
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85 

www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

Регіональні відділення 
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На № ______від________
Щодо конкурсного відбору 
суб 'єктів оціночної діяльності

ВІД України

(за списком)

Наказом Фонду державного майна України (далі -  Фонд) від 31 грудня 
2015 року № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб‘єктів оціночної діяльності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 15 січня 2016 року за № 60/28190, (набрав чинності 29.01.2016) 
встановлено процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в 
новій редакції.

Згідно з названим вище наказом наказ Фонду від 29 серпня 2011 року 
№ 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб‘єктів 
оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 
вересня 2011 року за № 1096/19834, визнається таким, що втратив чинність. 
Відповідно до частини третьої статті 5 Цивільного кодексу України, якщо 
цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного 
законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства 
застосовується до прав та обов‘язків, що виникли з моменту набрання ним 
чинності.

З огляду на зазначене вище, з 29 січня 2016 року Фонд і його регіональні 
відділення під час відбору суб’єктів оціночної діяльності мають керуватися 
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, яке 
затверджене наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190.

Конкурси з відбору суб‘єктів оціночної діяльності, оголошені згідно з 
Положенням про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, 
затвердженим наказом Фонду від 29 серпня 2011 року № 1270, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за 
№ 1096/19834, але не проведені до 29 січня 2016 року, мають бути відмінені.

Інформаційне повідомлення про відміну конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності орган приватизації має опублікувати в додатку до 
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» -  газеті 
«Відомості приватизації», а також розмістити на офіційному веб - сайті 
Фонду в мережі Інтернет.
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