
Додаток 2 до звіту про проведення громадського обговорення 
 

Висновки Фонду державного майна України 

до зауважень та пропозицій гр. Голубчикової Лариси Дмитрівни 

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

(щодо спрощення процесу приватизації)” 

 
Редакція частини проекту акта, до якої 

висловлено зауваження (пропозиції) 

Зауваження (пропозиції) громадянина 

 

Висновки Фонду: 

спосіб врахування/мотиви відхилення 

зауважень (пропозицій)  

Стаття 3. Законодавство України про 

приватизацію  

   1. Законодавство України про приватизацію 

складається з цього Закону, інших 

законодавчих актів. Галузеві особливості 

приватизації об’єктів державної власності  

можуть встановлюватися виключно 

законами. 

... 

Стаття 3 Законопроекту: Залишені особливості 

приватизації окремих галузей, при цьому 

особливості приватизації вугледобувних 

підприємств залишено без змін (хоча зміни 

потрібні), а особливості приватизації підприємств 

АПК скасовано. 

 

 Не враховано. 

Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 

рік, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 

2017 р. № 275-р, з метою залучення 

інвестицій в розвиток агропромислового 

комплексу передбачено завдання щодо 

законодавчого врегулювання процедури 

приватизації підприємств 

агропромислового комплексу для 

здійснення приватизації підприємств 

агропромислового комплексу на 

загальних підставах. 

Стаття 4. Об’єкти приватизації  

1. Окрім випадків, передбачених частиною 

третьою цієї статті, приватизації не 

підлягають об’єкти і майно, необхідні для 

виконання державою своїх основних 

функцій, для забезпечення обороноздатності 

держави, та об’єкти права власності 

Українського народу, майно, що становить 

матеріальну основу суверенітету України, 

зокрема: 

майно органів державної влади та органів 

Частина 2 стаття 4 Законопроекту: Не 

підлягають приватизації лише майно закладів 

охорони здоров'я екстреної медицини, всі інші 

об’єкти охорони здоров'я є об'єктами малої 

приватизації (стаття 5 законопроекту).  

Внесення майна окремих підприємств, зокрема, 

НТСУ та МПІУ недоцільно, для цього є окремий 

перелік підприємств. Залізничні станції та інше 

майно залізниць включено до статутного капіталу 

ПАТ “Укрзалізниця” - де факто не державна 

власність.  

Не враховано. 

Перелік підприємств, які не підлягають 

приватизації, формується на основі 

критеріїв, визначених Законом України 

«Про приватизацію державного майна». 

     Відповідно до Закону України «Про 

залізничний транспорт» магістральні  

залізничні  лінії  загального  

користування  та розміщені  на  них 

технологічні споруди, передавальні 

пристрої, що безпосередньо    
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місцевого самоврядування, майно Збройних 

Сил України (військове майно), Служби 

безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, майно сил цивільного захисту, 

правоохоронних та органів доходів і зборів, 

що безпосередньо забезпечує виконання 

цими органами встановлених законодавством 

завдань, майно закладів охорони здоров’я 

системи екстреної медичної допомоги; 

… 

автомобільні дороги, крім тих, що належать 

підприємствам (до першого розгалуження їх 

за межами території цих підприємств); 

… 

магістральні залізничні лінії загального 

користування та розміщені на них 

технологічні споруди, передавальні пристрої 

(які функціонують), що безпосередньо 

використовуються для забезпечення процесу 

перевезень, а саме: залізничні станції та колії 

загального користування, тягові підстанції, 

контактна мережа та інші пристрої 

технологічного електропостачання, системи 

сигналізації, централізації, блокування та 

управління рухом поїздів, об’єкти і майно, 

призначені безпосередньо для виконання 

аварійно-відновлювальних робіт; 

… 

місця поховання; 

… 

Більшість місць поховання у комунальній 

власності (тобто передбачається націоналізація). 

Автодороги теж потребують деталізації на 

державні та комунальні. 

 

використовуються    для    забезпечення   

процесу перевезень,   а  саме:  залізничні  

станції  та  колії  загального 

користування, тягові підстанції, 

контактна мережа та інші пристрої 

технологічного     електропостачання,     

системи    сигналізації, централізації,  

блокування  та управління рухом поїздів, 

об'єкти і майно,       призначені      

безпосередньо      для      виконання 

аварійно-відновлювальних    робіт,    є    

державною    власністю, закріплюються 

за АТ "Укрзалізниця" на праві 

господарського відання та не підлягають 

приватизації. 

4. Єдині майнові комплекси державних 

підприємств, що належать до сфери 
Частина 3 стаття 4 Законопроекту: Майно 

підприємств оборонно-промислового 

Не враховано. 

У разі виключення підприємств, що 
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управління Міністерства оборони України, за 

винятком тих, що не підлягають 

приватизації, приватизуються відповідно до 

вимог цього Закону. 

комплексу в разі його не використання підлягає 

приватизації, але більшість підприємств ОПК є 

банкрутами і лише включення їх до переліку 

об'єктів, що не підлягають приватизації, не дають 

можливості розпочати банкрутство, також за 

відсутності держзамовлення та інвестування 

більшість майна не використовується, немає 

коштів навіть на консервацію - (корупційна 

складова). 

