
 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

    18.07.2018                                           Київ                                               №   963 

          
 
 
 

 

Про внесення змін до 

зразкових форм договорів 

 

З метою  вдосконалення  порядку  залучення суб’єктів оціночної діяльності 

до надання послуг з оцінки майна відповідно до Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2003 року 

№ 1891 (із змінами) (далі – Методика оцінки майна), відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,  затвердженого наказом 

Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 31 грудня 2015 року          

№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за 

№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду  державного майна України від 16.01.2018  

№ 47),   

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Внести до зразкових форм договорів про надання послуг з оцінки, 

затверджених наказом Фонду від 23 лютого 2016 року № 372 «Про 

затвердження зразкових форм договорів» (із змінами) такі зміни: 

 

1) у зразковій формі договору про надання послуг з оцінки необоротних 

активів (до пункту 7 Методики оцінки майна): 

 

абзац перший пункту 7.1 договору викласти в такій редакції:  

 

«7.1. Після завершення надання послуг з оцінки Суб’єкт оціночної 

діяльності передає Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки в одному 

примірнику та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені 

відповідно до додатку 3 до Методики оцінки. Суб’єкт оціночної діяльності на 

вимогу Замовника зобов’язаний надати роз’яснення щодо звіту про оцінку 

Об’єкта оцінки.»;  

 

2) у зразковій формі договору про надання послуг з оцінки єдиного 

(цілісного) майнового комплексу (до пункту 8 Методики оцінки майна): 
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абзац перший пункту 7.1 договору викласти в такій редакції:  

 

«7.1. Після завершення надання послуг з оцінки Об’єкта оцінки Суб’єкт 

оціночної діяльності передає Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки в 

одному примірнику та висновок про його вартість у трьох примірниках, що 

оформлені в установленому порядку. Суб’єкт оціночної діяльності  на вимогу 

Замовника зобов’язаний надавати роз’яснення щодо звіту про оцінку Об’єкта 

оцінки.»;  

  

       3) у зразкових формах договорів про надання послуг: з оцінки об’єкта 

приватизації, крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, 

частки, паю (до пункту 8 Методики оцінки майна); з оцінки   внеску  (до пункту 

10 Методики оцінки майна); з оцінки збитків, що призвели до завдання 

майнової шкоди державі (до пункту 13 Методики оцінки майна), а також з 

оцінки  об’єкта приватизації, що повертається  у державну  власність (до 

пункту 14 Методики оцінки майна): 

 

абзац перший пункту  7.1 зазначених договорів викласти в такій редакції:  

 

«7.1. Після завершення надання послуг з оцінки у строк, передбачений 

абзацом другим пункту 4.2 розділу 4 Договору,  Суб’єкт оціночної діяльності 

передає Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки  в одному примірнику та 

висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в 

установленому порядку. Суб’єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника 

зобов’язаний надати  роз’яснення щодо звіту про оцінку Об’єкта оцінки.»; 

 

       4) у зразковій формі договору про надання послуг з оцінки необоротних 

активів (до пункту 7 Методики оцінки майна та в інших випадках оцінки 

необоротних активів, коли оплату послуг з оцінки Замовник не здійснює),          

а також у зразковій формі тристороннього договору про надання послуг з 

оцінки майна (у разі оцінки майна, коли оплату послуг з оцінки Замовник не 

здійснює): 

 

абзац перший пункту  7.1 зазначених договорів викласти в такій редакції:  

 

«7.1. Після завершення надання послуг з оцінки у строк, передбачений 

абзацом другим пункту 4.2 розділу 4 Договору,  Суб’єкт оціночної діяльності 

передає Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки в одному примірнику та 

висновок про його вартість у трьох примірниках. Суб’єкт оціночної діяльності 

на вимогу Замовника зобов’язаний надати роз’яснення щодо звіту про оцінку 

Об’єкта оцінки.»;  

 

5) у зразковій формі договору про надання послуг з оцінки пакета акцій 

(частки, паю) (до пункту 9 Методики оцінки майна): 

 

абзац перший пункту  7.1 договору викласти в такій редакції:  
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       «7.1. Після завершення надання послуг з оцінки Об’єкта оцінки Суб’єкт 

оціночної діяльності у строк, передбачений в абзаці другому пункту 4.2 розділу 

4 Договору, передає Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки в одному 

примірнику та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені 

відповідно до встановлених вимог. Суб’єкт оціночної діяльності на вимогу 

Замовника зобов’язаний надати  роз’яснення щодо звіту про оцінку Об’єкта 

оцінки.»; 
 

      6) у зразковій формі договору про виконання робіт з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки (до пункту 11 Методики оцінки майна): 

 

абзац перший пункту  7.1 договору викласти в такій редакції:  

 

«7.1. Після завершення робіт з оцінки у строк, передбачений абзацом 

другим пункту 4.2 розділу 4 Договору,  Суб’єкт оціночної діяльності передає 

Замовнику звіт про оцінку Об’єкта оцінки  в одному  примірнику та висновок 

про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому 

порядку. Суб’єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника зобов’язаний 

надати  роз’яснення щодо звіту про оцінку Об’єкта оцінки.». 

 

7)   у всіх формах зразкових договорів після букв «М. П.» доповнити 

словами такого змісту «(за наявності)». 

 
 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності. 

  

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                 Є. АСТАШЕВ   

 

 
 

 


