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Окремі адміністративно-правові аспекти 
оренди державного нерухомого майна 

та передання з комунальної у державну 
власність нерухомого майна 

Важливою передумовою станов
лення та поширення договорів оренди 
державного майна та передання з кому
нальної у державну власність нерухо
мого майна є ефективна нормативно-
правова база, яка повинна чітко встанов
лювати, регулювати й забезпечувати 
питання орендних відносин. Проте нор
мативно-правова база, яка на сьогодні 
забезпечує оренду державного майна 
та передання з комунальної у держав
ну власність нерухомого майна, є кво
лою та потребує негайного норматив
но-правового врегулювання. 

Зокрема, є недосконалим порядок 
розробляння та укладання договорів 
оренди державного нерухомого майна, 
оскільки територіальні відділення Фон
ду державного майна України по-різ
ному трактують чинне законодавство, 
щодо укладання договорів оренди, а це 
призводить до непрозорої процедури 
укладання зазначених договорів. На 

окрему увагу заслуговує питання пере-
дання з комунальної у державну влас
ність нерухомого майна, оскільки 
держава настільки унормувала зазна
чене питання, що на сьогодні ситуа
ція, яка склалася навколо передання 
нерухомого майна з комунальної 
власності у державну є критичною. 
Органи місцевого самоврядування 
несуть величезні збитки через недо
цільність утримання в належному 
стані об’єктів нерухомого майна, 
що перебуває у них на балансі, тоді 
як органи державної влади оренду
ють приміщення через відсутність 
власних. 

Питання надання оренди держав
ного майна та передання з комунальної 
у державну власність нерухомого май
на досліджують провідні науковці: 
В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, 
B. М. Корнієнко, В. С. Щербина, 
C. О Маслов, І. С. Перетерський, 
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М. І. Брамінський, В. В. Вітрянський, 
В. В. Мусієнко та інші. 

Метою цієї публікації є аналіз кон
цептуальних засад, висвітлення про
блематики оренди державного майна 
та передання нерухомого майна з кому
нальної у державну власність за реа
лій нормативно-правового регулюван
ня зазначених питань в умовах обмеже
ного фінансування державних органів. 

Законодавство України встанов
лює правовий режим комунального 
та державного майна. Відповідно до 
твердження В. М. Гайворонського, 
В. П. Жушмана, В. М. Корнієнко та 
інших науковців [1, с. 173-175], право
вий режим майна державних та кому
нальних суб’єктів господарювання -
це встановлені нормативними актами 
правила, можливості, межі «пануван
ня» над належним їм майном. Певні 
можливості щодо цих суб’єктів госпо
дарської діяльності надає право гос
подарського відання та право опера
тивного управління. Ці правочинно-
сті відрізняються від права власності 
тим, що власник згідно із законодав
ством на свій розсуд володіє, кори
стується і розпоряджається належним 
йому майном. Він управі діяти щодо 
нього будь-яким чином, але так, щоби 
це не суперечило закону. Власник 
може використовувати майно для про
вадження господарської та іншої не 
забороненої законом діяльності, пере
давати його безоплатно чи за плату у 
володіння та користування іншим осо
бам. Конституція України містить 
застереження з цього приводу: вико
ристання власності не може завдавати 
шкоди правам, свободам та гідності 
громадян, інтересам суспільства, погір
шувати екологічну ситуацію і природ
ні якості землі. Результати господар
ського використання свого майна 
(виготовлена продукція, одержаний 
прибуток) належить власнику цього 
майна, якщо інше не встановлено 
законом або договором (наприклад, 
договором оренди). Управління ж дер
жавним та комунальним майном здійс-
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нюють уповноважені державні і кому
нальні органи, які вирішують питання 
створення відповідних підприємств, 
визначення цілей їхньої діяльності, ре
організації та ліквідації, контролюють 
ефективність використання та збере
ження довіреного їм державного й 
комунального майна відповідно до 
законодавства. Майно, яке є держав
ною чи комунальною власністю і за
кріплене за відповідними підприєм
ствами, належить їм на праві повного 
господарського відання чи оперативно
го управління (казенні підприємства). 

