
 

ПРОЄКТ 
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___»_______20___  року № ____     Порядковий номер сесії   (римськими              

    Баштанка                                                      цифрами) та скликання (словом) 

 

 

 

Про включення обєктів комунальної 
власності територіальної громади 
Баштанської міської ради до Переліку 

об’єктів другого типу, що підлягають 
передачі в оренду без проведення аукціону 
та про намір передачі їх в оренду 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», рішення Баштанської міської ради від 23 грудня               
2020 року № 23 «Про затвердження Положення про оренду майна 
Баштанської об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у 
сфері оренди комунального майна», враховуючи клопотання дирктора 
комунальної установи «Центр надання соціальних послугБаштанської міської 
ради від 11.01.2021 № 36/02.02-6/1 та начальника управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації ____________, з метою забезпечення 
стабільної роботи, створення належних умов для функціонування виконавчих 
органів міської ради, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, 
міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити до Переліку об’єктів щодо яких прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу) об’єкти 
комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради 

відповідно до поданих заяв, а саме: 
- частину адмінприміщення (А-2), розташованого за адресою: 56101, 

Миколаївська область, місто Баштанка, вулиця Полтавська, 13, загальною 



площею 60,3 кв. м. (в тому числі: приміщення  1-8 (30,9 кв.м.), кладова Х  

(7,2 кв.м.), котельна ІХ (9,0 кв.м.), площі загального користування (коридори, 
сходи, сходинкові клітки - 13,2 кв.м.); 

- частину адмінприміщення (А-2), розташованого за адресою: 56101, 
Миколаївська область, місто Баштанка, вулиця Полтавська, 13, загальною 
площею 297,6 кв. м. (в тому числі: _________________, площі загального 
користування _____________________; 

- частину нежилого об’єкта, розташованого за адресою: 56101, 

Миколаївська область, місто Баштанка, вулиця Героїв Небесної Сотні 
(Баштанської республіки), 80-а, у тому числі: частина нежитлової будівлі,              
А-1 з одинадцяти приміщень, загальною площею 117,4 кв.м., а саме: І, ІІ, 1-1, 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, частина гаража-сараю, Д-1 з чотирьох 
приміщень загальною площею 43,3 кв. м., а саме: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, гараж, З-1,  

басина № 3, огорожі № 4,6, замощення № І, ІІ; 
 

2. Затвердити умови оренди об’єктів комунальної власності  
територіальної громади Баштанської міської ради, включених до Переліку 
другого типу, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 
(додаток 2). 

3. Передати в оренду об’єкти комунальної власності  територіальної 
громади Баштанської міської ради, визначені у додатку 1 цього рішення.  

4. Уповноважити міського голову укласти договори оренди на 
визначених пунктом 2 даного рішення умовах та згідно вимог чинного 
законодавства. 

 

Міський голова                     Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Перелік об’єктів  
комунальної власності  територіальної громади Баштанської міської ради,  

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 
№ 
з/п 

Найменування 
об’єкта  

Місце 
знаходження 

Характеристика об’єкта  Цільове 
призначення 

1 

Частина 
адмінприміщення 

(А-2) 

56101, 

Миколаївська 
область, м. 
Баштанка, 

вулиця 
Полтавська, 13 

приміщення розміщене на 
першому поверсі 1-8 (30,9 

кв.м.); 
котельня ІХ (9,0 кв.м.); 
кладова Х (7,2 кв.м.); 

площі загального 
користування (коридори, 
сходи, сходинкові клітки) 

(13,2 кв.м.) 

Для розміщення 
органів 

державної влади, 
інших установ і 

організацій, 
діяльність яких 
фінансуєсья за 

рахунок 
державного та 

місцевого 
бюджету 

2.   

Частина 

адмінприміщення 
(А-2) 

56101, 

Миколаївська 
область, м. 
Баштанка, 

вулиця 
Полтавська, 13 

 

Для розміщення 
органів 

державної влади, 
інших установ і 

організацій, 
діяльність яких 
фінансується за 

рахунок 
державного 

бюджету 

3. 

Частина нежилого 
об’єкта, у тому 

числі: 
 

56101, 

Миколаївська 
область, м. 
Баштанка, 

вулиця Миколи 
аркаса, 71 

частина нежитлової 
будівлі (А-1), в тому 

числі: І, ІІ, 1-1, 1-2, 1-3, 1-

4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9; 

частина гаража-сараю (Д-

1) 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; 

гараж, З-1; 

басина № 3; 

огорожі № 4,6; 

замощення № І, ІІ 

Для розміщення 
органів 

державної влади, 
інших установ і 

організацій, 
діяльність яких 
фінансується за 

рахунок 
державного 

бюджету 

4. 

