
Звіт  
про проведення громадського обговорення  

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики 
оцінки  майна» 

          

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань Фонд державного майна України (далі – Фонд) забезпечив проведення 

громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Методики оцінки  майна» (далі – Проект) шляхом його оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Фонду 05.04.2018.    

Проект постанови розроблений з метою удосконалення, спрощення та скорочення 

процедури приватизації об’єктів державної та комунальної власності, удосконалення 
методичного забезпечення оцінки майна відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», зокрема майна, що вноситься до 
статутного капіталу товариства, акцій (часток), що належать державі у статутному 

капіталі товариства, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі 
об’єднання майна різних форм власності, та підлягають приватизації шляхом викупу, а 

також майна, поверненого за рішенням суду у державну власність. Проект передбачає 
встановлення стартової ціни об’єктів  малої  приватизації на рівні їх балансової вартості 
(номінальної вартості пакета акцій (часток)), що сприятиме  прискоренню приватизації 

державного майна. 
Обговорення положень Проекту здійснювалось протягом місяця з дня його 

оприлюднення. Отримання зауважень та пропозицій до Проекту очікувались в 
паперовому вигляді на адресу Фонду: 01133, м. Київ – 133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, 

та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: olga2606@spfu.gov.ua. 
          За період громадського обговорення отримані в паперовому вигляді на адресу 

Фонду пропозиції до Проекту від Асоціації українських експертів 
(м. Харків). Надані пропозиції не враховані у Проекті у зв’язку  з тим, що Закон України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» не передбачає приватизацію 
єдиних майнових комплексів, переданих в оренду, шляхом перетворення їх в акціонерні 

товариства. Єдині майнові комплекси, що передавалися в оренду, є об’єктами 
приватизації, які підлягають продажу на конкурсних засадах згідно з вимогами Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». У разі якщо єдиний 

майновий комплекс, що передавався в оренду є об’єктом малої приватизації, стартова 
ціна такого об’єкта визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості 

державного (комунального) майна, що передавалось в оренду.                                                                              
Зауваження та пропозиції до Проекту від інших юридичних  та фізичних осіб та їх 

об’єднань на адресу Фонду та електронну пошту, що названа вище, не надходили. 
 

 
Директор Департаменту                                                                       С. Булгакова 
 