Слід зазначити, що відповідно до 
ст. 283 Господарського кодексу Украї
ни за договором оренди одна сторона 
(орендодавець) передає іншій стороні 
(орендареві) за плату на певний строк 
у користування майно для провадження 
господарської діяльності. 

У користування за договором орен
ди передається індивідуально визна
чене майно виробничо-технічного 
призначення (або цілісний майновий 
комплекс), що не втрачає у процесі 
використання своєї споживчої якості 
(неспоживна річ). 

Частина 3 ст. 283 Господарського 
кодексу України визначає, що об’єк
том оренди можуть бути: 

– державні та комунальні підприєм
ства або їх структурні підрозділи як 
цілісні майнові комплекси, тобто гос
подарські об’єкти із завершеним 
циклом виробництва продукції (робіт, 
послуг), відокремленою земельною ді
лянкою, на якій розміщений об’єкт, та 
автономними інженерними комуніка
ціями і системою енергопостачання; 

– нерухоме майно (будівлі, спору
ди, приміщення); 

– інше окреме індивідуально визна
чене майно виробничо-технічного 
призначення, що належить суб’єктам 
господарювання. 

Проте особливості оренди дер
жавного майна передбачено поряд із 
Господарським кодексом України і Ци
вільним кодексом України, а також 
Законом України «Про оренду дер-
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жавного та комунального майна» 
від 10.04.1992 р. № 2269-XII. 

Об’єктами договору оренди мо
жуть бути нерухоме майно (будівлі, 
споруди, приміщення), окреме індиві
дуально визначене майно, а також ці
лісні майнові комплекси підприємств, 
їхні структурні підрозділи, за винятком 
тих, що провадять діяльність, зазначе
ну в ч. 1 ст. 4 Закону України «Про під
приємництво». 

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» об’єктами орен
ди не можуть бути об’єкти державної 
власності, що мають загальнодержав
не значення і не підлягають привати
зації відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону 
України «Про приватизацію держав
ного майна». 

Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про приватизацію державного май
на» приватизації не підлягають об’єк
ти, що мають загальнодержавне зна
чення. Загальнодержавне значення 
мають об’єкти, які забезпечують ви
конання державою її функцій, забез
печують обороноздатність держави, 
її економічну незалежність, та об’єк
ти права власності Українського на
роду, майно, що становить матеріальну 
основу суверенітету України, зокре
ма це: 

– майно органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування; 

– майно Збройних Сил України 
(крім майна, щодо якого Законом 
України «Про приватизацію держав
ного майна» встановлено особливості 
приватизації); 

– майно Служби безпеки України; 
– майно Державної прикордонної 

служби України; 
– майно правоохоронних і митних 

органів. 
Варто звернути увагу на те, що 

орендодавцями цілісних майнових комп
лексів підприємств, їхніх структурних 
підрозділів і нерухомого майна, що є 
загальнодержавною власністю, мо
жуть бути Фонд державного майна 

України, його регіональні відділення 
та представництва. При цьому дер
жавні підприємства мають право ви
ступати орендодавцями тільки щодо 
окремого, індивідуально визначеного 
майна, а для того, щоби підприємство 
мало право передати в оренду ціліс
ний майновий комплекс, його струк
турний підрозділ або нерухоме майно 
(будівлю, споруду, приміщення), воно 
(підприємство) повинно одержати 
дозвіл Фонду державного майна Ук
раїни, його регіонального відділення, 
представництва; а якщо майно пере
буває у власності Автономної Респуб
ліки Крим або у комунальній власності, 
то такий дозвіл може бути наданий 
органом, зазначеним в абзаці 3 ст. 5 
цього Закону. 

На сьогодні в Україні відсутній 
єдиний порядок застосування Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна». Так, деякі ре
гіональні відділення Фонду державно
го майна України, органи державної 
влади, на балансі яких перебуває дер
жавне майно, відмовляють в укладенні 
договорів оренди, а також у продовжен
ні строку дії вже укладених договорів. 

Згідно із роз’ясненнями Фонду 
державного майна України не можуть 
бути об’єктом оренди об’єкти дер
жавної власності, що мають загально
державне значення і не підлягають 
приватизації згідно з ч. 2 ст. 5 Закону 
України «Про приватизацію держав
ного майна». 

