
Затверджую

Голова районної ради

М.П.

№ 

з/п

Місцезнаходженя  

об'єкта аренди

Балансоутри-    

мувач

Орендар Площа 

об'єкта 

оренди, 

кв.м

Загальна 

характеристика 

об'єкта оренди

№ та дата договору Орендна 

плата

Цільове 

призначення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Баштанська 

районна рада

Фінансовий 

ввіділ 

Баштанської 

районної 

державної 

адміністрації

- Телефони Panasonic-

3шт; вогнегасник 

порошковий ВП-

5(3) - 1шт; ком'ютер 

в зборі-1шт

Договір оренди №18 

окремого 

індивідуально 

визначеного майна, 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від             13 

жовтня 2014 року і 

до 31 грудня 2020 

року 

1 грн/рік 

за кожен 

об'єкт 

майна

Для 

користування 

працівниками  

в процесі 

роботи.

Офісне 

приміщення

Для 

розміщення 

автотранспорт

ного засобу

Офісне 

приміщення

              Анатолій ПЕТРОВ

Офісне 

приміщення

Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району, що передані в оренду чи інше право користування та 

знаходяться на балансі районної ради (з даними  про умови передачі об'єктів в оренду).

5 56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

Баштанська 

районна 

державна 

адміністрація

654,1 Частина 

адміністративної 

будівлі (кабінети під 

офіс) - 11,7 кв.м,  

23,9 кв.м, 5,4 кв.м, 

1 грн/рікДоговір оренди №1 

нерухомого майна, 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від             13 

лютого 2017 року і 

до 31 грудня 2020 

року 

Частина 

адміністративної 

будівлі (кабінети 

під офіс) -           

10,9 кв.м,           

11,4 кв.м,          24,1 

кв.м, 18,1 кв.м, 13 

кв.м, 5,8 кв.м, 25,4 

кв.м, 12,2 кв.м., які 

знаходяться на 

першому поверсі.  

35 Гараж, літера плану 

М1, який 

розташований у 

будівлі блоку 

автогаражів

25 Частина 

адміністративної 

будівлі (кабінет під 

офіс)-25,0кв.м., 

який знаходиться 

на третьому 

поверсі.  

Договір оренди №1 

нерухомого майна , 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від            01 

березня 2016  року і 

до 31 грудня 2020 

року 

1 грн/рік

1 грн/рікДоговір оренди №1 

нерухомого майна, 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від       13 

лютого 2017 року і 

до 31 грудня 2020 

року 

1 грн/рік

120,9Фінансовий 

ввіділ 

Баштанської 

районної 

державної 

адміністрації

56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Баштанська 

районна рада

Баштанська 

районна рада

Баштанська 

районна рада

Баштанська 

районна рада

Договір оренди №15 

нерухомого майна, 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

3 56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Фінансове 

управління 

Баштанської 

районної 

державної 

адміністрації

2

56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Баштанський 

районний центр 

соціальних 

служб для сімї, 

дітей та молоді

4



Альона ПУСТОВАР

Наталя Данчук

(05158) 2-68-52

Для 

користування 

працівниками  

в процесі 

роботи.

1 грн/рік 

за кожен 

об'єкт 

майна

Для 

використання 

під гараж

1 грн/рікДоговір оренди №15 

нерухомого майна , 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від 03 

березня 2014  року і 

до 31 грудня 2020 

Небесної Сотні, 

37

23,9 кв.м, 5,4 кв.м, 

16,1 кв.м, 24,1 кв.м, 

5,7 кв.м, 17,6 кв.м, 

11,6 кв.м., 5,6 кв.м., 

16,9 кв.м., 14,0 кв.м., 

22,9 кв.м., 25,8 кв.м., 

які знаходяться на 

першому поверсі та 

25,2 кв.м., 19,2 кв.м., 

44,2 кв.м., 11,0 кв.м., 

11,1 кв.м., 11,3 

кв.м.,12,3 кв.м., 12,4 

кв.м., 11,4 кв.м., 11,7 

кв.м., 11,1 кв.м., 11,6 

кв.м., 24,9 кв.м., 5,9 

кв.м., 10,7 кв.м.,  12,2 

кв.м.,  6,2 кв.м., 26,8 

кв.м., 152,2 кв.м., 

21,4 кв.м., які 

знаходяться на 

другому поверсі. 

99 Гаражі, літера 

плану Ж1, які 

розташовані у 

будівлі блоку 

автогаражів - 41,9 

м2, 18.7 м2, 19,0 

м2, 19,4 м2

-

7 Договір оренди №7 

окремого 

індивідуально 

визначеного майна, 

що належить до 

спільної власності 

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від 03 квітня 

2015  року і до 31 

грудня 2020 року 

Комп'ютерний 

комплект-1 шт; 

шафа для паперів -1 

шт; стіл письмовий -

1шт; сканер  -1шт; 

телевізор -1шт.

Баштанська 

районна рада

територіальних 

громад міста, сіл 

Баштанського 

району від            03 

березня 2014  року і 

до 31 грудня 2020 

року 

Начальник ввіділу бухгалтерського обліку та 

господарської діяльності районної ради, головний 

бухгалтер

56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Баштанська 

районна 

державна 

адміністрація

Баштанська 

районна рада

6 56101, 

Миколаївська 

обл., м.Баштанка, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

37

Баштанська 

районна 

державна 

адміністрація


