
Звіт  

про проведення громадського обговорення проекту 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України 
«Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності» 

 
 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 Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань 

оціночної діяльності» (далі – Проект) шляхом його оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Фонду 28.03.2018. 

Проект передбачає внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про 
оцінку), яким регулюються питання оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності, та до частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного 
майна України», яка визначає повноваження Фонду державного майна України, у 

тому числі у сфері оцінки майна. 
Проект розроблено Фондом державного майна України з метою підвищення 

якості послуг з оцінки майна, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, 
здійснення Фондом державного майна України своїх повноважень щодо ведення 

єдиної бази даних звітів про оцінку у мірі, передбаченій Податковим кодексом 
України, та введення обмеження щодо провадження діяльності у сфері оцінки 

майна суб’єктами господарювання, що мають у своєму штаті осіб, які мають 
громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, 
або є особами, стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства, а 

також встановлено факт щодо здійснення такими особами діяльності, яка 
відповідно до законодавства України визнається терористичною, сепаратистською.  

Крім цього слід зазначити, що Закон про оцінку передбачає стягнення плати з 
суб’єкта господарювання у разі отримання ним сертифіката суб’єкта оціночної 

діяльності у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка 
спрямовується до Державного бюджету України. Проектом передбачається 

збільшення зазначеної плати до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Зазначені зміни забезпечать додаткові надходження до Державного 

бюджету України. 
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 адреси електронних пошт: 
olga2606@spfu.gov.ua, dina@spfu.gov.ua. 

За період громадського обговорення зауваження та пропозиції до Проекту від 

фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань на адресу Фонду та електронні пошти, 
що зазначені вище, не надходили. 
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