
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

________          м. Київ        № _______

Про затвердження Інструкції щодо 
здійснення заходів, пов’язаних з 
припиненням договорів оренди та 
поверненням з оренди нерухомого/іншого 
окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до державної 
власності

Відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про 
оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», Примірного договору оренди 
нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження 
примірних договорів оренди державного майна»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо здійснення заходів, пов’язаних з 
припиненням договорів оренди та поверненням з оренди нерухомого/іншого 
окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної 
власності, що додається.

2. Управлінню адміністрування та контролю орендних відносин 
Департаменту оренди та розпорядження державним майном Фонду 
державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного 
майна України дотримуватися вимог Інструкції, затвердженої пунктом 1 
цього наказу, у разі припинення, відмови у продовженні або зняття з обліку 
договору оренди. 

3. Затвердити форму Реєстру рішень та інших документів, на підставі 
яких припиняються орендні правовідносини, що додається.

4. Встановити, що датою прийняття рішення орендодавця, на підставі 
якого припиняються орендні правовідносини, є дата занесення такого 
рішення до Реєстру рішень та інших документів, на підставі яких 
припиняються орендні правовідносини.
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5. Затвердити примірну форму акта повернення з оренди 
нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить 
до державної власності, що додається.

6. Затвердити форму Реєстру актів повернення з оренди 
нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить 
до державної власності, що додається.

7. Управлінню адміністрування та контролю орендних відносин 
Департаменту оренди та розпорядження державним майном Фонду 
державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного 
майна України протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати видання цього 
наказу забезпечити оприлюднення рішень, прийняття яких передбачене 
Інструкцією, затвердженою пунктом 1 цього наказу, які були прийняті з 
01 жовтня 2020 року, за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeposFSVVPVcJACwX8pJIuVa
7kCRHl3PxgTijjQeslZEfgntA/viewform

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків.

Перший заступник
Голови Фонду                                                      Леонід АНТОНЄНКО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeposFSVVPVcJACwX8pJIuVa7kCRHl3PxgTijjQeslZEfgntA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeposFSVVPVcJACwX8pJIuVa7kCRHl3PxgTijjQeslZEfgntA/viewform

























































