
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 

пропорції її розподілу» 
 

Положення чинної редакції порядку 

 

Зміни, що пропонуються 

 

Пункт 10 

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 
бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного 

бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними 
органами, Фондом соціального страхування України, робочими 
органами його виконавчої дирекції та їх відділеннями, Державною 

службою зайнятості (Центральним апаратом), регіональними та 
базовими центрами зайнятості, державними та комунальними 

закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок 
державного та місцевих бюджетів, національними художніми 
колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова 

підтримка з державного бюджету, державними та комунальними 
телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних 

періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями 
громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними 
закладами, трудовими і журналістськими колективами, 

підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством 
Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, 

асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським 
статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для 
спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. 

Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що 

сплачується: 

Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава 
володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за 

10. Розмір річної орендної плати 1 гривня встановлюється таким 

орендарям: 

бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок 

державного бюджету; 

Пенсійному фонду України та його територіальним органам;  

Фонду соціального страхування України, робочим органам його 

виконавчої дирекції та їх відділенням; 

Державній службі зайнятості (Центральним апаратом), 

регіональним та базовим центрам зайнятості;  

державним та комунальним закладам охорони здоров'я;  

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих 

бюджетів; 

національним художнім колективам та концертним 

організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного 

бюджету; 

державним та комунальним телерадіоорганізаціям;  

редакціям державних і комунальних періодичних видань, 

періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, 

державними науково-дослідними установами, навчальними 

закладами, трудовими і журналістськими колективами, 

підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують; 



оренду з метою використання для зберігання запасів готівки 
Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві 
господарського відання за Національним банком і передане до сфери 

управління Державної судової адміністрації, інших державних органів 
або у комунальну власність; 

уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою 

статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою 
використання для зберігання запасів готівки Національного банку 
нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві 

господарського відання. 

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - 
четвертому цього пункту, проводиться один раз на рік на підставі 

річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.  

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим 
цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для 

розміщення засобів масової інформації:  

рекламного та еротичного характеру;  

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю 
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;  

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

матеріали зарубіжних засобів масової інформації;  

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери 
діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, 
поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.  

У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду 

нерухомого майна державного підприємства із забезпечення 
функціонування дипломатичних представництв та консульських 

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим 

організаціям; 

юридичним та фізичним особам для облаштування на 

безоплатній основі кімнат відпочинку (сімейних кімнат) у закладах 

охорони здоров’я для осіб, які перебувають на лікуванні у 

відповідних закладах охорони здоров’я, та членам їхніх сімей; 

асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським 

статусом; 

інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних 

засобів пересування. 

Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що 
сплачується: 

Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава 
володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за 

оренду з метою використання для зберігання запасів готівки 
Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві 
господарського відання за Національним банком і передане до сфери 

управління Державної судової адміністрації, інших державних органів 
або у комунальну власність; 

уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного 

капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання 
для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, 
що закріплене за Національним банком на праві господарського відання.  

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому та 

п’ятнадцятому цього пункту, проводиться один раз на рік на підставі 
річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.  

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим 

цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для 



установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових 
організацій в Україні Державного управління справами встановлюється 
на умовах взаємності.  

розміщення засобів масової інформації:  

рекламного та еротичного характеру;  

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю 
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;  

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

матеріали зарубіжних засобів масової інформації;  

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери 
діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, 
поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.  

У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду 
нерухомого майна державного підприємства із забезпечення 
функціонування дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій 
в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах 

взаємності. 

 

 Начальник Управління 
орендних відносин          С. Білько 


