
ЗВІТ 

 про проведення громадського обговорення проєкту наказу Фонду державного 

майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів 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 проєкту наказу Фонду державного майна України «Про 

затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності»  (далі – Проєкт наказу) шляхом його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Фонду 14 вересня 2022 року. 

Прийняття нормативно-правового акту забезпечить приведення Положення у 

відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України  «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності  Україні», Закону 

України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про санкції» та Національного 

стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.  

Запропонованими змінами на законодавчому рівні будуть врегульовані 

питання щодо  вартості надання послуг з оцінки майна та застосування санкцій  

відповідно до Закону про закупівлі, Закону України «Про санкції» під час 

проведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Також 

суб’єкт господарювання, який склав звіт про оцінку майна лише в електронній 

формі, з метою участі в конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності матиме 

можливість надати в якості документа, що підтверджує практичний досвід з оцінки 

майна, подібного до майна, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу 

копію висновку про вартість об’єкта оцінки в електронній формі, засвідченого 

підписом керівника суб’єкта господарювання. 

Також з Положення буде виключено норми щодо публікації  інформаційних 

повідомлень в газеті «Відомості приватизації». 

Обговорення положень Проєкту наказу здійснювалось протягом місяця з дня 

його оприлюднення. Отримання зауважень та пропозицій до Проєкту наказу 

очікувалось на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд 

державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності. Адреса електронної 

пошти:  kyzmenko@spfu.gov.ua. 

За період оприлюднення Проєкту наказу на офіційному вебсайті Фонду 

пропозиції та зауваження від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань на зазначені 

вище електронну та поштову адреси Фонду не надходили.  
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