
Звіт 

про повторне відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України від 18 вересня 2017 року  

№ 1464 «Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються 

орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 

державної власності» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Наказ Фонду державного майна України від 18 вересня 2017 року  

№ 1464 «Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються 

орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 

державної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

09 жовтня 2017 року за № 1235/31103 (далі – Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ розроблено з метою упередження створення негативних 

прецедентів та надання можливості нерезидентам України скористатись 

своїм правом на оренду державного майна, стимулювання оренди 

державного майна суб’єктами господарювання, робота яких підлягає 

ліцензуванню, та запровадження додаткового запобіжника для недопущення 

до користування державним майном суб’єктів щодо яких застосовано санкції. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01.12.2018 по 31.10.2019. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Збір статистичних даних. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи отримання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

моніторингу кількості нових договорів оренди, укладених між регіональними 

відділеннями Фонду державного майна України та ліцензіатами, 

нерезидентами. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники за період з 01.12.2018 по 31.10.2019, а саме:  

1. Кількість нових договорів оренди державного майна, укладених між 

орендодавцями державного майна та ліцензіатами – 382. 

2. Кількість нових договорів оренди державного майна, укладених між 

орендодавцями державного майна та нерезидентами – 2.  
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3. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з 

використанням майна шляхом передачі його в оренду орендарям, зазначеним 

у пунктах 1 та 2, становить 6 923 482,60 гривень. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

На підставі повторного відстеження результативності дії Наказу можна 

зробити висновок про те, що у результаті прийняття зазначеного Наказу: 

1.  Внесено зміни до Переліку документів, які подаються 

орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 

державної власності (далі – Перелік), відповідно до яких нерезидентам не 

потрібно зазначати у заяві на оренду код ЄДРПОУ, а потрібно подавати 

легалізовані та перекладені копії установчих документів орендаря. 

2. Виключено  з Переліку вимогу щодо подання копії ліцензії. 

3. Перелік доповнено документом про відсутність застосування до 

суб’єктів господарювання санкцій відповідно до законодавства. 

4. Укладено 382 договори оренди між орендодавцями та 

ліцензіатами. 

5. Укладено 2 договори оренди державного майна між 

орендодавцями державного майна та нерезидентами. 

6. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з 

використанням майна шляхом передачі його в оренду, становить  

6 923 482,60 гривень. 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                              Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ 