 

належать до сфери управління 

Міністерства оборони України, з 

переліку об'єктів, що не підлягають 

приватизації, у разі відсутності заборони 

на їх приватизацію, приватизація таких 

об’єктів державної власності 

відбуватиметься відповідно до вимог 

законопроекту, що сприятиме 

надходженню до них приватних 

інвестицій. 

Стаття 5. Класифікація об’єктів 

приватизації 

… 

4) об’єкти соціально-культурного 

призначення, крім тих, що не підлягають 

приватизації. 

До об’єктів соціально-культурного 

призначення належать об’єкти освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури та спорту, туризму, мистецтва і 

преси, телебачення, радіомовлення, 

видавничої справи; санаторно-курортні 

заклади, будинки і табори відпочинку, 

профілакторії; інші об’єкти, призначені для 

задоволення соціальних та культурних 

потреб громадян незалежно від вартості 

майна; об’єкти соціально-культурного 

призначення, що не включені до статутного 

капіталу господарських товариств; 

… 

Частина 4 стаття 5 Законопроекту: Об'єктами 

малої приватизації (тобто приватизація за 

рішенням ФДМУ) визначені об'єкти освіти, 

охорони здоров'я, культури, фізичної культури 

та спорту, мистецтва і преси, телебачення, 

радіомовлення, тощо, тобто ці сфери підлягають 

тотальній приватизації, що може призвести до 

соціальних конфліктів, без попереднього 

вивчення ситуації щодо кожного об'єкту та без 

громадського обговорення - (корупційна 

складова). 

 

Не враховано. 

Відповідно до статті 15 проекту Закону 

обов’язковою умовою приватизації 

об’єктів соціально-культурного 

призначення є умова щодо збереження 

профілю діяльності.  

Згідно з висновком Міністерства юстиції 

України за результатами правової 

експертизи проекту Закону від 21 квітня 

2017 року № 6202-0-26-17/8.1, у проекті 

Закону відсутні корупціогенні фактори. 

До об’єктів малої приватизації належать: 

1) єдині майнові комплекси державних 

підприємств, їх структурних підрозділів, в т. 

ч. єдині майнові комплекси та їх структурні 

Частини 1, 2 стаття 5 Законопроекту: 

Віднесення об'єктів групи В та (частини) Г, які 

доведені до банкрутства неефективним держу 

правлінням, до об'єктів малої приватизації (не 

Враховано.  

Проектом Закону встановлюється 

нова спрощена  класифікація об’єктів 

приватизації: об’єкти малої приватизації 
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підрозділи, що передані в оренду, крім 

єдиних майнових комплексів державних 

підприємств, що належать до об’єктів 

великої приватизації;  

2) окреме майно. 

Окремим майном вважається рухоме та 

нерухоме майно державних підприємств (у 

тому числі будівлі, споруди, нежитлові 

приміщення), майно, що залишилося після 

закінчення процедури ліквідації державних 

підприємств, визнаних банкрутами; майно 

підприємств, що ліквідуються за рішенням 

органу, уповноваженого управляти 

державним майном; майно державних 

підприємств, що не були продані як єдині 

майнові комплекси; державне майно, що не 

увійшло до статутного капіталу 

господарських товариств; 

… 

можна прирівнювати велике підприємство до 

магазину), тобто приватизація здійснюється 

лише за рішенням ФДМУ, є корупцією, Уряд 

усувається від контролю за приватизацією 

об'єктів групи Г та паливно-енергетичного 

комплексу (зокрема, обленерго) - (корупційна 

складова). 

 

та об’єкти великої приватизації/ 

До об’єктів великої приватизації 

належать єдині майнові комплекси 

державних підприємств та контрольні 

пакети акцій акціонерних товариств, які 

на момент прийняття рішення про 

приватизацію (продаж) мають 

стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави, об’єктів паливно-

енергетичного комплексу. Решта 

об’єктів віднесено до об’єктів малої 

приватизації. 

Перелік об’єктів великої приватизації, 

що підлягають приватизації, 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України за поданням Фонду державного 

майна України. 

Для  об’єктів великої приватизації 

умови продажу затверджуватимуться 

Кабінетом Міністрів України за 

поданням Фонду державного майна 

України. 

 

 Стаття 5 Законопроекту: Виключення 

земельних ділянок з приватизації, зменшить 

надходження від приватизації, оцінка об'єктів 

нерухомого майна значно зменшується, також 

покупка нерухомості разом з інфраструктурою, 

але без земельної ділянки, не дає гарантій права 

при можливій подальшій приватизації землі, яка в 

більшості є комунальною, це також стримуватиме 

розвиток будівництва (більшість об'єктів 

нерухомості купуються задля подальшої 

розбудови та перепрофілювання земельної 

Враховано частково. 

