
 

Звіт 
про базове відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України від 25 травня 2018 року 
№ 686 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди 

орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень 
орендованого державного майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11 червня 2018 року за № 711/32163. 
 

1. Вид та назва регуляторного акта  
Наказ Фонду державного майна України від 25 травня 2018 року № 686 

«Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця 
державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
державного майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 

2018 року за № 711/32163 (далі – Наказ). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Фонд державного майна України. 

 
3. Цілі прийняття акта 

Наказ розроблено з метою реалізації Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та запровадження 

додаткового механізму ефективного використання державного майна під час 
здійснення орендарем його невід’ємних поліпшень. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 07.03.2018 по 28.02.2019. 

 
5. Тип відстеження 

Базове 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 

обробки  інформації, наданої регіональними відділеннями Фонду державного 
майна України, стосовно кількості наданих орендодавцями державного 

майна згод на здійснення невід’ємних поліпшень та вартості здійснених 
орендарями невід’ємних поліпшень. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники за період з 07.03.2018 по 28.02.2019, а саме:  
1. Кількість наданих орендодавцями державного майна згод на 

здійснення невід’ємних поліпшень – 69. 
2. Вартість здійснених орендарями невід’ємних поліпшень – 

275 792 733,00 гривень.  
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3. Розмір надходжень до Державного бюджету України за договорами 
оренди державного майна, за якими надано згоду – 81 451 559,53 гривень. 

4. Кількість відмов орендарям державного майна щодо здійснення 
невід’ємних поліпшень – 9. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

На підставі базового відстеження результативності дії Наказу можна 
зробити висновок про те, що у результаті прийняття Наказу унормовано 

процедуру надання орендарю згоди орендодавця (державного органу 
приватизації) державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого майна. 
Запроваджено дієвий механізм, який унеможливлює невідповідність 

заявлених та фактично виконаних орендарем поліпшень. 
Приведено існуючу процедуру надання орендарю згоди на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна у відповідність до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Так, у результаті прийняття Наказу надано згоду на здійснення 
невід’ємних поліпшень за 69 договорами оренди державного майна. Розмір 
надходжень до Державного бюджету України за цими договорами становить  

81 451 559,53 гривень. 
 

 
В. о. Голови Фонду 

державного майна України                       В. ТРУБАРОВ 