Нежитлова 
будівля, центр 

реабілітації 
«Калина» 

56101, 

Миколаївська 
область, м. 
Баштанка, 

вулиця 
Полтавська, 13-а 

Центр реабілітації 
«Калина», А-1, 

котельня, К-1, 

гараж, Ж-1, 

цоколь № 3, 

вимощення № І, ІІ, ІІІ, 
фонтан № 4 

Для розміщення 
органів 

державної влади, 
інших установ і 

організацій, 
діяльність яких 
фінансується за 

рахунок 
державного 

бюджету 

 

 

Перший заступник міського голови                                Олександр ВАСИЛЬЄВ 

  



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Баштанської 
міської ради 

____________№______ 

 

УМОВИ ОРЕНДИ ОБЄКТА 

комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради:  

Будівля стаціонарного відділеня для постійного проживання  
одиноких непрацездатних громадян  

за адресою: м. Баштанка, вулиця Миколи Аркаса, 71 

 

Найменування б'єкта оренди 
Стаціонарне відділеня для постійного 
проживання одиноких непрацездатних громадян  

Тип об’єкта оренди Нерухоме майно 

Тип власності Комунальна 

Найменування орендодавця Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Найменування балансоутримувача Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Контактні дані балансоутримувача 05158 2 76 59  

bashtanskaotg@mk.gov.ua 

Розрахунковий рахунок 
балансоутримувача 

Одержувач: Баштанська міська рада 

р/р UA 958201720355119001000021536,  

МФО 820172, ЄДРПОУ 04376469 

Залишкова балансова вартість, грн 12292,84 

Первісна балансова вартість, грн 53002,00 

Тип переліку до якого віднесено 
обєкт 

Перелік другого типу 

Пропонований строк оренди 5 міс. 
Посилання на пункт Методики 
розрахунку орендної плати, яким 
встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового 
призначення, якщо об’єкт 
пропонується для включення до 
Переліку другого типу 

п.6 Методики розрахунку орендної плати за 
користування майном комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженої рішенням 
міської ради від 12 липня 2018 року № 26 

Наявність рішень про проведення 
інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації 

відсутнє 

Місцезнаходження об’єкта Миколаївська область, Баштанський район, м. 
Баштанка, вул. Миколи Аркаса, 71 

Загальна площа об’єкта, м.кв. 219 

Характеристика об’єкта оренди  спальний корпус А-1, столова пральня, спальний 
корпус Д-1, гараж, котельня, сарай, убиральня, 
басина, питна колонка, замощення, огорожі 



Технічний стан об’єкта, інформація 
про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта 
комунікаціями; 

технічний стан обєкта задовільний,   
електропостачання, опалення, водопостачання та 
водовідведення в наявності   

Поверховий план об’єкта або план 
поверха; в наявності 

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; 

не є культурною спадщиною, погодження не 
потребує 

Інформація про цільове 
призначення об’єкта оренди  

Для розміщення органів державної влади, інших 
установ і організацій, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного бюджету 
(для розміщення стаціонарного відділеня для 
постійного проживання одиноких непрацездатних 
громадян) 

Інформація про наявність окремих 
особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 
комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації 
балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг  

Відшкодування балансоутримувачц витрат на 
утримання будівлі (за надані комунальні послуги) 
в строки та на умовах, передбачених Договором 
про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, його охорону та 
надання комунальних послуг орендарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Баштанської 
міської ради 

____________№______ 

 

УМОВИ ОРЕНДИ ОБЄКТА 

комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради:  
Будівля центру реабілітації «Калина» 

за адресою: м. Баштанка, вулиця Полтавська, 13-а 

 

Найменування б'єкта оренди Будівля центру реабілітації "Калина" 

Тип об’єкта оренди Нерухоме майно 

Тип власності Комунальна 

Найменування орендодавця Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Найменування балансоутримувача Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Контактні дані балансоутримувача 05158 2 76 59  

bashtanskaotg@mk.gov.ua 

Розрахунковий рахунок 
балансоутримувача 

Одержувач: Баштанська міська рада 

р/р UA 958201720355119001000021536,  

МФО 820172, ЄДРПОУ 04376469 

Залишкова балансова вартість, грн 242114,72 

Первісна балансова вартість, грн 341816,00 

Тип переліку до якого віднесено 
обєкт 

Перелік другого типу 

Пропонований строк оренди 5 міс. 
Посилання на пункт Методики 
розрахунку орендної плати, яким 
встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового 
призначення, якщо об’єкт 
пропонується для включення до 
Переліку другого типу 

