
 
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

23.02.2016                                          Київ                                     №  372 
 
 

Про затвердження  
зразкових форм договорів   

     
     З метою оптимізації 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 (в редакції від 25 листопада 2015 року № 1033) (далі – Методика 
оцінки майна), 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 (далі – Положення),  
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити такі зразкові форми договорів про надання послуг з оцінки:  

 
договір про надання послуг з оцінки необоротних активів (до пункту 7 

Методики оцінки майна); 
 

договір про надання послуг з оцінки єдиного (цілісного) майнового 
комплексу (до пункту 8 Методики оцінки майна); 

 
договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, крім єдиного 

(цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю (до пункту 8 
Методики оцінки майна); 

 

договір про надання послуг з оцінки пакета акцій, частки, паю (до пункту 
9 Методики оцінки майна); 

 
договір про надання послуг з оцінки внеску (до пункту 10 Методики 

оцінки майна); 
 

договір про виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної 
ділянки (до пункту 11 Методики оцінки майна);  

 



договір про надання послуг з оцінки збитків, що призвели до завдання 
майнової шкоди (до пункту 13 Методики оцінки майна); 

 
договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, що 

повертається  у державну  власність (до пункту 14 Методики оцінки майна); 

 
тристоронній договір 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); 

 
тристоронній договір про надання послуг з оцінки майна (у разі оцінки 

майна, коли оплату послуг з оцінки Замовник не здійснює). 
 

2. Фонду та його регіональним відділенням керуватися зразковими 
формами договорів, зазначених у пункті 1 цього наказу, під час укладання 

договорів із суб’єктами оціночної діяльності – переможцями конкурсного 
відбору, проведеного відповідно до Положення. 

 
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 12 січня 2015 

року № 8. 

 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності. 

      
 

Заступник  Голови  Фонду                                                           Н. Лебідь 


