Щодо продовження договорів оренди
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та
Миколаївській областях, як Орендодавець за договорами державного майна
інформує про наступне.
З 01.02.2020 введено в дію Закон України „Про оренду державного та
комунального майна” від 03.10.2019 №157-ІХ (далі – Закон).
Згідно п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, Договори
оренди державного або комунального майна, укладені до набрання
чинності цим Законом, продовжуються в порядку, передбаченому
законодавством, яке діяло до дати набрання чинності цим Законом, до
дати, яка наступить раніше:
набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України чи рішенням
представницького органу місцевого самоврядування (щодо договорів оренди
комунального майна, розташованого в межах відповідної територіальної
громади), передбаченим абзацом п’ятим частини другої статті 18 цього
Закону, або 1 липня 2020 року.
Згідно ч.3 ст.18 Закону 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.
Також, 16 червня 2020 року набув чинності „Порядок передачі в
оренду державного і комунального майна” (далі-Порядок), затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України 3 червня 2020 року.
Згідно п.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
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.
Згідно п.143 Порядку Орендар, що має намір продовжити договір
оренди, що підлягає продовженню за результатами 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

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 повідомляє про необхідність
звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі
(повернення з оренди) орендованого майна.
Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий
кабінет в електронній торговій системі.