п.6 Методики розрахунку орендної плати за 
користування майном комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженої рішенням 
міської ради від 12 липня 2018 року № 26 

Наявність рішень про проведення 
інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації 

Відсутнє 

Місцезнаходження об’єкта Миколаївська область, Баштанський район,                   
м. Баштанка, вул. Полтавська, 13а 

Загальна площа об’єкта, м.кв. 180,5 

Характеристика об’єкта оренди  
Нежитлова окрема одноповерхова будівля  

Технічний стан об’єкта, інформація 
про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан обєкта задовільний, 
електропостачання, опалення, водопостачання та 
водовідведення в наявності   



Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

В наявності 

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; 

Не є культурною спадщиною, погодження не 
потребує 

Інформація про цільове 
призначення об’єкта оренди  

Для розміщення органів державної влади, інших 
установ і організацій, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного бюджету 
(для розміщення центру реабілітації «Калина») 

Інформація про наявність окремих 
особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 
комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації 
балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг  

Відшкодування балансоутримувачц витрат на 
утримання будівлі (за надані комунальні послуги) 
в строки та на умовах, передбачених Договором 
про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, його охорону та 
надання комунальних послуг орендарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Баштанської 
міської ради 

____________№______ 

 

УМОВИ ОРЕНДИ ОБЄКТА 

комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради:  
Частина адмінприміщення 

за адресою: м. Баштанка, вулиця Полтавська, 13 

 

Найменування б'єкта оренди Частина адмінприміщення  

Тип об’єкта оренди Нерухоме майно 

Тип власності Комунальна 

Найменування орендодавця Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Найменування балансоутримувача Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Контактні дані балансоутримувача 05158 2 76 59  

bashtanskaotg@mk.gov.ua 

Розрахунковий рахунок 
балансоутримувача 

Одержувач: Баштанська міська рада 

р/р UA 958201720355119001000021536,  

МФО 820172, ЄДРПОУ 04376469 

Залишкова балансова вартість, грн 
 

Первісна балансова вартість, грн 
 Тип переліку до якого віднесено 

обєкт 
Перелік другого типу 

Пропонований строк оренди 5 міс. 
Посилання на пункт Методики 
розрахунку орендної плати, яким 
встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового 
призначення, якщо об’єкт 
пропонується для включення до 
Переліку другого типу 

п.6 Методики розрахунку орендної плати за 
користування майном комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженої рішенням 
міської ради від 12 липня 2018 року № 26 

Наявність рішень про проведення 
інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації 

Відсутнє 

Місцезнаходження об’єкта Миколаївська область, Баштанський район,                   
м. Баштанка, вул. Полтавська, 13 

Загальна площа об’єкта, м.кв. 60,3  

Характеристика об’єкта оренди  Приміщення на першому поверсі окремої 
двоповерхової адміністративної будівлі 1-8 (30,9 

кв.м.), кладова Х  (7,2 кв.м.), котельна ІХ (9,0 
кв.м.), площі загального користування (коридори, 
сходи, сходинкові клітки - 13,2 кв.м.) 
 



Технічний стан об’єкта, інформація 
про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан обєкта задовільний, 
електропостачання, опалення, водопостачання та 
водовідведення в наявності   

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

В наявності 

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; 

Не є культурною спадщиною, погодження не 
потребує 

Інформація про цільове 
призначення об’єкта оренди  

Для розміщення органів державної влади, інших 
установ і організацій, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного бюджету 
(розміщення центру надання соціальних послуг) 

Інформація про наявність окремих 
особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 
комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації 
балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг  

Відшкодування балансоутримувачу витрат на 
утримання будівлі (за надані комунальні послуги) 
в строки та на умовах, передбачених Договором 
про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, його охорону та 
надання комунальних послуг орендарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Баштанської 
міської ради 

____________№______ 

 

УМОВИ ОРЕНДИ ОБЄКТА 

комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради:  
Частина адмінприміщення 

за адресою: м. Баштанка, вулиця Полтавська, 13 

 

Найменування б'єкта оренди Частина адмінприміщення  

Тип об’єкта оренди Нерухоме майно 

Тип власності Комунальна 

Найменування орендодавця Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Найменування балансоутримувача Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Контактні дані балансоутримувача 05158 2 76 59  

bashtanskaotg@mk.gov.ua 

Розрахунковий рахунок 
балансоутримувача 

Одержувач: Баштанська міська рада 

р/р UA 958201720355119001000021536,  

МФО 820172, ЄДРПОУ 04376469 

Залишкова балансова вартість, грн 
 

Первісна балансова вартість, грн 
 Тип переліку до якого віднесено 

обєкт 
Перелік другого типу 

Пропонований строк оренди 5 міс. 
Посилання на пункт Методики 
розрахунку орендної плати, яким 
встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового 
призначення, якщо об’єкт 
пропонується для включення до 
Переліку другого типу 

