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                                                                                                        На  № ___________ від  ___________                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              

        Фонд державного майна України 

 
         

 Щодо надання роз’яснень   

 
До Мінекономіки на опрацювання  надійшло звернення гр. Шихова С. Л.                           

від 02.11.2020 № ШИ-11512106, яке було надіслано на веб-портал Урядового 

контактного центру, стосовно надання роз’яснень щодо застосування Додатку 2 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 611 «Деякі питання сплати 

орендної плати за державне майно під час дії карантину» у зв’язку з чим повідомляємо. 

Обсяг та зміст повноважень Мінекономіки визначені законодавством, зокрема, 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», статтею 5-2 Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності», Положенням про 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (далі – 

Положення).  

Положенням визначено вичерпний перелік питань, щодо яких Мінекономіки надає 

роз’яснення, а саме: стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель, 

реалізації державної політики у сферах стандартизації, економічного розвитку і торгівлі.     

Законодавством не визначено повноважень Мінекономіки щодо надання 

роз’яснення з порушеного у зверненні громадянина Шихова С. Л. питання. 

Згідно із Законами України «Про Фонд державного майна України» та «Про 

управління об’єктами державної власності» Фонд державного майна України реалізує 

державну політику у сфері оренди, розробляє методичні засади визначення орендної 

плати відповідно до ринкової вартості майна, крім цього, у сфері державного майна 

здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду 

державного майна. 

Ураховуючи викладене, надсилаємо зазначений лист (додаток) за належністю  для 

розгляду та надання відповіді запитувачу. 

 

Додаток: на 2 арк. 

 

Директор департаменту  

публічної власності                                                                    Олександр МАКСИМОВ 

 
 Сорочинська,200-47-73*3206 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
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