
Реєстр чинних договорів оренди державного майна, які були укладені до 

12.09.2020 та не продовжувались після 12.09.2020  

До реєстру вносяться чинні договори оренди державного майна, які були укладені до затвердження 

примірних договорів (постанова КМУ від 12.08.2020 №820) та не продовжувались після 12.09.2020 

*Обов’язкове поле  

1. Електронна адреса *  

2. Номер договору * 

3. Дата укладення договору *  

4. Дата закінчення договору *  

5. Договір оренди *  

Завантажується тільки підписаний договір  

6. Чи були укладені додаткові угоди до договору? *  

Виберіть лише один варіант.  

 так - перейти до запитання 7  

 ні - перейти до запитання 10  

Додаткові угоди до договору  

7. Вкажіть кількість додаткових угод * 

8. Вкажіть дати додаткових угод *  

9. Додаткові угоди до договору *  

Інформація про договір  

10. Орендодавець * 

Виберіть лише один варіант.  

 Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Чернігівській та Черкаській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 

 Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області  

 Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій та Луганській областях  

 Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополю 

 Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву  

 Апарат ФДМУ  
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11. Місцезнаходження об'єкта (регіон) *  

Виберіть лише один варіант.  

 Вінницька обл.  

 Волинська обл.  

 Дніпропетровська обл.  

 Донецька обл.  

 Житомирська обл.  

 Закарпатська обл.  

 Запорізька обл.  

 Івано-Франківська обл.  

 Київська обл.  

 Кіровоградська обл.  

 Луганська обл.  

 Львівська обл.  

 Миколаївська обл.  

 Одеська обл.  

 Полтавська обл.  

 Рівненська обл.  

 Сумська обл.  

 Тернопільська обл.  

 Харківська обл.  

 Херсонська обл.  

 Хмельницька обл.  

 Черкаська обл.  

 Чернівецька обл.  

 Чернігівська обл.  

 м. Київ  

 АР Крим  

 м. Севастополь  

12. Адреса об'єкта * 

13. Тип об'єкта *  

Виберіть лише один варіант.  

 нерухоме майно  

 група інвентарних об'єктів, що складається з нерухомого майна  

 група інвентарних об'єктів, що складається з нерухомого та іншого майна єдиний 

майновий комплекс  

 структурний підрозділ єдиного майнового комплексу  

 рухоме майно  

14. Назва об'єкта *  

15. Загальна площа об'єкта (кв. м) *  

16. Ринкова вартість об'єкта за останньою оцінкою, грн *  

17. Дата останньої оцінки об'єкта *  

18. Базова місячна орендна плата за договором, грн *  
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19. Остання місячна орендна плата за договором, грн *  

20. Відсоток орендної плати, що сплачується до державного бюджету, % * 

Виберіть лише один варіант.  

 100%  

 70%  

 50%  

 Інше:  

21. Чи продовжувався договір оренди в минулому? *  

Виберіть лише один варіант.  

 так 

 ні  

22. Чинний договір оренди було укладено внаслідок: *  

Виберіть лише один варіант.  

 аукціону або конкурсу  

 вивчення попиту, за результатами якого договір було укладено з єдиним 

претендентом  

 без проведення аукціону або конкурсу  

23. Найменування/ПІБ орендаря *  

24. Код за ЄДРПОУ орендаря *  

Для фізичної особи зазначити ідентифікаційний номер  

25. Адреса орендаря * 

26. Електронна адреса орендаря  

27. Чи підпадає орендар під частину першу статті 15 Закону або укладений з 

підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги 

населенню? 

 так 

 ні 

28. Найменування балансоутримувача *  

29. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача * 

30. Адреса балансоутримувача*  

31. Електронна адреса балансоутримувача 

32. Чи було надано згоду на невід'ємні поліпшення? *  

Виберіть лише один варіант.  

 так – перейти до запитання 33 

 ні – надіслати анкету 

Невід'ємні поліпшення  

33. Якщо надано згод більше, ніж одну, зазначте загальну кількість  
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34. Заявлена орендарем сума витрат на здійснення чинним орендарем невід'ємних 

поліпшень (сукупно за усіма наданими згодами за договором), грн *  

35. Листи орендодавця, якими надано згоду на здійснення невід'ємних поліпшень *  

36. Дата листа орендодавця, яким надано згоду на здійснення невід'ємних поліпшень 

(зазначається дата останньої наданої згоди, якщо їх було більше ніж одна)*  

37. Протокол засідання комісії для розгляду питання про надання згоди на 

здійснення невід’ємних поліпшень (для єдиного/цілісного майнового комплексу)  

У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок 

амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи інших коштів 

орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід’ємних 

поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти 

майном (за його наявності) (пункт 5 Порядку надання орендарю згоди орендодавця 

державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, 

затверджений Наказом ФДМУ від 25.05.2018 №686)  

38. Чи надав орендар орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт? *  

Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцю 

інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і 

підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують 

оплату зазначених робіт. (пункт 9 Порядку надання орендарю згоди орендодавця 

державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, 

затверджений Наказом ФДМУ від 25.05.2018 №686) 

Виберіть лише один варіант.  

 так - перейти до запитання 39 

 ні – надіслати анкету 

Дата завершення невід'ємних поліпшень  

39. Дата акта приймання виконаних робіт (зазначається дата останнього з актів, 

якщо їх було декілька) *  

40. Чи були внесені зміни до договору з метою приведення у відповідність 

характеристик об'єкта оренди після здійснення невід'ємних поліпшень? *  

Виберіть лише один варіант.  

 так - перейти до запитання 41 

 ні, оскільки характеристики об'єкта (зокрема, площа) не змінились – надіслати 

анкету 

 ні, оскільки невідомо чи змінились характеристики об’єкта 

 інше: (вказати свій варіант) – надіслати анкету 

Договір про внесення змін щодо уточнення характеристик об’єкта (зокрема, 

зміна площі)  

41. Договір про внесення змін * 
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