
Назад Додаток 7

Інформація щодо договорів оренди, за якими орендодавцями у звітному періоді нарахована найбільша сума неустойки за користуванння майном, яке не було повернено після припинення договору оренди у встановленому законодавством порядку

№ 
з/п

Орган, уповноважений 
управляти державним 
майном, що передано 
в оренду 

Назва балансоутримувача Назва орендодавця Назва орендаря Об’єкт 
оренди 
(назва)

Об’єкт оренди 
(адреса)

Договір 
оренди 
(дата)

Закінчення 
дії договора

Розмір 
орендова- 

ного майна

Нараховано 
неустойки, 

грн 

Статус договору Посилання на рішення 

1

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України

ДНДІ проектування міст 
«Діпромісто»

РВ Фонду по місту 
Києву ТОВ «Лаян Віннер» нерухоме 

майно
01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 26 09.11.2016 09.10.2019 577,3 1 065 667,09

Термін дії закінчився. Рішення 
господарського суду м. Києва суду 
про виселення прийнято 12.03.2020. 
На розгляді господарського суду 
м. Києва знаходиться позовна 
заява прокуратури м. Києва про 
достягнення заборгованості

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88323790

2

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України

ДП «Київкомунекологія» РВ Фонду по місту 
Києву

ТОВ «НВП 
«Київкомунекологія»

цілісний 
майновий 
комплекс

04112, м. Київ, вул. Івана 
Гонти, 3-а 20.07.2007 20.07.2017 0 593 924,26

Термін дії закінчився. Майно 
повернуто з орендного користування 
до органу управління – Мінрегіонбуду 
спільним Наказом у січні 2021 р. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/62778366

3
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

ДП «ЕКО» РВ Фонду по місту 
Києву ПП «Лагода» нерухоме 

майно
01133, м. Київ, бул. Л. 
Українки, 36-б 31.10.2017 31.10.2020 367,2 555 848,51

Рішення Господарського суду м. Києва 
про виселення орендаря прийнято 
13.10.2020. Відкрито виконавче 
провадження.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93328708

4 Міністерство 
інфраструктури України

Вокзал станції київ-
пасажирський ДТГО  
«Південно-західна 
залізниця»

РВ Фонду по місту 
Києву ТОВ «Пріоритетінвест» нерухоме 

майно
м. Київ, Привокзальна 
площа, 1 20.08.2010 20.06.2020 380,1 489 092,46

Рішенням господарського суду 
м. Києва 11.12.2017 договір було 
визнано продовженим на строк 
до 20.06.2020. Після закінчення 
терміну дії  орендарю направлено 
повідомлення  про припинення дії 
договору

https://reyestr.court.gov.ua/Review/71201311

5 Міністерство освіти і 
науки України

Державний університет 
інфраструктури та 
технологій

РВ Фонду по місту 
Києву

Інспекція з питань 
підготовки та дипломування 
моряків

нерухоме 
майно

м. Київ, вул. Оленівська, 
25, 04080 31.12.2014 23.10.2020 436,23 481 339,92

Термін дії закінчився, орендарю 
направлено повідомлення про 
припинення договору оренди

 

6
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

Державне підприємство 
дніпропетровський 
науково-виробничий 
комплекс 
«Електровозобудування»

РВ Фонду по 
Дніпопетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

ТОВ «Техстандарт-Плюс» нежитлове 
приміщення

м. Дніпропетровськ, 
вул. Орбітальна, 13 22.01.2015 17.02.2021 8 659,99 472 580,26

Договір розірвано відповідно до ст 
782 ЦКУ. З урахуванням оновленого 
розрахунку неустойки  готується 
уточнення позовних вимог

 

7

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України

Дніпропетровський 
державний проектний 
інститут житлового і 
цивільного будівництва 
«Дніпроцивільпроект»

РВ Фонду по 
Дніпопетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

ПАТ комерційний банк 
«Приватбанк»

нерухоме 
майно

м. Дніпро, просп. 
Слобожанський (пр. ім. 
газети Правда), 3, 49081

16.13.2010 02.09.2018 193 410 907,96
Термін дії закінчився, орендарю 
направлено повідомлення про 
припинення договору оренди

 

8 Міністерство 
інфраструктури України

Відокремлений підрозділ 
ДТГО «Південно-західна 
залізниця» центр 
регіональних перевезень 
пасажирів

РВ Фонду по місту 
Києву

ТОВ «Торговий дім 
«Ярославь»

нерухоме 
майно

м. Київ, Привокзальна 
площа, 1 31.08.2001 28.02.2018 617,4 401 385,74

Термін дії договору  закінчився. 
Регіональним відділенням розпочато 
підготовку примусового стягнення 
неустойки, наразі готується 
розрахунок заборгованості з 
неустойки

 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88323790
https://reyestr.court.gov.ua/Review/62778366
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93328708
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71201311


9 Державний концерн 
«Укроборонпром» Завод 410 цивільної авіації РВ Фонду по місту 

Києву ТОВ «Авіакомпанія «Хорс» нерухоме 
майно

м. Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 94 30.09.2009 30.09.2013 506,1 305 556,39

Термін дії договору закінчився. 
Регіональним відділенням розпочато 
підготовку примусового стягнення 
неустойки, наразі готується 
розрахунок заборгованості з 
неустойки

 

10
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

ДП Дніпропетровський 
науково-виробничий 
комплекс 
«Електровозобудування»

РВ Фонду по 
Дніпопетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

ТОВ «Техстандарт-Плюс» нежитлове 
приміщення

м. Дніпропетровськ, 
вул. Орбітальна, 13 19.05.2015 17.02.2021 6 135,6 276 356,58

Договір розірвано відповідно до ст 
782 ЦКУ. З урахуванням оновленого 
розрахунку неустойки  готується 
уточнення позовних вимог
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