
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДОРУЧЕННЯ

______________ _________ 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на 
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25 травня 
2018 року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 
2018 року за № 711/32163 (далі – Порядок), та з метою забезпечення єдиних 
підходів щодо реалізації функції орендодавця об’єктів державної власності 

ДОРУЧАЮ:

Регіональним відділенням
Фонду державного майна України

1. З метою прийняття вмотивованого рішення щодо надання згоди на 
здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди надавати до Фонду 
державного майна України (далі – Фонд):

1) копію  заяви і документів, визначених пунктом 3 Порядку;
2) інформацію про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень:
- у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди – 

органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном (за його 
наявності);

- у разі оренди приміщень, частин будівель і споруд – органу, 
уповноваженого управляти відповідним державним майном, або за його 
дорученням чи за його відсутності - балансоутримувачем.

Термін: 
Протягом 2 робочих днів

з дати отримання останнього з 
визначених пунктом 1 документів

2. Надати до Фонду копії заяви та документів, визначених пунктом 1 
цього доручення, щодо яких станом на дату цього доручення регіональним 
відділенням не було прийнято рішення про надання згоди на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна.

Термін:
Протягом 5 робочих днів з дати

отримання цього доручення
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3.  Внести зміни до персонального складу комісій з розгляду питань 
надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень включивши до складу 
таких комісій представників Фонду: заступника начальника управління 
адміністрування та контролю орендних відносин – начальника відділу з питань 
обліку та контролю договорів оренди Департаменту оренди та розпорядження 
державним майном Т. О. Зубко та начальника відділу комплексних проектів у 
сфері управління державним майном Є. С. Фаворова.   

Термін:
Протягом 10 робочих днів

з дати отримання цього доручення

4. Включати до персонального складу комісій з розгляду питань надання 
згоди на здійснення невід’ємних поліпшень представників Фонду: заступника 
начальника Управління адміністрування та контролю орендних відносин – 
начальника відділу з питань обліку та контролю договорів оренди 
Департаменту оренди та розпорядження державним майном Т. О. Зубко та 
начальника Відділу комплексних проектів у сфері управління державним 
майном Є. С. Фаворова.

                                                                                                             Термін:
                                                                                                          Постійно

5. Надавати до Фонду копії рішень регіональних відділень Фонду про 
надання згод (відмов) на здійснення невід’ємних поліпшень.

Термін:
Протягом 2 робочих днів з дати рішення

Заступнику Голови Фонду 
Костянтину КОШЕЛЕНКУ

До відома.

Заступник
Голови Фонду   Леонід АНТОНЄНКО
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