
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація (далі – 

Солом’янська РДА) звертає увагу на те, що з 01.02.2020 почав діяти новий 

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (далі - 

Закон), також з 17.06.2020 набув чинності новий Порядок передачі в оренду 

державного та комунального майна, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна» (далі – Порядок).  

Так, згідно частини 1 статті 18 Закону передбачено, що продовження 

договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону, крім 

випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. 

Згідно частини 2 статті 18 Закону без проведення аукціону можуть 

бути продовжені договори, які: 

- укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за 

такими договорами становить п’ять років або менше; 

- укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, 

передбаченими частиною першою статті 15 цього Закону; 

- укладені без проведення аукціону з підприємствами, установами, 

організаціями, передбаченими частиною другою статті 15 цього Закону 

відповідно до вимог статті 15 цього Закону, крім випадків, передбачених 

абзацами одинадцятим та дванадцятим частини другої статті 15 цього 

Закону; 

- укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають 

соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути 

визначений представницькими органами місцевого самоврядування 

згідно із законодавством. 

Частиною 3 статті 18 Закону передбачено, що договори оренди 

можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на 

підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не 

пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. 

Згідно частини 4 статті 18 Закону рішення про продовження договору 

оренди комунального майна, передбаченого частиною другою цієї статті, та 

рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна 

приймаються орендодавцем або представницьким органом місцевого 

самоврядування чи визначеними ним органами у випадках, встановлених 

рішенням представницького органу місцевого самоврядування. 

Пунктом 134 Порядку передбачено, що Продовження договорів 

оренди здійснюється за результатами проведення аукціону або без 

проведення аукціону в передбачених Законом випадках. 

Відповідно до пункту 135 Порядку орендар, що має право продовжити 

договір оренди без проведення аукціону, звертається до орендодавця із 

заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до 

закінчення строку дії договору оренди. 

Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у 

зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до 
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закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що 

договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який 

його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у 

визначений Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого 

приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) 

орендованого майна. 

Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, 

він не може звертатися із заявою про продовження договору оренду до 

моменту погашення ним такої заборгованості. 

Пунктом 136 Порядку передбачено, що орендар додає до заяви 

документи, передбачені пунктом 113 цього Порядку та звіт про оцінку майна. 

Згідно пункту 113 Порядку до заяви додаються: 

- для фізичних осіб: громадян України - копія довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, а для осіб, 

які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають 

відмітку в паспорті - копія паспорта громадянина України (у випадку 

наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить 

безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія 

такого паспорта або копія довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків за вибором особи); для 

іноземців та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує 

особу; 

- для юридичних осіб - копія виписки із Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

- документи, передбачені додатком 1 до Порядку. 

- Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву 

на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного 

об’єкта оренди в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці 

(району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат 

не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення 

громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці 

(районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення громадської 

приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з 

вимогами Закону України «Про статус народного депутата України». 

Натомість, пунктом 125 Порядку передбачено, що не допускається 

внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору 

оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить 

менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява 

орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у 

відповідність із визначеним Законом мінімальним строком. Заява орендаря 

підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано 

за державою (відповідною територіальною громадою) у державному реєстрі 

речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення 

строку, на який був укладений договір. У разі прийняття рішення про 
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внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із 

мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди 

викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, 

затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг 

строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-

передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення 

його у новій редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, 

викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і 

державній реєстрації. 

Згідно частини 3 статті 9 Закону строк договору оренди не може 

становити менше п’яти років, крім випадків, визначених Порядком. 

Відповідно до частини 2 статті 793 параграфу 4 глави 58 підрозділу 1 

розділу ІІІ книги п’ятої Цивільного кодексу України договір найму будівлі 

або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і 

більше підлягає нотаріальному посвідченню, крім договору, предметом якого 

є майно державної або комунальної власності, який підлягає нотаріальному 

посвідченню у разі, якщо він укладений за результатами електронного 

аукціону строком більше ніж на п’ять років. 

Окрім того, згідно статті 794 параграфу 4 глави 58 підрозділу 1 

розділу ІІІ книги п’ятої Цивільного кодексу України право користування 

нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої 

капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як 

три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону, крім випадку, 

передбаченого вищезазначеною частиною 2 статті 793 цього кодексу, якщо 

договір, укладений за результатами електронного аукціону, предметом якого 

є майно державної або комунальної власності. 

З огляду на таке, Солом’янська РДА пропонує здійснити 

організаційно-правові заходи з урахуванням вимог, які передбачені 

вищезазначеним Законом та Порядком. 
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