Оскільки на балансі органів дер
жавної влади перебувають приміщен
ня, які наразі не використовуються 
для забезпечення виконання їхніх 
функцій, органи держаної влади заці
кавлені в переданні таких приміщень 
в оренду. 

Наявність вільних приміщень, не 
переданих в оренду, призводить 
до збільшення витрат державного 
бюджету, спрямованих на утриман
ня цих об’єктів у належному стані, 
охорону, сплату комунальних послуг 
тощо. 
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В умовах фінансової кризи пере-
дання вказаних приміщень в оренду 
дасть змогу не тільки скоротити ви
датки на їх утримання, а й забезпечить 
додаткові надходження до державно
го бюджету. 

У разі не укладення договорів 
оренди приміщень, у яких вже містя
ться органи державної влади, вони 
будуть вимушені звільнити приміщен
ня, пристосовані для їхньої роботи, 
а пристосування приміщень до роботи 
окремих органів державної влади 
вимагає не лише тривалого проміжку 
часу, а й потребує залучення додатко
вого фінансування зазначених органів 
державної влади. Такі дії можуть приз
вести до зриву виконання органами дер
жавної влади їхніх повноважень, збіль
шення соціальної напруженості у відпо
відному регіоні, що є неприпустимим. 

Під час укладання договорів орен
ди державного майна в органів дер
жавної влади виникають питання щодо 
його істотних умов. 

Істотні умови договору оренди 
державного майна визначено ст. 10 
Закону України «Про оренду держав
ного та комунального майна», яким є: 

- об’єкт оренди (склад і вартість 
майна з урахуванням її індексації); 

-термін, на який укладається до
говір оренди; 

- орендна плата з урахуванням її 
індексації; 

- порядок використання аморти
заційних відрахувань; 

- відновлення орендованого майна 
та умови його повернення; 

- виконання зобов’язань; 
- забезпечення виконання зобов’я

зань - неустойка (штраф, пеня), пору
ка, завдаток, гарантія тощо; 

- порядок здійснення орендодавцем 
контролю за станом об’єкта оренди; 

- відповідальність сторін; 
- страхування орендарем взятого 

ним в оренду майна; 
- обов’язки сторін із гарантуван

ня пожежної безпеки орендованого 
майна. 
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Укладений сторонами договір орен
ди в частині істотних умов повинен 
відповідати типовому договору орен
ди відповідного майна. Типовий дого
вір оренди державного майна затвер
джено наказом Фонду державного 
майна України від 23.08.2000 р. № 1774. 

За згодою сторін у договорі орен
ди можуть бути передбачені й інші 
умови. 

Окремо необхідно зазначити, що 
змінами, внесеними до ст. 17 Зако
ну України «Про оренду державного 
та комунального майна» Законом 
України від 19.02.2009 р. № 1022-VI, 
передбачено, що після закінчення 
терміну дії договору оренди орендар, 
який належним чином виконував свої 
обов’язки за договором, має переваж
не право, за інших рівних умов, на 
укладення договору оренди на новий 
термін, крім випадків, якщо орендова
не майно необхідне для потреб його 
власника, і в разі якщо власник має 
намір використовувати орендоване 
майно для власних потреб, він пови
нен письмово попередити про це 
орендаря не пізніше ніж за три місяці 
до закінчення терміну договору. 

Власника майна – державу пред
ставляє орган, уповноважений управ
ляти державним майном, що перебуває 
в оренді, який відповідно до ст. 6 За
кону України «Про управління дер
жавним майном» розробляє стратегію 
розвитку державних підприємств, здій
снює контроль за ефективним вико
ристанням і збереженням об’єктів, що 
перебувають у його управлінні. 

Отже,орган,уповноважений управ
ляти державним майном, що пере
буває в оренді, з огляду на вимоги 
Закону зобов’язується розглядати 
питання про використання орендо
ваного майна для власних потреб і 
приймати відповідне рішення не пізні
ше ніж за три місяці до закінчення 
терміну договору оренди [2, с. 382–383]. 
У цей же термін мають бути пові
домлені орендар та орендодавець 
майна. 
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Отримання від органу, уповнова
женого управляти майном, повідо
млення про використання орендова
ного майна для власних потреб після 
спливу встановленого Законом тримі
сячного терміну не матиме правових 
наслідків, оскільки такий термін ви
значений Законом і не може бути змі
нений суб’єктами цих правовідносин. 

