
Звіт про проведення громадського обговорення  
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 року № 8 «Про затвердження орієнтовного плану проведення  

консультацій з громадськістю на 2018 рік» (із змінами)  та з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань Фонд 

державного майна України забезпечив проведення громадського обговорення 
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»  (далі – 

проект наказу) шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна України та на Урядовому сайті на сторінці «Громадське 

суспільство і влада» з 07 березня 2018 року.  
 Проект наказу розроблено відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», з метою приведення 
нормативно-правових актів Фонду державного майна України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України у відповідність до вимог 
законодавства України. 

 Проектом наказу передбачається 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. 
 Обговорення положень проекту наказу здійснювалось протягом місяця з 

дня його оприлюднення. Отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу 
очкувались в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 

01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Київ 133, та в електронному 
вигляді на адресу електронної пошти: zakharov@spfu.gov.ua. 

За період оприлюднення проекту наказу на офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна України та на сайті «Громадське суспільство і влада» до 

проекту наказу на адресу Фонду державного майна України надійшли такі 
зауваження та пропозиції:  
  

№з\п Запропоновані 

зауваження та 

Стан 

врахування 

Обґрунтування щодо врахування зауважень 

та пропозицій до проекту наказу  Фонду 

mailto:zakharov@spfu.gov.ua


пропозиції 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».  

Звернення громадян від 06.04.2018  

Качура Дмитра Миколайовича  
Фортунова Дмитра Петровича  

1 Розробка та 

затвердження 
нового 

нормативного 
акту стосовно 

включення 
об’єктів права 

державної 
власності до 
переліку 

об’єктів, що 
підлягають 

приватизації, 
та визначення 

їх прогнозної 
вартості, а 

також 
приведення у 

відповідність 
до Закону 

України «Про 
приватизацію 
державного і 

комунального 
майна» 

нормативно-
правових 

актів Фонду 
державного 

майна 
України 

Враховано 

частково 

Законом України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» 
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. 



 

 
 

 
 

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

           
 


