
№ 
з/п

Найменування 
об'єкта оренди

Місцезнаходження 
обєкта Площа Балансо-

утримувач 

Рішення про 
включення 
об'єкта до 
переліку 

1
Частина нежитлової 

адмінбудівлі 

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, село 
Явкине, вул. 

Грушевського, 44

307,1
Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

2

Адміністративно-
виробничий 

комплекс будівель і 
споруд 

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, місто 

Баштанка, вулиця 
1-Травня, 14

корпус  
617,6 м. 

кв., 
майстерня 
В-1 330,7 

м. кв., 
гараж Ж-1 
227,1 м.кв., 
гараж Е-1 

151,6 м. кв.

Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

3
Частина нежитлової 

будівлі 

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, село 

Христофорівка, 
вулиця 

Приінгульська, 110

302,3
Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

4
Кімнати в 

адмінбудівлі

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, м. 

Баштанка, вул. 
Героїв Небесної 

Сотні 
(Баштанської 

республіки), 41

18,6
Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

Перелік об’єктів Баштанської міської ради 
щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону 

(Перелік другого типу) 



5
Адмінприміщення 

(А-2)

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, м. 

Баштанка, вул. 
Ювілейна, 68

546,7
Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

6
Адмінприміщення 

(Б-1)

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, м. 

Баштанка, вул. 
Ювілейна, 68

232,7
Баштанська 
міська рада

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

7

Будівля центру 
реабілітації 
"Калина"

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, м. 

Баштанка, вул. 
Полтавська, 13а

180,5

КУ "Цкнтр 
надання 

соціальних 
послуг 

Баштанської 
міської ради"

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

8

Стаціонарного 
відділеня для 

постійного 
проживання 

одиноких 
непрацездатних 

громадян 

Миколаївська 
область, 

Баштанський 
район, м. 

Баштанка, вул. 
Миколи Аркаса, 71

219,0

КУ "Цкнтр 
надання 

соціальних 
послуг 

Баштанської 
міської ради"

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
23.10.2020 року 

№ 13

9

Частина 
адмінприміщення 

(А-2), (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.);

Миколаївська 
область, місто 

Баштанка, вулиця 
Полтавська, 13,

60,3

КУ "Цкнтр 
надання 

соціальних 
послуг 

Баштанської 
міської ради"

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.02.2021 року 

№ 19



10

Частина 
адмінприміщення 

(А-2), (в тому числі: 
приміщення на 

першому поверсі:                       
1-7 (14,5 кв.м.), 1-
28 (14,5 м. кв.), 1-9 

(15,4 кв.м.), 1-10 
(3,4 кв.м.), 1-11               

(11,9 кв.м.),  ХІ (6,9 
кв.м.), приміщення 
на другому поверсі:  
1-30 (9,1 кв.м.), 1-

31 (11,4 кв.м.), 1-16 
(11,5 кв.м.), 1-18 
(11,6 кв.м.), 1-23 
(14,8 кв.м.), 1-32 
(14,6 кв.м.), 1-33 
(16,2 кв.м.), 1-24 
(15,8 кв.м.), 1-34 
(14,5 кв.м.), 1-25              
(0,9 кв.м.), 1-26 

(14,0 кв.м.), площі 

Миколаївська 
область, місто 

Баштанка, вулиця 
Полтавська, 13,

257,3

КУ "Цкнтр 
надання 

соціальних 
послуг 

Баштанської 
міської ради"

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.02.2021 року 

№ 19

11

Частина нежилого 
об’єкта, 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.

Миколаївська 
область, місто 

Баштанка, вулиця 
Героїв Небесної 

Сотні 
(Баштанської 

республіки), 80-а

160,7

КУ "Цкнтр 
надання 

соціальних 
послуг 

Баштанської 
міської ради"

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.02.2021 року 

№ 19



12

Частина нежитлової 
будівлі, 

Баштанський ОЗ 
ЗСО №2 

(приміщення 
розташоване на 

другому поверсі)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Ювілейна,102

48,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

13

Частина нежитлової 
будівлі, Добренська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
(приміщення 

розташоване на 
другому поверсі, 

корпус № 2)

Миколаївська 
область, с.Добре, 

вулиця 
Центральна,57

44,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

14

Частина нежитлової 
будівлі, 

Новосергіївська 
філія І-ІІ ст. 
(приміщення 

розташоване на 
перщому поверсі)

Миколаївська 
область, 

с.Новосергіївка, 
вулиця 

Центральна,13

34,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

15

Частина нежитлової 
будівлі, 

Плющівська ЗОШ І-
ІІІ ст.(приміщення 

розташоване на 
перщому поверсі)

