
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДОРУЧЕННЯ

______________ _________ 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України» 
та «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 (далі – Порядок) 
та з метою забезпечення єдиних підходів щодо реалізації функції 
орендодавця об’єктів державної власності 

ДОРУЧАЮ:

Регіональним відділенням
Фонду державного майна України

1. У разі необхідності вибору цільового призначення для майна 
відповідно до абзацу восьмого пункту 29 Поряду, обирати послугу виключно 
з переліку допоміжних послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо 
закладами, визначеними у 29 пункті Порядку, пов’язаних із забезпеченням чи 
обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів 
(далі – Перелік допоміжних послуг), що додається.

2. У разі відсутності у Переліку допоміжних послуг, необхідної 
допоміжної послуги, та про необхідність якої є обґрунтоване звернення 
балансоутримувача, звернутись до Фонду державного майна України з 
листом про внесення змін до Переліку допоміжних послуг з наданням 
обґрунтованих пояснень балансоутримувача щодо необхідності такої 
допоміжної послуги.

Термін: постійно

Заступнику голови Фонду 
Костянтину КОШЕЛЕНКУ

1. До відома

Заступник
Голови Фонду   Леонід АНТОНЄНКО



Перелік допоміжних послуг 

Для майна закладів охорони здоров’я: 
• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Пральня 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Ветеринарні послуги 
• Розміщення аптечних пунктів 
• Розміщення медичної лабораторії 
• Освітні послуги 
• Ритуальні послуги 

 
Для майна закладів освіти: 

• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Швейні послуги 
• Послуги з продажу канцтоварів, надання послуг із ксерокопіювання, 

поліграфічних та фотопослуг 
• Розміщення торговельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів, 

поліграфічної продукції 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Пральня 
• Перукарські послуги 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Кабінет лікаря / стоматолога (на площі не більше 30 кв.м.) 
• Розміщення медичної лабораторії 
• Розміщення творчих гуртків 



 
Для майна закладів культури: 

• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Розміщення торговельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів, 

поліграфічної продукції 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Кабінет лікаря / стоматолога (на площі не більше 30 кв.м.) 
• Освітні послуги 
• Розміщення творчих гуртків 

 
Для майна закладів фізичної культури і спорту: 

• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Пральня 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Кабінет лікаря / стоматолога (на площі не більше 30 кв.м.) 
• Освітні послуги 
• Розміщення творчих гуртків 

 
Для нерухомого майна, в якому розміщені органи державної влади або 
органи місцевого самоврядування, Збройних Сил, Служби безпеки, 
Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації, правоохоронних органів і органів доходів і зборів 

• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 



• Пункт надання фінансових послуг 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Послуги з продажу канцтоварів, надання послуг із ксерокопіювання, 

поліграфічних та фотопослуг 
• Розміщення торговельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів, 

поліграфічної продукції 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Кабінет лікаря / стоматолога (на площі не більше 30 кв.м.) 
• Митно-брокерська діяльність 
• Освітні послуги 

 
Для майна, що було закріплене на праві господарського відання за 
Національним банком і передане до сфери управління інших державних 
органів або у комунальну власність або закріплене на праві 
господарського відання за Національним банком з цільовим 
функціональним призначенням для зберігання запасів готівки 
Національного банку та проведення технологічних процесів щодо 
забезпечення готівкового грошового обігу 

• Вендингові послуги 
• Розміщення платіжного терміналу 
• Розміщення банкомату 
• Послуги з громадського харчування, без продажу товарів підакцизної групи 

(їдальня, буфет, кафетерій, пекарня) 
• Виробництво та постачання теплової енергії 
• Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають 

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету 

• Спортивні послуги (спортивні зали, тренажери, спортивні гуртки) 
• Проведення спортивних занять на умовах погодинного використання майна 
• Організація проведення тренінгів, семінарів, конференцій, виставок 
• Кабінет лікаря / стоматолога (на площі не більше 30 кв.м.) 