Якщо на момент отримання пові
домлення орендаря, який належно 
виконує свої обов’язки за договором 
оренди, про продовження договору 
оренди на новий строк відсутнє пові
домлення органу управління про ви
користання орендованого майна для 
власних потреб, орендодавець має пра
во до закінчення терміну дії договору 
укласти додатковий договір про про
довження дії договору оренди. 

При цьому додаткового погоджен
ня органу управління на продовження 
дії договору не потрібно. 

Враховуючи зміни до ст. 17 Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» та до ст. 73 За
кону України «Про Державний бю
джет України на 2009 рік», якими ви
значено умови продовження догово
рів оренди нерухомого майна, орендо
давець без додаткового погодження 
органу управління продовжує дію до
говору оренди за умови, якщо: 

орендар належним чином виконує 
свої обов’язки за договором оренди 
державного нерухомого майна; 

орендар не пізніше ніж за місяць 
до спливу строку договору повідомив 
орендодавця про намір продовжити 
договір на новий строк (вимога діє у 
2009 р.); 

за три місяці до спливу строку 
договору не надійшло повідомлення 
від органу,уповноваженого управляти 
майном, що перебуває в оренді, про 
неможливість продовження дії дого
вору оренди у зв’язку з наміром вико
ристовувати це майно для власних 
потреб. 

Окремим блоком питань необхідно 
розглянути реалії передання нерухомо-

го майна з комунальної в державну влас
ність, яка здійснюється відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єк
тів права державної та комунальної 
власності» № 147/98-ВР від 3 березня 
1998 р. та Порядку подання та роз
гляду пропозицій щодо передачі 
об’єктів з комунальної у державну 
власність та утворення і роботи комі
сії з питань передачі об’єктів у дер
жавну власність (далі – Порядок), 
затвердженого постановою Кабіне
ту Міністрів України від 21.09.1998 
№ 1482. 

Згідно з указаним Порядком іні
ціатива щодо передання об’єктів із ко
мунальної у державну власність може 
виходити від органів, уповноважених 
управляти державним майном. 

Передання здійснюється за рішенням: 
– сільських, селищних, міських рад 

– щодо об’єктів права комунальної 
власності відповідних територіальних 
громад; 

– районних, обласних рад – щодо 
об’єктів права спільної власності те
риторіальних громад сіл, селищ, міст, 
що перебувають в управлінні район
них, обласних рад та згоди на передання 
Кабінету Міністрів України. 

Передання нерухомого майна з 
комунальної у державну власність іні
ціатор такого передання погоджує з: 

– відповідною обласною держав
ною адміністрацією; 

– органом, уповноваженим управ
ляти державним майном. 

У разі коли передання об’єктів із 
комунальної у державну власність 
здійснюється за згодою Кабінету Мі
ністрів України, пропозиції щодо пере-
дання зазначених об’єктів, погоджені 
відповідно до вимог п. 4 Порядку, 
подаються ініціатором передання до 
Мінекономіки. 

Згідно з підп. «в» п. 5 Порядку 
у пропозиціях щодо передання за
значаються назва майна, його місце, 
найменування, ідентифікаційний код 
згідно з ЄДРПОУ балансоутримува-
ча, його місце, найменування органу 
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місцевого самоврядування, який здійс
нює управління майном підприєм
ства, витяг із Державного реєстру 
прав на нерухоме майно та їхніх об
межень, найменування органу, до сфери 
управління кого майно передається, 
та органу, на баланс якого майно 
передається. 

