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Про внесення змін до  
нормативно-правового акта 

 

З метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного 

майна України у відповідність із Методикою оцінки майна, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року 

№ 1033),  

НАКАЗУЮ:  

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 

1998 року № 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного 

майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних 

капіталах суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 19 березня 1998 року за № 180/2620 (із змінами), такі зміни: 

1) у тексті наказу та Порядку передачі Фонду державного майна 

України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах 

суб’єктів господарювання (далі – Порядок), затвердженому цим наказом, 

слова «Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної 
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діяльності» в усіх відмінках замінити словами «Управління корпоративних 

прав держави  Департаменту управління державними підприємствами та 

корпоративними правами держави» у відповідних відмінках; 

2) у пункті 1 Порядку: 

в абзаці першому після слова пункту цифри «31» замінити цифрами 

«41»;  

абзац другий викласти у такій редакції: 

«Частки (паї, акції) у статутних  капіталах суб’єктів господарювання, 

які не були передані державним органам приватизації відповідно до Декрету 

Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 24-92 «Про впорядкування 

діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю 

державних підприємств», а також набуті (придбані, отримані у дарунок 

тощо) державними підприємствами після набрання чинності цим Декретом, 

підлягають передачі Фонду відповідно до цього Порядку.»; 

3) у пункті 8 Порядку: 

слово «сума» замінити словом «розмір»;  

цифри «95» замінити цифрами «102»; 

після слів «(із змінами)» доповнити словами «, крім випадків 

неможливості передачі або неможливості прийняття Фондом часток (паїв, 

акцій) від державного підприємства»; 

4) пункт 9 Порядку доповнити новими абзацами такого  змісту: 

«Підставою для списання з балансу державного підприємства вартості 

довгострокових фінансових інвестицій у випадках неможливості передачі або 

неможливості прийняття Фондом часток (паїв, акцій) є узгоджене з органом 

управління цього державного підприємства рішення його керівника. 

Рішення керівника державного підприємства про списання з балансу 

вартості довгострокових фінансових інвестицій підлягає погодженню 

Фондом. 
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Погодження рішення про списання з балансу вартості довгострокових 

фінансових інвестицій оформлюється листом за підписом керівника Фонду 

або іншої уповноваженої ним особи. »; 

5) у додатку 3 до Порядку слова  та цифри «пункту 95» виключити. 

2. Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління 

державними підприємствами та корпоративними правами держави у 

встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків.  

 

    

 

Голова Фонду        І. Білоус  

 

 
 
 

 


