
Інформація про об'єкти спільної власності, щодо яких прийняте рішення про передачу в оренду, які станом на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних 

майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду 

 

Примітка: укладено 20 договорів оренди нерухомого майна між  управлінням майном Сумської обласної ради та орендарями, балансоутримувачем якого 

є КНП СОР "Обласна дитяча клінічна лікарня" 

Найменування 

органу 

управління

Код органу 

управління

Код за ЄДРПОУ 

балансоутримувача

Найменування 

балансоутримувача

Адреса 

балансоутримувача

Контактний 

телефон 

балансоутрим

увача

Вид 

потенційного 

об’єкта 

оренди
1

Назва потенційного 

об’єкта оренди
2

Місцезнаходж

ення 

потенційного 

об’єкта оренди

Регіон 

об’єкта 

оренди 

(область)

Код за 

класифікатором 

об’єктів 

адміністративно-

територіального 

устрою України 

для 

місцезнаходженн

я потенційного 

об’экта оренди
3

Пропозиції щодо 

використання 

об'єкта оренди4

Характерист

ика об'єкта 

оренди5

Площа 

об'єкта 

оренди, 

кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Управління 

майном СОР 03338126

КНП СОР "Обласна дитяча 

клінічна лікарня"

Юр.адреса 41835 

Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

с.Кальченки, 

вул.Центральна, буд.2 

факт.адреса  40031, 

м.Суми, вул.Ковпака, 22 (0542)662122

Нерухоме 

майно

Частина нежитлового 

приміщення  

харчоблоку 

Сумська обл., 

м.Суми, 

вул.Ковпака,22 Сумська 5910100000

Виготовлення 

хлібобулочних 

виробів та гарячих 

страв

Потребує 

поточного 

ремонту 15,0

Управління 

майном СОР 03338126

КНП СОР "Обласна дитяча 

клінічна лікарня"

Юр.адреса 41835 

Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

с.Кальченки, 

вул.Центральна, буд.2 

факт.адреса  40031, 

м.Суми, вул.Ковпака, 22 (0542)662122

Нерухоме 

майно

головний корпус, 

прим.№106, перший 

поверх

Сумська обл., 

м.Суми, 

вул.Ковпака,22 Сумська 5910100000

Продаж 

продовольчих 

товарів

Потребує 

поточного 

ремонту 14,3

Управління 

майном СОР 03338126

КНП СОР "Обласна дитяча 

клінічна лікарня"

Юр.адреса 41835 

Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

с.Кальченки, 

вул.Центральна, буд.2 

факт.адреса  40031, 

м.Суми, вул.Ковпака, 22 (0542)662122

Нерухоме 

майно

головний корпус, 

прим.№116, перший 

поверх

Сумська обл., 

м.Суми, 

вул.Ковпака,22 Сумська 5910100000

Торгівля 

непродовольчими 

товарами

Потребує 

поточного 

ремонту 22,9

Управління 

майном СОР 03338127

КНП СОР "Обласна дитяча 

клінічна лікарня"

Юр.адреса 41835 

Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

с.Кальченки, 

вул.Центральна, буд.2 

факт.адреса  40031, 

м.Суми, вул.Ковпака, 23 (0542)662122

Нерухоме 

майно

поліклініка, 

прим.№77, перший 

поверх

Сумська обл., 

м.Суми, 

вул.Ковпака,23 Сумська 5910100000

розміщення 

профспілкового 

комітету

Потребує 

поточного 

ремонту 14,6


