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Відновлення оренди держмайна 

Дізнатись більше 

• В Україні відновлено програму оренди державного майна. Це простий та ефективний інструмент для 

бізнесу. 

 

• Оренда дозволить релокованим підприємствам легко влаштуватися в безпечних областях, а також 

стимулює бізнес-активність в регіонах 

 

• Тисячі об’єктів по всій україні доступні для підприємців. Орендуй та працюй 

 

• На час воєнного стану оренду держмайна максимально спрощено, орендарі отримують знижки та 

пільги 

 

• Робота під час війни - це прояв економічного патріотизму. Кожне працююче підприємство, 

збережене та створене робоче місце наближує перемогу.  

 

• Бізнес - це опора держави, і держава відкриває всі можливості для роботи підприємців, а 

громадянам - робочі місця!  



Як змінюється оренда держмайна 
на час воєнного стану 

Дізнатись більше 

* Пільгова ставка для переміщених підприємств (1 грн за 1 кв м) на перші 6 місяців оренди.  
  
* Знижено авансові та гарантійні платежі до розміру місячної плати. Їх також можна повернути 
  
* Скорочено строки підготовки для передачі в оренду, оголошення аукціонів та підписанням угоди. Строки проведення аукціонів зменшено до 5 
днів від дати оголошення.  
  
* Скорочено час узгодження умов оренди з органом управління об'єктом — тепер він триватиме всього 7 днів замість 40. 
  
 * Скасовано обмеження щодо суборенди для старих договорів 
  
* Розширено список об'єктів, які можна взяти в оренду. Відтепер є можливість орендувати майно, яке було заборонене для приватизації. 
  
* Автоматичне продовження чинних договорів на час воєнного стану, а також протягом 4 місяців після його завершення. Можна розірвати за 
заявою орендаря 
  
* Договори оренди в електронному вигляді, а для їх підтвердження достатньо наявності електронного підпису. 



Пільги за договорами, 
чинними на 24 лютого 

Дізнатись більше 

100%  знижка -  призвані або прийняті на військову службу після оголошення ВС 
                            - території, де проходять бойові дій (до кінця року) 
                            - території, які  були окуповані (до 30.08) 
                            - окремі  території (до 30.05) 
 
50% знижка - всі інші орендарі 
 
25% знижка - орендарі Єдиних майнових комплексів  



Як орендувати держмайно 

Дізнатись більше 



Як орендувати держмайно 

Дізнатись більше 