п.6 Методики розрахунку орендної плати за 
користування майном комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженої рішенням 
міської ради від 12 липня 2018 року № 26 

Наявність рішень про проведення 
інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації 

Відсутнє 

Місцезнаходження об’єкта Миколаївська область, Баштанський район,                   
м. Баштанка, вул. Полтавська, 13 

Загальна площа об’єкта, м.кв. 297,6 

Характеристика об’єкта оренди  
 

Технічний стан об’єкта, інформація 
про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан обєкта задовільний, 
електропостачання, опалення, водопостачання та 
водовідведення в наявності   



Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

В наявності 

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; 

Не є культурною спадщиною, погодження не 
потребує 

Інформація про цільове 
призначення об’єкта оренди  

Для розміщення органів державної влади, інших 
установ і організацій, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного бюджету 
(розміщення управління соціального захисту 
населення) 

Інформація про наявність окремих 
особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 
комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації 
балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг  

Відшкодування балансоутримувачу витрат на 
утримання будівлі (за надані комунальні послуги) 
в строки та на умовах, передбачених Договором 
про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, його охорону та 
надання комунальних послуг орендарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Баштанської 
міської ради 

____________№______ 

 

 

УМОВИ ОРЕНДИ ОБЄКТА 

комунальної власності територіальної громади Баштанської міської ради:  
Частина нежилого об’єкта 

за адресою: м. Баштанка, вулиця Героїв Небесної Сотні (Баштанської 
республіки), 80-а 

 

 

Найменування б'єкта оренди Частина нежилого об’єкта 

Тип об’єкта оренди Нерухоме майно 

Тип власності Комунальна 

Найменування орендодавця Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Найменування балансоутримувача Баштанська міська рада (ЄДРПОУ 04376469) 

Контактні дані балансоутримувача 05158 2 76 59  

bashtanskaotg@mk.gov.ua 

Розрахунковий рахунок 
балансоутримувача 

Одержувач: Баштанська міська рада 

р/р UA 958201720355119001000021536,  

МФО 820172, ЄДРПОУ 04376469 

Залишкова балансова вартість, грн 
 

Первісна балансова вартість, грн 
 Тип переліку до якого віднесено 

обєкт 
Перелік другого типу 

Пропонований строк оренди 5 міс. 
Посилання на пункт Методики 
розрахунку орендної плати, яким 
встановлена орендна ставка для 
запропонованого цільового 
призначення, якщо об’єкт 
пропонується для включення до 
Переліку другого типу 

п.6 Методики розрахунку орендної плати за 
користування майном комунальної власності 
Баштанської міської ради, затвердженої рішенням 
міської ради від 12 липня 2018 року № 26 

Наявність рішень про проведення 
інвестиційного конкурсу або про 
включення об’єкта до переліку 
майна, що підлягає приватизації 

Відсутнє 

Місцезнаходження об’єкта Миколаївська область, Баштанський район,                   
м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні 
(Баштанської республіки), 80-а 

Загальна площа об’єкта, м.кв. 160,7  

Характеристика об’єкта оренди  Частина нежитлової будівлі, А-1 з одинадцяти 
приміщень, загальною площею 117,4 кв.м., а 



саме: І, ІІ, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 

частина гаража-сараю, Д-1 з чотирьох приміщень 

загальною площею 43,3 кв. м., а саме: 1-2, 1-3, 1-

4, 1-5, гараж, З-1,  басина № 3, огорожі № 4,6, 

замощення № І, ІІ 
Технічний стан об’єкта, інформація 
про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан об’єкта незадовільний, 
електропостачання, опалення, водопостачання в 
наявності 

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

В наявності 

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; 

Не є культурною спадщиною, погодження не 
потребує 

Інформація про цільове 
призначення об’єкта оренди  

Для розміщення органів державної влади, інших 
установ і організацій, діяльність яких 
фінансується за рахунок державного бюджету 
(надання соціальних послуг) 

Інформація про наявність окремих 
особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 
комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі 
орендаря у компенсації 
балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг  

Відшкодування балансоутримувачу витрат на 
утримання будівлі (за надані комунальні послуги) 
в строки та на умовах, передбачених Договором 
про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, його охорону та 
надання комунальних послуг орендарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


