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Фонд державного майна Украши розглянув Ваш запит на публ1чну 
шформацш та надсилае коппо шструктивного листа В1д 29.01.2018 
№10-14-1773 гцодо облпсу гарантшних внесюв учасниюв конкурсу на 
право оренди на вказану Вами електронну адресу.

Додаток на 1 арк.

Начальник Управлшня
фшансово-економ1чно'1
роботи та бухгалтерського облжу -
головний бухгалтер

ГТелснська
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На № ______ В1д Репональним вЦийленням Ф Д М У

1нструктивний лист

У зв’язку з численними запитами репональних вщдшень ФДМУ щодо 
облшу гарантшних внесмв для учасп у конкурс! на право оренди державного 
майна повадомляемо.

3 метою обл1ку гаранпйних внесюв для учасп у конкурс! на право оренди 
державного майна ввдповщно до Постанови КМУ вщ 31.08.2011 року №906 «Про 
запгвердження Порядку проведения конкурсу на право оренди державного майна» 
можна використовувати наявний рахунок 3731 для облшу конкурсних гарант!й 
для учасп в конкурс! з приватизацй державного майна застосовуючи окремий 
аналггичний облш вищевказаних гаранпйних внесюв або вщкрита в Державнш 
казначейсышй служб! окремий рахунок 3731 «Депозита! рахунки розпорядниюв 
кошпв державного бюджету».

Для вщкриття рахунку 3731 необх^дно заповнити додаток 6 Порядку 
В1дкриття та закриття рахунку у нацюнальнф валкгп в органах ДержавноТ 
казначейськоТ служби Украши, затвердженого наказом М мстерства фшанав 
У крайни вщ 22.06.2012 №758

Пюля проведения конкурсу на право оренди видаегься наказ по 
репональному вщдшенню щодо шдсумюв конкурсу з
зазначенням:

- учасниюв конкурсу, яю не стали перемождями та яюм необх1дно 
повернута гаранпйт внески з зазначенням сум 1 дат перерахування цих кошт!в 
на рахунок Фонду;

- вщповщних сум та рекв!зипв для подальшого перерахування конгпв до 
Державного бюджету УкраГни та балансоутримувачу державного майна 
вщповщно до пропорций, визначених «Методикою розрахунку орендноТ плати за 
державне майно та пропорциями п розподапу», затвердженою постановою 
Кабшету Мйпстр^в Украши вщ 04.10.1995 №786 (з! змшами та доповненнями).

В.о. керуючого справами
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