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ФОНд ДерЖавного майна УкраТни (лацi * Фонд) розглянув ваше звернення
ВiД 15.05.2018 Лb 07-29120 rцодо надання роз'яснень стосовно провелення
булiвельнот експертизи для цiлеir приватизацiт орендованого майна шляхом
викупу та у межах компетенцiТ повi:омля€ таке.

07.03.2018 набрав чинностi Закон УкраТни вiд l8.01.2018 JЪ 22б9-VIII uПро
приватизацiю державного i комуна_lьного майна>>.

Статтею 18 вказаного Закон\, визначаються способи приватизацiТ об'сктiв
_1ер/\авноТ та KoltvHa-tbHoT B.-IacHocTi. переrанt1\ в opeнf\..

ЗГiДнО З ЧастLlною fp\ гою вишезазначеноТ cTaTTi о.]нi€ю з icToTHtlx \ \IoB
для одержання орендареN,I права на вllк\-п орендованого майна (будiвлi.
СПОРУДИ, НеЖИТЛОВОГО При\liшення) за цiною. визначеною за результатами Його
НеЗаПеЖНОТ Оltiнки, зокреN{а. с пiдтве1].]/п.ення здiйснення i складу невiд'смних
пол i пшень висновком буriвел ьноТ екс перт ll з1.1 .

ВiДПОВiдно до cTaTTi 1 Закону }-KpaTHlr ,,Про Фонд державного майна
УКРаТНИ>> Фонд с центра--lьни\I rэргано\1 виконавчоТ влади iз спецiальниrl
сТаТУсоМ, Що реагriзУс Jep/haBH}, пo--TiTltKr- _y сферi приватизаuiТ. opeнf }].

ВИКОРИСТаНня та вiдчуження JержаRного rtаЙна. до компетенцiТ якого вiднесено.
зокрема, проведення приватизацiт пtaliHa. яке перебувас у державнiй власностi.

OcHoBHi фУнкшiТ та повновах(ення Фон.лу визначенi. зокрема] законами
УкраТни uПро Фонд дер}\авноIо ь,tайна Украiни>, uПро приватизацiю
державного i комунального лtайна>,. uПро оренду державного та комунаJlьного
МаЙНа)), <ПРО Управлiння об'сктами державноТ власностi>, <Про оцiнку майна,
майнових прав та професiйнr.ошiночну дiя-цьнiсть в YKpaTHi>.

вiдповiдно до вищезгаданих заi(онодавчих akTiB проведення булiве-цьнот
експертизи не належить до ко\lпетенцiТ Фон.rу.

у той же час Фонд проана"riзував законодавчi акти. якi стосуються
проведення булiвельно-технiчнот еi(спертизи. та за результатами проведеного
аналiзу повiдомляс таке.

lослiдження проведенllх полiiirпень, v тому чрtслi невiд'смних. на об'сктах
нерухомого
експертною

маина належить до компетенцiт
спецiальнiстю 10"б </[ослiдження rt.

ннябудiвелъних матерiалiв, конструкцiй та вiдповiдних
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Наказолt N4iHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 0з.03.20l5 JVg зOli5,
зареестровани\t в N4iHicTepcTBi юстlrцiт УкраТни 04.03.20l5 за }lъ 249126694.

затвердjкено ПоrоNсення про експертно-квалiфiкацiйнi KoMiciT Та аТеСТаЦiЮ

судовиХ експертiв. В додатку б дll вказаного Положення зазначено перелiк

видiв судових експертиз та експертнIlх спецiальностей. за якими присвоюстьс-я

квалiфiкачiя сl,дового експерта фахiвцям науково-дослiдних установ судових

експертиз VliHicTepcTBa юстицiТ УкраТни, зокрема одним з видiв експертиз с

булiве-пЬно-технiЧна (iндеКс експеРтноТ спеЦiальностi - i0.6; вид експертноТ

спецiальностi дослiдх<ення об'сктiв HepyxoMocTi, булiвельних матерiалiв.

конструкцiй та вiдповiдних документiв).
Дтестованi суловi експертr1 включаються до державного PeccTpl'

атестованих судових експертiв, веlення якого поклада€ться на N4iHicTepcTBo

юстицiТ УкраТни.
OcHoBHi завдання оцiночно-б1 liвельноТ експертизи встановленi. :зокрема.

пунктом 5.2 частини 5 <Б1,:iвельно-технiчна та оцiночно-бУлiве-ПЬНа

експертизи)) розлiл1, iI <lнженерно-транспортнi експертиЗи>> Науково-
методичних рекомендацiй з питань гliдготовки та призначення сУДОВИХ

експертиз та експертних дослiджень. визначених Iнструкцiею про приЗнаЧеННЯ

та проведення судових експертиз та експертних дослiджень, яка затвердЖена

наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 08.10.1998 J\b 53/5 (у редакuiТ наКаЗy

MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни вiд 26.|2.2012 ЛЪ 1950/5) та зареестрована в

I\4iHicTepcTBi юстиuiТ УкраТни 02.01.201З за JlIb 11225ЗЗ,

Згirно з вказанI.1\1I{ норматrlвни\,1[{ ]ок\-\Iента\Iи бr:iвельно-технiчноЮ
експертI,rзою вllзначасться, зокре\iа: rlepe--llк та обсягtl фактично виконанtl\
булiвельних робiт з б.члiвництва (ремонту, реконструкцiТ); BapTicTb фактично
виконаних робiт з булiвництва (реп,rонту, реконструкцiТ); вiдповiднiсть
виконаних булiвельних робiт та побуlованих об'сктiв нерухомого майна
(будiвель, споруд тошо) проектно-технiчнiй документацiТ та виN,Iогам

нормативно-правових aKTiB l галу:li бу,:iвниuтва: BapTicTb булiвельних робiт,
пов'язаних з переобладнання\1; вiдповiднiсть обсягiв та BapTocTi фактично
виконаних робiт з булiвництва (ремонт1. реконструкцiТ) об'сктiв обсягаrt та

BapTocTi,
тощо.

визначеним проектно-кошторисною або звiтною документацiсю"

Булiвельно-технiчна експертиза та експертнi дослiдження можуть
виконуватися за зверненняN{ гро}lадян та органiзацiй.

Пiдставою для проведення експертного дослiдження с письмова заява
(лист) замовника (юриличноТ або фiзичноТ особи).

Резулътати експертних :ос;riдхсень викJадаються в письмових висновках
експертних дослiд}(ень згiдно з чинFIи]\,l законодавством УкраТни.

Враховуючи вишевикладене, на д},}1ку Фондч, булiвельно-технiчt,ла
експертиза для пiлтверлження здiйснення i складу невiд'смних полiлшень N,Iоже

проводитися юридичними та фiзичлIими особами, якi акредитоватri на. цей вид
дiяльностi.
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