
Повернутися  Договори оренДи Державного майна, припинені після приватизації Додаток 5

ШЛЯХОМ ВИКУПУ ОРЕНДАРЕМ

№ 
з/п

Орендодавець Назва/ПІБ 
орендаря

Номер 
договору, 
що припи-

нений

Дата укла-
дення 

договору, що 
припинений

Термін дії 
договору 

- закінчення

Дата фак-
тичного 

припинення 
дії договору 

оренди

Найменування ба-
лансоутримувача

Назва об'єкта Загальна 
площа 

об'єкта (кв. 
м)

Адреса об'єкта 
оренди

Сума оренд-
ної плати 

за останній 
повний мі-
сяць орен-
ди всього, 

грн

Сума оренд-
ної плати 

за останній 
повний місяць 

оренди (до 
державного 

бюджету), грн

Ціна продажу 
обєкта орен-

ди, грн

Дата дого-
вору купів-
лі-продажу

Кількість років, які 
об'єкт можливо було б 
орендувати за викупну 

ціну

1 Апарат ФДМУ
ТОВ "Сучасний 

мистецький 
центр"

69 26.04.2019 25.04.2044 27.01.2022 ДП завод "Арсенал"
нежитлова бу-
дівля корпусу 
№ 14

5097,6 м. Київ, 
Московська, 8 1084861,2 759402,9 150 873 825 29.12.2021 11,6

 ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ

№ 
з/п

Орендодавець Назва/ПІБ 
орендаря

Номер 
договору, 
що припи-

нений

Дата укла-
дення 

договору, що 
припинений

Термін дії 
договору 

- закінчення

Дата фак-
тичного 

припинення 
дії договору 

оренди

Найменування ба-
лансоутримувача

Назва об'єкта Загальна 
площа 

об'єкта (кв. 
м)

Адреса об'єкта 
оренди

Сума оренд-
ної плати 

за останній 
повний мі-
сяць орен-
ди всього, 

грн

Сума оренд-
ної плати 

за останній 
повний місяць 

оренди (до 
державного 

бюджету), грн

Ціна продажу 
обєкта орен-

ди (розрахун-
кова відповід-

но до площі 
орендованого 
приміщення), 

грн

Дата дого-
вору купів-
лі-продажу

Кількість 
років, які 

об'єкт мож-
ливо було б 
орендувати 
за викупну 

ціну

Ціна 
продажу 

всього 
обєкта,  

грн

1
Регіональне відділення 
ФДМУ  по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

ФОП КОЛІУХ 
ДМИТРО 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
323-ГТ 06.01.2011 31.12.2021 21.01.2022

позабалансовий 
рахунок ТОВ 
«Гайсинавтотранс»

двоповерхової 
будівлі їдальні 
(літ. Хз) з під-
валом (літ Хз/
під), загальною 
площею 609,9 
кв.м

609,9

Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, 
м. Гайсин, вул. 
Південна, 51 б

2894,6 2894,6 830 001 08.02.2022 23,9 830 001

2
Регіональне відділення 
ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях

ПАТ "ВФ Україна" 2097 29.10.2018 25.10.2024 03.01.2022

Державне підпри-
ємство спиртової та 
лікеро-горілчаної 
промисловості 

"Укрспирт"

частина димо-
вої труби та 
технологічного 
майданчика

24,7

Житомирська 
обл., 
Коростенський 
р-н, с. Липники, 
вул. Заводська, 1

2426,8 1698,8 - 03.12.2021 - 21 900 000

3
Регіональне відділення 
ФДМУ  по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

ФОП Мацібора 
Анатолій 

Васильович
1908 26.06.2017 25.04.2023 17.01.2022

Регіональний офіс 
водних ресурсів  
у Хмельницькій 
області

гараж 62,7
вул. Сіцінського, 
26А, м. 
Хмельницький

2140,7 1070,3 250 982 21.12.2021 9,8 1 900 175

4
Регіональне відділення 
ФДМУ  по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

ПрАТ «ВФ 
Україна» 2037 16.11.2018 15.11.2023 13.01.2022

Державне підпри-
ємство спиртової та 
лікеро-горілчаної 
промисловості 
«Укрспирт»

частина даху 
площею 3,0 
кв.м., одне 
антеномісце на 
даху

3,0

вул. Унявко 
1, с. Довжок,  
Кам’янець-
Подільський ра-
йон, Хмельницька 
обл.

1743,3 1220,3 - 30.12.2020 - 61 000 100


