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Щодо постанови КМУ від 15.07.2020  № 611

У Фонді державного майна України (далі – Фонд) розглянуто лист 
Мінекономіки від 03.11.2020 № 3211-06/66240-03 стосовно розгляду звернення 
гр. Шихова С. Л. від 02.11.2020 № ШИ-11512106 щодо надання роз’яснень 
стосовно застосування Додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 
15 липня 2020 року № 611«Деякі питання сплати орендної плати за державне 
майно під час дії карантину» та в межах повноважень повідомляємо.

З метою надання підтримки орендарям державного майна Фондом було 
розроблено, а Урядом підтримано проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії 
карантину», який прийнято 15 липня 2020 року за № 611 (далі – постанова).

Відповідно до постанови звільняються (повністю або частково) від 
орендної плати орендарі, визначені в додатках 1-3 до цієї постанови, незалежно 
від того, чи припинили такі орендарі на період дії карантину свою діяльність на 
орендованому майні чи ні.

Слід зазначити, що Додатком 3 до постанови передбачена знижка 
виключно для орендарів, які використовують нерухоме державне майно на 
території аеропортів.

У свою чергу, Додатком 2 до зазначеної постанови передбачено надання 
знижки орендарям, які використовують нерухоме державне майно для 
розміщення, зокрема, офісних приміщень, у тому числі в аеропортах. 

Законом України від 07.02.2002 № 3065-III «Про особливості правового 
режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих 
академій наук та статусу їх майнового комплексу» визначено особливості 
правового режиму діяльності Національної академії наук України, 
національних галузевих академій наук, зокрема  Національної академії 
аграрних наук України, та особливості управління державним майном, яке 
закріплено за установами, організаціями та підприємствами, що перебувають у 
віданні Національної академії наук України та національних галузевих академій 
наук.

 Таким чином, нерухоме державне майно, яке належить Академії наук, 
також підпадає під дію постанови від 15 липня 2020 року № 611 «Деякі питання 
сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину».

Голова Фонду                                                               Дмитро СЕННИЧЕНКО
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