
Звіт 

про базове відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України 

від 22 березня 2021 року № 453 

«Про затвердження Переліку цільових призначень, в межах яких 

можливе внесення змін до договорів оренди, укладених до набрання 

чинності Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна», в частині зміни цільового призначення орендованого майна», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 р.  

за № 447/36069 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

 

Наказ Фонду державного майна України від 22 березня 2021 року № 453  

«Про затвердження Переліку цільових призначень, в межах яких можливе 

внесення змін до договорів оренди, укладених до набрання чинності Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна», в частині зміни 

цільового призначення орендованого майна» (далі – Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Фонд державного майна України (далі – Фонд). 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

 Наказ розроблено на виконання пункту 126 Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» (далі – Порядок). 

Затвердження переліку видів діяльності, в межах яких орендар (суб’єкт 

господарювання) може змінювати цільове використання об’єкта оренди без 

відповідного погодження з орендодавцем. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

 

З 16 квітня 2021 року по 20 грудня 2022 року. 

 

5. Тип відстеження 

 

Базове відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

 

Збір статистичних даних. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи отримання даних 

 

Відстеження результативності здійснено шляхом моніторингу кількості 

звернень орендарів про внесення змін до договору оренди щодо зміни 

цільового призначення та кількості додаткових угод до договору оренди в 

частині зміни цільового призначення використання орендованого майна. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники за період з 16 квітня 2021 року по 20 грудня 2022 

року, а саме: 

 

1. Кількість звернень орендарів про внесення змін до договору 

оренди щодо зміни цільового призначення – 4. 

2. Кількість додаткових угод до договору оренди в частині зміни 

цільового призначення використання орендованого майна – 4. 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

На підставі відстеження результативності дії Наказу можна зробити 

висновок про те, що затверджений перелік видів діяльності, в межах яких 

орендар (суб’єкт господарювання) може змінювати цільове використання 

об’єкта оренди без відповідного погодження з орендодавцем, дозволив 

вносити зміни до договорів оренди відповідно до пункту 126 Порядку. 

 

 

 

Голова Фонду 

державного майна України                           Рустем УМЄРОВ 

 