До пропозицій додаються: 
– технічна документація на неру

хоме майно (завірені в установленому 
порядку копії); 

– витяг із Державного реєстру прав 
на нерухоме майно та їх обмежень 
щодо майна, права на які підлягають 
державній реєстрації (витяг із Реєстру 
прав власності на нерухоме майно є 
дійсним протягом трьох місяців од мо
менту його видачі згідно з пунктом 5.6 
Тимчасового положення про поря
док реєстрації прав власності на неру
хоме майно, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 
07.02.2002 № 7/5); 

– економічне обґрунтування. 
В економічному обґрунтуванні за

значається: 
– на яких правових підставах і з 

якого часу державний орган перебуває 
у вказаному приміщенні; 

– розмір витрат, що їх поніс дер
жавний орган на пристосування примі
щення для роботи; 

– розрахункові показники пло
щі об’єкта передання згідно із Д Б Н 
В.2.2.-9-99 «Громадські будівлі і спо
руди»; 

– інші позитивні зміни внаслідок 
передання конкретного приміщення у 
державну власність. 

Окрім того, до пакету документів 
додається рішення відповідного орга
ну місцевого самоврядування щодо 
передання нерухомого майна. 

Мінекономіки на підставі про
позицій, внесених із дотриманням 
вимог Порядку, готує і в місячний 
термін подає за погодженням із Мін-

фіном, Фондом державного майна 
та Держкомстатом проекти відпо
відних рішень Кабінету Міністрів Ук
раїни. 

Підсумовуючи зазначене вище, 
необхідно наголосити на тому, що 
питання укладання договорів оренди 
державного нерухомого майна на сьо
годні залишаються неврегульованими 
достатньою мірою. Варто зазначити, 
що наразі досить гостро стоїть пи
тання чіткого унормування процеду
ри оренди державного нерухомого 
майна,з метою налагодження однако
вого застосування Фондом державно
го майна України та його територі
альними підрозділами норм чинного 
законодавства, що регулює питання 
оренди державного нерухомого майна. 
Удосконалення нормативно-правової 
бази щодо оренди державного майна 
дасть змогу більш ефективного його 
використання. 

Що ж до порядку передання неру
хомого майна з комунальної у дер
жавну власність, то тут варто наголо
сити на негайній необхідності її спро
щення. Швидка та гнучка процедура 
передання з комунальної у державну 
власність нерухомого майна дасть 
змогу більш ефективно використову
вати нерухоме майно та зменшить 
видатки на його утримання. Утриман
ня надлишкової кількості об’єктів 
нерухомості за рахунок місцевих бю
джетів призводить до зменшення фінан
сування соціально-культурної та інших 
життєво важливих сфер. У разі спро
щення порядку передання з комуналь
ної до державної власності об’єктів не
рухомості це дасть змогу також більш 
раціонально та ефективно розміщу
вати органи державної влади і цим 
сприяти виконанню покладених на них 
повноважень зі зменшенням фінансу
вання на їх отримання, адже проблема 
відсутності власних приміщень є 
загрозливо критичною на сьогодні. 
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У сучасних умовах господарювання оренда державного нерухомого майна та 
передання з комунальної у державну власність нерухомого майна набули широко
го розповсюдження в майнових відносинах суб’єктів господарювання. Проте на 
сьогодні, попри начебто законодавче врегулювання зазначених правовідносин, від
сутній єдиний підхід до укладання договорів оренди державного нерухомого майна 
та передання з комунальної у державну власність нерухомого майна. 

Ключові слова: оренда, передання, договір, нерухоме майно, державна влас
ність, ефективність використання. 

Шатковский Я. Н. Отдельные административно-правовые аспекты аренды 
государственного недвижимого имущества и передачи из коммунальной в государ-
ственную собственность недвижимого имущества 

В современных условиях хозяйствования аренда государственного недвижи
мого имущества и передача из коммунальной в государственную собственность 
недвижимого имущества получили широкое распространение в имущественных 
отношениях субъектов хозяйствования. Однако на сегодня, несмотря на будто бы 
законодательное урегулирование указанных правоотношений, отсутствует единый 
подход к заключению договоров аренды государственного недвижимого имуще
ства и передачи из коммунальной в государственную собственность недвижимого 
имущества. 
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Shatkovskiy Ya. Separate administrative and legal aspects of leasing state property 
and transfer of state property in communal property 

In modern conditions of economic rent public property and the transfer of state pro
perty in communal property became widespread in the property relations entities. But 
today despite the alleged legislative regulation of these relationships, no single approach 
to contracts of lease of public property and the transfer of communal property to state 
property. 

Key words: lease, transfer, contract, real property, public ownership, efficiency of use. 

^ 37 


