
 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного 

майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України від 29 листопада 2002 року № 2110/354» 

 

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 04 січня 2018 

№ 8 «Орієнтовний план проведення  консультацій з громадськістю на 2018 
рік»  Фонд державного майна України повідомляє про  оприлюднення на 

офіційному сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду 
державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354» (далі 

- проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань. 

 Визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна 
України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

від 29 листопада 2002 року № 2110/354 «Про затвердження Інструкції 
розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації», зареєстрованого в 
Міністерстві  юстиції України 06 грудня 2002 року за № 950/7238, обумовлено 

таким. 
Частиною п’ятою статті 11 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» визначено, що уповноважені органи 
управління державним майном або корпоративними правами, управління яких 

вони здійснюють, за результатами аналізу господарської діяльності суб’єктів 
господарювання подають щороку до 1 жовтня державним органам 

приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів права державної 
власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на наступний рік, 

разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від 
приватизації запропонованих до переліків об’єктів та прогнозом соціально -

економічних наслідків приватизації в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 
 Зазначеним Законом у тому числі встановлено, що стартова ціна об’єкта 

малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової 
вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. Якщо об’єктом малої 

приватизації є акції, частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації 
встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток).  

 У зв’язку із спрощенням процедури приватизації об’єктів державної 
власності, в тому числі в частині визначення стартової ціни об’єктів  

приватизації, затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості 
об’єктів приватизації як окремого нормативно-правового акта є недоцільним. 

Норми, якими будуть врегульовані питання щодо визначення 
прогнозної вартості об’єктів приватизації, визначатимуться в Порядку 

подання уповноваженими органами управління державним органам 
приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності 

до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, який затверджується 
постановою Кабінету Міністрів України. 



Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати 
протягом одного місяця від дати його оприлюднення на адресу Фонду 

державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 
та на електронну адресу: zakharov@spfu.gov.ua.  

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та 
відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та 

юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, 
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної 

регуляторної політики - Державній регуляторній службі України на адресу: 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 та на електронну адресу: 

mail@dkrp.gov.ua.  
 

 
 

 

Директор Департаменту підготовки 
та продажу об’єктів приватизації      В. Герц  
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