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Про наdання роз'яснення

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по м. Киеву
(далi Регiоналъне вiддiлення) звертаеться до Вас з проханням надати
РОЗ'яснення з приводу порядку нарахування неустойки iснуючому орендарю за
користуваннrI держЕlвним майном в перiод до проведення аукцiону.

27.I2.20I9 року набрав чинностi Закон Украiни <Про оренду державного
та комун€rлъного майно> вiд 03.10.2019 року j\b 157- IX (д-i - Закон), введений
в дiю 01.02.2020 року, також t7.06.2020 року вiдповiдно, набрав чинностi
<<Порядок передачi в оренду державного та комунального майна>>,

затверджений Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03.06.2020 року JФ
48З (далi - Порялок).

Згiдно п. 14З Порядку, Орендар, що мае HaMip продовжити договiр
оренди, що пiдлягае продовженню за результатами проведення аукцiону,
звертаеться до орендодавця iз з€tявою про продовження договору оренди не
пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору оренди.

Вiдповiдно до п. |44 Порядку, пiсля отриманн я заяви орендаря про
продовження договору, який пiдлягае продовженню за результатами
проведеннrI аукцiону, орендодавець протягом десяти робочих днiв з дати
отримання такоi заяви, приймае одне з рiшень, передбачених частиною
дев'ятою cTaTTi 18 Закону.

Регiональним вiддiленням, вiдповiдно ч. 9 ст. 18 Закону, приймаеться
рiшення щодо продовженнrI договору оренди пшяхом проведення аукцiону, за
результатами якого, договiр оренди може бути продовжений з iснуючим
орендарем або укладений з новим орендарем.

Пунктом 151 Порядку встановлено, що якщо переможцем став iнший
УЧаСНиК аУкцiону, договiр з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз
ЗаКiнченням строку, на який Його укJIадено. При цъоIчIу якщо строк дii договору



Разом
орендарями,

в.о. начальника Регiонального
вiддiлення Фонду деря(авного
майна Украiни по м. Киеву

вик.: Владислав Михайлов
тел. : 28 1 -00-45 (внутр.774)

або
п. 1

о Пункт 10.1, яким встановлено чiткий TepMiH дiТ договору.О Пункт l0.11: якщо орендар не виконуе обов'я.*у щодо повернення майна,
орендодавець мае право вимагати вiд орендаря сплати неустойки в
розмiрi l\yо за користування майном за час прострочення.

Тобто пункти 151 та 152 Порядку - не мiстяться в типових договорахоренди з дiючими орендарями.
Вiдповiдно, в процесi укладання догорiв оренди за результатами аукцiону

виникли TaKi питання:
1. Чи правомiрно HapaxyBaHIUI неустойки по договору оренди, коли

орендарем повернуто з користування нерухоме майно пiсля проведення
електронного аукцiону, €шIе участь в ньому чинний орендар не приймав? У
випадку правомiрностi, неустойка нарахову€ться з дати закiнчення
договору оренди чи з дати проведення аукцiону?

2- З якоi дати потрiбно нараховувати неустойку, якщо чинний орендар
приймав rlacTb в електронному аукцiону, €UIе за результатами аукцiону
даного Орендаря не визнано переможцем?

щоdо перulоzо пumання. Регiоналъне вiддiлення вважас, Що нарахування
неустойкИ повиннО бутИ здiйснене з дати закiнчення TepMiHy дiТ логоворуоренди до дати фактичного звiльнення (за актом прийман""-rr.р.дuri
(повернення) державного майна вiдповiдно до договору оренди та положень
I_{ивiльного кодексу Украiни.

щоdо dpyeoeo пumання, Регiональне вiддiлення вв€Dкае, що неустойку
потрiбно нараховувати з дати закiнчення договору, незаJIежно вiд того, чи браЪ
чинний орендар rIасть в електронному аукцiонi

У зв'яку з вищезЕвначеним, просимо надати роз'ясненнrI з поставлених
питанЬ щодо пiдстав та TepMiHiB HapaxyBaHHrI неустойки.

Яна МАТI€ВА

2
оренди з чинним орендарем закiнчився, такий договiр вважасться продовженим
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