
Звіт 
про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання сплати орендної 
плати за державне майно під час дії карантину» 

 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб 
та їх об’єднань Фонд державного майна України забезпечив проведення 

громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину» 

(далі - Проект) шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду 
державного майна України 26.03.2020. 

Основною метою проекту постанови є зменшення негативного впливу на 
результати фінансово-господарської діяльності орендарів державного майна 

заборон та обмежень у рамках карантинних заходів, запроваджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

Проект постанови забезпечить орендарів та орендодавців державного 
майна чітким правовим механізмом звільнення орендарів від орендної плати 
повністю або частково на період карантину. 

Обговорення положень Проекту здійснювалось протягом місяця з дня 
його оприлюднення. Отримання зауважень та пропозицій до Проекту 

очікувались в паперовому вигляді на поштову адресу Фонду державного майна 
України: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 та в електронному 

вигляді на адресу електронної пошти: nazariyz@spfu.gov.ua. 
 

За період оприлюднення Проекту на офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна України до Проекту надійшли пропозиції, додаються. 

 
Начальник Управління 

орендних відносин                  Світлана БІЛЬКО 
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Юридична/ фізична 

особа 
Пропозиція  

Стан 

врахування 
Обґрунтування 

ТОВ «Світ Аутдор 
Медіа» 

Доповнити додаток 2 
позицією: 

«зовнішньої реклами 
(розміщення рекламної 

продукції)» 

Не враховано 

Основною метою проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання сплати орендної 

плати за державне майно під час дії карантину» 
(далі – проект постанови) є зменшення негативного 

впливу на результати фінансово-господарської 

діяльності орендарів державного майна заборон та 
обмежень у рамках карантинних заходів, 

запроваджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – 

Постанова № 211). Постановою № 211 не було 
передбачено заборону діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері надання рекламних послуг 

(рекламних агентств). 

Львівська Торгово-

промислова палата 

Щодо звільнення від орендної 
плати на період карантину всіх 

орендарів майна закладів 
освіти (незалежно від стану 

здійснення невід’ємних 

поліпшень), визначених у 
додатку 1 до постанови 

Враховано 

редакційно 

Виноску у додатку 1 до постанови викладено у 
такій редакції: 

«* Звільнення від орендної плати не 
застосовується до тих орендарів, які отримали згоду 
на здійснення невід’ємних поліпшень, і не 

завершили таких поліпшень станом на дату початку 
карантину, крім орендарів, які здійснюють 

невід’ємні поліпшення в закладах освіти державної 
форми власності». 

Колективне звернення 
книговидавців та 

книгорозповсюджувачів  

Доповнити Додаток 1 таким 

текстом: "видавництв 
друкованих засобів масової 
інформації та видавничої 

продукції, що видаються 
українською мовою". 

Враховано 

 

Колективне звернення 

Доповнити Додаток 1 таким 

текстом: «закладів культури - 
бібліотек, музеїв та інших, які 

Враховано 
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були зачинені на час дії 

карантин 

Авіакомпанії: 
«Роза вітрів»; 

«Сосьєте Ер Франс»; 
«КЛМ» 

Звільнення від орендної плати 
авіакомпаній, які орендують 

нерухомість в державних 
аеропортах 

Враховано 
частково 

Додаток 3 до постанови повністю присвячений 
знижці для орендарів в аеропортах.  

 