Миколаївська 
область, 

с.Плющівка, 
вулиця Шкільна,2

38,5

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

16

Частина нежитлової 
будівлі, Явкинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
(приміщення 

розташоване на 
другому поверсі) 

Миколаївська 
область, с.Явкине, 

вулиця 
Грушевського,30

43,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11



17

Частина нежитлової 
будівлі, БДЮТ 

(гараж)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Театральна,2

57,8

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

18

Частина нежитлової 
будівлі, 

Баштанський ОЗ 
ЗСО № 1 

(приміщення 
розміщене на 

другому поверсі, 
(кімнати 1-87, 1-88)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Героїв 

Небесної сотні,32

61,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

19

Частина нежитлової 
будівлі, ДЮСШ 

(приміщення 
розміщене на 

другому поверсі 
(кімната 1-19 )

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Героїв 

Небесної сотні,29

80,3

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

20

Частина нежитлової 
будівлі, ДЮСШ 

(приміщення 
розміщене на 

другому поверсі 
(кімната 1-22) 

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Героїв 

Небесної сотні,29

66,6

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11



21

Частина нежитлової 
будівлі,ВОМС 
(приміщення 
розміщені на 

другому поверсі (1-
14  площею 124,2 

кв.м./  1-15 площею 
7,2 кв.м./ 1-16  

площею 12,9 кв.м./ 
1-17 площею 8,8 

кв.м./  1-18 площею 
2,6 кв.м./ 1-19 

площею 3,1 кв.м./  
Х- сход.клітка 

площею -7,2 кв.м.)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Полтавська,41

166,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

22

Частина нежитлової 
будівлі, ВОМС 
(приміщення 
розміщені на 

першому поверсі   1-
6 площею 8,2 кв.м./  

1-8 площею 31,6 
кв.м.)/  1-9 площею 
– 47,1 кв.м./ кімната 

1-11 площею 30,3 
кв.м./    1-13 

площею 18,2 кв.м/ 
площа загального 

користування 
(коридор) – 36,8 

кв.м.)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Полтавська,41

172,2

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11



23

Частина нежитлової 
будівлі, ВОМС 
(приміщення 
розміщене на 

першому поверсі 1-
7 площею 23,9 

кв.м./   1-8 площею 
– 14,5 кв.м./ площа 

загального 
користування 

(коридор) – 9,55 
кв.м.)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Полтавська,41

48,0

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
04.03.2021 року 

№ 11

24 Будівля гаражу

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця 

Полтавська,41а

23,5

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
29.04.2021 року 

№ 21

25

Частина будівлі 
міського 

культурного центру 
Баштанської 
міської ради 
(приміщення 
розміщене на 

першому поверсі)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Олександра 

Сизоненка,1б

80,2

Відділ 
розвитку 

культури і 
туризму 

виконавчого 
комітету 

Баштанської 
міської ради

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
29.04.2021 року 

№ 21

26

Частина будівлі 
ЦСО (літера плану-

П1) 

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Ювілейна,3

109,2

КНП 
"Баштанська 
багатопрофіл
ьна лікарня" 
Баштанської 
міської ради 
Миколаївськ

ої області

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
27.05.2021 року 

№ 3

27

Гараж (частина 
будівлі автогаражу, 
літера плану-Ж1)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Ювілейна,3

36,8

КНП 
"Баштанська 
багатопрофіл
ьна лікарня" 
Баштанської 

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
27.05.2021 року 

№ 3



28

Гараж (частина 
будівлі автогаражу, 
літера плану-Ж1)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Ювілейна,3

18,1

КНП 
"Баштанська 
багатопрофіл
ьна лікарня" 
Баштанської 

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
27.05.2021 року 

№ 3

29

Частина будівлі 
лікувального 

корпусу (літера 
плану-А3) 

(приміщення 
розміщене на 

третьому поверсі 
триповерхової 

будівлі 
лікувального 

корпусу)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Ювілейна,3

102,0

КНП 
"Баштанська 
багатопрофіл
ьна лікарня" 
Баштанської 
міської ради 
Миколаївськ

ої області

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
27.05.2021 року 

№ 3

30

Частина будівлі 
лікувального 

корпусу (літера 
плану-А1) 

(приміщення 
розміщені на 

третьому поверсі 
триповерхової 

будівлі 
лікувального 

корпусу)

Миколаївська 
область, 

м.Баштанка, 
вулиця Ювілейна,3

549,8

КНП 
"Баштанська 
багатопрофіл
ьна лікарня" 
Баштанської 
міської ради 
Миколаївськ

ої області

Рішення 
Баштанської 

міської ради від 
27.05.2021 року 

№ 3


