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Фонд державного майна Украiни
Щоло оренди державного майна

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по MicTy Киеву
звертасться з наступних питань.

Пунктом 4 cTaTTi 8 Закону УкраiЪи <Про оренду державного та комунального
майна> (далi - Закон) визначоно, що об'ект оренди, який використовусться на пiдставi
договору оренди, укладеного без проведеЕня аукцiону або конкурсу, i орендар бажае
продовжити договiр оренди на новий строк, BapTicTb об'екта оренди встановлюеться
на piBHi його ринковоТ (оцiночноi) BapTocTi. Тобто, передбачено умову виконання звiту
з незалежноi оцiнки.

Пунктом 8 cTaTTi 18 Закону передбачено обов'язок орендаря, договiр якого
продовжчсться без ачкцiонy, разом з заJIвою про продовження договору оренди,
надати звiт з незалежноi оцiнки та рецензiю. Аналогiчна норма закрiплена i Порядком
передачiворендудержавноготакомунальногомайна(далi-Порядок)(п.135,136).

Проте, для договорiв оренди, якi мають буги продовженi шляхом проведення
!!щц!щ, обов'язок орондаря подати звiт з оцiнки майна з рецензiсю та строки його
надання Законом та Порядком не визначено.

В той же час, оголошення про проведоння аукцiону по продовженню договору
оренди, мае мiстити iнформацiю щодо cTapToBoi орендноI плати (п.55 Порядку), розмiр
якоi визначаеться як вiдсоток вiд BapTocTi (T1.52 Порядку), яка визначаеться згiдно з

пунктом 4 cTaTTi 8 Закону.
Пumання: Ча зобов'язанай opeHdap, dozoBip opeHda якоzо проdовсtсу€mься

ulляхом провеOення аукцiону, наdаваmu звim з незалФtсноt оцiнкu mа рецензiю?
Якtцо mак, mо в якi сmрока?

Рiшення про продовжоння або вiдмову в продовженнi дiТ договору оренди без
проведення аукцiону орендодавець приймае з урахуванням законодавства та довiдки
ба;rансоугримувача (пункт б cTaTTi 18 Закону, п. 139,140 Порядку), погодження органу

управлiння (п. 141 Порядку).
У разi продовження договору оренди шляхом проведення аукцiону

законодавством передбачено подачу заrIви орендарем за 3 мiсяцi до закiнчення (п. 143

Порядку). Погодження органу управлiння та довiдка балансоутрим}ъача не
передбаченi.

Пumання: Чuллt оренdоdавець лtа€ керуваmuся прu прuйняmmi рiшення tцоdо
проDовнсення чu не проdовilсення DozoBopy оренdu лаляхоIl4 провеdення аукцiону?
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