
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Фонду державного майна України 

«29» квітня 2013 № 591 
 
 

Технологічна картка адміністративної послуги 
з реєстрації договорів концесії державного майна 

 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. Реєстрація звернення та документів, поданих 

концесієдавцем для реєстрації договору 

концесії державного майна  

Управління документального 

забезпечення та контролю 

В Протягом 1 робочого дня 

2. Розгляд відповідності наданих концесієдавцем 

документів вимогам Положення про реєстр 

концесійних договорів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 

січня 2000 р. № 72 

Управління з питань управління 

державним майном та орендних 

відносин (відділ 

методологічного забезпечення 

відносин оренди майна) 

 

В 

 

 

 

 

Протягом 10 робочих днів 

з моменту надходження до 

відповідального 

структурного підрозділу 

3. Підготовка проекту наказу про реєстрацію 

договору концесії державного майна, його 

погодження та прийняття відповідного 

рішення 

Управління з питань управління 

державним майном та орендних 

відносин (відділ 

методологічного забезпечення 

відносин оренди майна) 

 

В 

 

 

 

 

Протягом 5  робочих днів 

4.  Реєстрація наказу про реєстрацію договору 

концесії державного майна 

Управління документального 

забезпечення та контролю 

В 

 

Протягом 1  робочого дня 

5. Внесення даних до реєстру концесійних 

договорів 

Управління з питань управління 

державним майном та орендних 

відносин (відділ 

методологічного забезпечення 

відносин оренди майна) 

В 

 

Протягом 1  робочого дня 



 

6.  Підготовка листа концесієдавцю про прийняте 

рішення про реєстрацію договору концесії 

державного майна або відмову у реєстрації* 

Управління з питань управління 

державним майном та орендних 

відносин (відділ 

методологічного забезпечення 

відносин оренди майна) 

В 

 

Протягом 2 робочих днів 

7. Реєстрація та направлення листа 

концесієдавцю 

Управління документального 

забезпечення та контролю 

В 

 

Протягом 1 робочого дня 

Загальна кількість днів надання послуги 21 робочий день 

 

Умовні позначки В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 
 
Оскарження результату надання адміністративної послуги може адресуватися до Фонду, і розглядається  в терміни згідно з чинним  законодавством. 
 
* У разі відмови у реєстрації договору етапи № 3 - 5 не здійснюються. 

 

 

Начальник Управління                                                                                                                      В. Пількевич 
 


