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На № від

Щодо актуальних безоплатних державних 
(публічних) послуг

Громадянину України 
Щербатому ІМ. Ф.

Шановний Михайле Федоровичу!

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.11.2017 
№ 2236/0/3-17 Фонд державного майна України (далі -  Фонд) розглянув Ваш запит 
стосовно актуальних безоплатних державних (публічних) послуг та в межах 
компетенції повідомляє таке.

Фондом відповідно до законів України надаються такі безоплатні послуги:
Рішення про реєстрацію договору концесії державного майна.
Надання послуги передбачено законами України від 16 липня 1999 року № 997- 

XIV «Про концесії» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14), від 21 вересня 
2006 року № 185-У «Про управління об’єктами державної власності»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16).

Оформлення права власності на нерухоме майно, яке передається творчим 
спілкам.

Надання послуги передбачено Законом України від 07 жовтня 1997 року 
№ 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80), постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 1998 року № 1058 «Про передачу нерухомого майна 
творчим спілкам» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-98-%D0%BF), Порядком 
передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам, затвердженим спільним 
наказом Міністерства економіки, Фонду та Міністерства юстиції від 18 серпня 
1998 № 110/1639/45/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
1998 року за № 559/2999 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-98).

Надання згоди (дозволу) на відчуження державного майна.
Надання послуги передбачено законами України від 21 вересня 2006 року 

№ 185-У «Про управління об’єктами державної власності»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16), від 04 березня 1992 року № 2163-Х1І 
«Про приватизацію державного майна» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2163-12) 
та постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 «Про 
затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» 
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/803-2007-%D0%BF).

Видача рішення про реструктуризацію підприємства.
Надання послуги передбачено законами України від 21 вересня 2006 року 

№ 185-У «Про управління об’єктами державної власності»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16), від 09 грудня 2011 року 
№ 4107-VI «Про Фонд державного майна України»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4107-17) та Положенням про порядок
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реструктуризації підприємств, затвердженим наказом Фонду від 12 квітня 
2002 року № 667, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 травня 
2002 року за№ 414/6702 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0414-02).

Надання довідок з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності.

Надання послуги передбачено Законом України від 12 липня 2001 року 
№ 2658-І1І «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14) та Порядком ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 
наказом Фонду від 10 червня 2013 року № 796 (у редакції наказу Фонду від 08 червня 
2017 року № 923), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 за 
№ 937/23469 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13).

Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності.

Надання послуги передбачено Законом України від 21 вересня 2006 року 
№ 185-У «Про управління об’єктами державної власності»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16), Положенням про Єдиний реєстр об’єктів 
державної власності, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 
14 квітня 2004 року № 467 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/467-2004-%D0%BF), 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF), Порядком та умовами 
користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, затвердженим наказом 
Фонду від 23 березня 2005 року № 622 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 06 серпня 2013 року № 1535), зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 27 серпня 2013 року за
№ 1470/24002 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0400-05).

Фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання 
адміністративних послуг відповідно до статті 18 Закону України від 06 вересня 2012 
року № 5203-УІ «Про адміністративні послуги» здійснюється виключно за рахунок 
Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів. Розрахунок 
собівартості адміністративних послуг не здійснюється, оскільки їх надання фахівцями 
Фонду відбувається в межах виконання функціональних обов’язків.

Також повідомляємо, що на сьогодні проводиться робота з актуалізації 
адміністративних послуг, які надаються Фондом.

Додаток: копія листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.11.2017 
№ 2236/0/3-17 (вхідний № 3/01989 від 20.11.2017) 1 прим, на 5 арк.

В. о. керівника апарату Фонду Д. Лазурко
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