майна 

(відеоматеріали 

за наявності)

Місцезнаход-

ження об'єкта

Загальна і 

корисна площа 

в розрізі 

окремих 

об'єктів

Характерис-

тика об’єкта

оренди 

(будівлі в 

цілому

або частини 

будівлі із

зазначенням 

місця

розташуван-ня 

об’єкта в

будівлі 

(надземний,

цокольний, 

підвальний,

технічний або

мансардний 

поверх ,

номер поверху 

або

поверхів).

Технічний 

стан об’єкта, 

інформація 

про 

потужність 

електроме-

режі і 

забезпечен-

ня об’єкта 

комунікація-

ми

Поверховий 

план об’єкта 

або план 

поверха

Інформація 

про те, що 

об’єктом 

оренди є 

пам’ятка 

культурної 

спадщини, 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини чи 

його частина, 

та 

інформація 

про 

отримання 

погодження 

органу 

охорони 

культурної 

спадщини на 

передачу 

об’єкта в 

оренду.

Якщо 

пропонова-

ний строк 

оренди 

становить 

більше п’яти 

років, 

одночасно 

зазначаєть-ся 

інформація 

про стан 

реєстрації 

права 

власності 

держави 

(територіаль

ної громади) 

на об’єкт 

оренди 

відповідно 

до Закону 

України 

“Про 

державну 

реєстрацію 

речових прав 

на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень”.

Інформація 

про цільове 

призначення 

об’єкта 

оренди - у разі 

неможли-

вості 

використа-

ння об’єкта за 

будь-яким 

цільовим 

призна-

ченням 

відповідно до 

пункту 29 

цього 

Порядку, крім 

випадку, 

передбачено-

го абзацом 

сьомим 

пункту 29 

цього 

Порядку (в 

разі 

відсутності 

такої 

інформації на 

момент її 

внесення), та 

в разі 

включення 

об’єкта до 

Переліку 

другого типу.

Інформація 

про наявність 

окремих 

особових 

рахунків на 

об’єкт 

оренди, 

відкритих 

постачаль-

никами 

комуналь-них 

послуг, або 

інформація 

про порядок 

участі 

орендаря у 

компенсації 

балансо-

утримувачу 

витрат на 

оплату 

комуналь-них 

послуг - якщо 

об’єкт оренди 

не має 

окремих 

особових 

рахунків, 

відкритих для 

нього 

відповідними 

постачальник

ами комуналь-

них послуг.

Інформація про 

рішення про 

передачу 

пам’ятки 

культурної 

спадщини в 

довгострокову 

пільгову оренду - 

у разі прийняття 

такого рішення.
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1)10,9кв.м.; 

2)35,5кв.м.; 

3)18,1кв.м; 

4)44,2кв.м.; 

5)12,2кв.м.; 

6)11,7кв.м.; 

7)57,4кв.м.; 

8)45,6кв.м.;      

9)23,9кв.м.; 

10)48,7кв.м.; 

11)14,0кв.м.

Приміщення 

розміщені на 

першому 

поверсі 

кам'яної 

триповер-

хової 

будівлі(літера 

плану -А3)

87073,42 445026,87Частина 

нежитлової 

адміністратив-

ної будівлі

Нерухоме 

майно

- Під офісні 

приміщення

Окремих 

особових

рахунків на 

об'єкт

оренди

постачальник

ами

комунальних

послуг не 

відкрито.

Не потребуєДодаєтьсяВідсутнєВідсутнє-5 років

Об'єкти оренди передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України "Про оренду державного та комунального майна"  в обсязі передбаченому пунктом 26 Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженою КМУ від 03 червня 2020 року №483.

Анатолій Петров

Якщо об’єкт є нерухомим майном

3 4

Загальна інформація
Потенційний 

об'єкт оренди

Залишкова 

балансова 

вартість, 

грн

Первісна 

балансова 

вартість, грн

1

I 56101, 

Миколаївсь-

ка обл., 

м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної 

Сотні, 37

Технічний 

стан 

задовільний. 

Наявне 

опалення, 

водопоста-

чання, 

водовідве-

дення та 

електропоста

чання, 

послуги по 

вивозу 

сміття.  

В наявності Не є 

культурною 

спадщиною, 

погодження 

не потребує.



11,7кв.м; 

11,4кв.м.; 

11,1кв.м.; 

11,1кв.м.; 

11,6кв.м.; 

41,5кв.м.; 

26,8кв.м.; 

152,2кв.м.; 

12,4кв.м.; 

11,3кв.м.; 

99,6кв.м.; 

12,3кв.м., 

6,2кв.м; 

21,4кв.м.; 

12,2кв.м.

Приміщення 

розміщені на 

другому 

поверсі 

кам'яної 

триповерхової 

будівлі (літера 

плану -А3)

25,0кв.м;  

87,6кв.м.; 

6,4кв.м.; 

11,6кв.м.; 

11,3кв.м.; 

46,6кв.м.

Приміщення 

розміщені на 

третьому 

поверсі 

кам'яної 

триповерхо-

вої будівлі 

(літера плану -

А3)

I Нерухоме 

майно

5 років - Відсутнє Відсутнє Додається 56101, 

Миколаївсь-

ка обл., 

м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної 

Сотні, 37

1).35,5кв.м.; 

2)21,6кв.м.; 

3)35,0кв.м.

 Розташовані у 

будівлі блоку 

автогаражів, 

ворота 

металеві, дах 

криши-

шиферний, 

стіни цегляні 

Технічний 

стан 

задовільний. 

Наявне  

водопостача

ння, 

водовідведен

ня та електро-

постачання, 

послуги по 

вивозу 

сміття.  

В наявності Не є 

культурною 

спадщиною, 

погодження 

не потребує.

-

Для 

використання 

під гараж - Не потребує

I Нерухоме 

майно

5 років - Відсутнє Відсутнє Додається 56101, 

Миколаївсь-

ка обл., 

м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної 

Сотні, 37

1)41,9кв.м.; 

2)18,7кв.м.; 

3)19,0кв.м.; 

4)19.4кв.м.

 Розташовані у 

будівлі блоку 

автогаражів, 

ворота 

металеві, дах 

криши-

шиферний, 

стіни цегляні 

Технічний 

стан 

задовільний. 

Наявне  

водопоста-

чання, водо-

відведення та 

електро-

постачання, 

послуги по 

вивозу 

сміття.  

В наявності Не є 

культурною 

спадщиною, 

погодження 

не потребує.

- Для 

використання 

під гараж

- Не потребує

Альона ПУСТОВАР

Наталя Данчук

(05158)26852

Частина блоку 

гаражів із 6-ти 

секцій (літера 

плану - М1)

Частина блоку 

гаражів із 5-ти 

секцій (літера 

плану- Ж1)

4687,41 23336,72

4840,89 24077,16

Начальник ввіділу бухгалтерського 

обліку та господарської діяльності 

районної ради, головний бухгалтер