Стаття 27. Оформлення угод 

приватизації 

…… 

6…… 

Власники приватизованих 

об’єктів мають пріоритетне право на 

довгострокову оренду (на строк не 

менше десяти років) займаних ними 

земельних ділянок з наступним викупом 

цих ділянок відповідно до законодавства 



 5 

ділянки). Також позбавляються права власності 

на земельні ділянки (паї) працівники підприємств 

АПК. Пропонується виключення земельних 

ділянок з приватизації, але законодавче 

відсутній механізм передачі землі у 

користування та законні гарантії подальшого 

першочергового права покупки цих земельних 

ділянок у подальшому. 

України, якщо на це немає прямої 

заборони Кабінету Міністрів України 

або відповідної місцевої ради. 

   Місцева рада зобов’язана у місячний 

строк з моменту реєстрації 

приватизованого об’єкта переоформити 

договір оренди на користування землею. 

Стаття 7. Повноваження державних 

органів приватизації у сфері приватизації  

 … 

 2. Державні органи приватизації у межах 

своєї компетенції здійснюють такі основні 

повноваження:  

затверджують переліки об’єктів, що 

підлягають приватизації; 

класифікують об’єкти приватизації  

відповідно до цього Закону;          

… 

Частина 2 стаття 7 Законопроекту: Державні 

органи приватизації класифікують об'єкти 

приватизації. Віднесення підприємства до малої 

приватизації шляхом доведення до банкрутства 

призведе до недоотримання коштів бюджетом - 

(корупційна складова). 

 

Враховано по суті. 

Статтею  5 проекту Закону чітко 

визначено класифікацію об’єктів 

приватизації. 

До об’єктів малої приватизації 

належать: 

1) єдині майнові комплекси 

державних підприємств, їх структурних 

підрозділів, у тому числі єдині майнові 

комплекси та їх структурні підрозділи, 

що передані в оренду, крім єдиних 

майнових комплексів державних 

підприємств, що належать до об’єктів 

великої приватизації;  

 2) окреме майно. 

Окремим майном вважається рухоме 

та нерухоме майно державних 

підприємств (у тому числі будівлі, 

споруди, нежитлові приміщення), майно, 

що залишилося після закінчення 

процедури ліквідації державних 

підприємств, визнаних банкрутами; 

майно підприємств, що ліквідуються за 

рішенням органу, уповноваженого 

управляти державним майном; майно 
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державних підприємств, що не були 

продані як єдині майнові комплекси; 

державне майно, що не увійшло до 

статутного капіталу господарських 

товариств; 

3) об’єкти незавершеного 

будівництва (будівлі, споруди, 

передавальні пристрої, які не введені в 

експлуатацію), законсервовані об’єкти; 

4) об’єкти соціально-культурного 

призначення. 

До об’єктів соціально-культурного 

призначення належать об’єкти освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури та спорту, туризму, мистецтва і 

преси, телебачення, радіомовлення, 

видавничої справи; санаторно-курортні 

заклади, будинки і табори відпочинку, 

профілакторії; інші об’єкти, призначені 

для задоволення соціальних та 

культурних потреб громадян незалежно 

від вартості майна; об’єкти соціально-

культурного призначення, що не 

включені до статутного капіталу 

господарських товариств; 

5) пакети акцій акціонерного 

товариства, утвореного в процесі 

приватизації та корпоратизації, акції 

(частки), що належать державі у 

статутному капіталі господарських 

товариств, інших господарських 

організацій і підприємств, заснованих на 

базі об’єднання майна різних форм 
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власності та розташованих на території 

України або за її межами, крім пакетів 

акцій акціонерних товариств, що 

належать до об’єктів великої 

приватизації; 

6) інші об’єкти, які не належать 

до об’єктів великої приватизації. 

До об’єктів великої приватизації 

належать єдині майнові комплекси 

державних підприємств та контрольні 

пакети акцій акціонерних товариств, які 

на момент прийняття рішення про 

приватизацію (продаж) мають 

стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави, об’єктів паливно-

енергетичного комплексу. 

Згідно з висновком Міністерства юстиції 

України за результатами правової 

експертизи проекту Закону від 21 квітня 

2017 року № 6202-0-26-17/8.1, у проекті 

Закону відсутні корупціогенні фактори. 

Стаття 8. Покупці 

 1. Покупцями об’єктів приватизації з 

урахуванням обмежень, встановлених цією 

статтею, можуть бути: 

громадяни України, іноземні громадяни, 

особи без громадянства;  

юридичні особи, зареєстровані на території 

України, крім передбачених частиною 

другою цієї статті;  

… 

3. Потенційні покупці – юридичні особи 

зобов’язані подати до державного органу 

приватизації документ про структуру 

Частина 1, 3 стаття 8 Законопроекту: Як особа 

без громадянства зможе надати документ про 

майновий стан і доходи, виданий 

уповноваженим органом країни громадянства 

або податкового резидентства. Продаж майна 

особам без громадянства (зокрема, жителям не 

визнаних республік) надає можливість країні-

агресора впливати на економіку держави - 

(корупційна складова). 

 

 

Не враховано. 

Виключення осіб без громадянства з 

переліку осіб, які можуть бути 

покупцями об’єктів приватизації не 

допускається зважаючи на Конвенцію 

про захист прав людини і 

основоположних свобод. 
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власності зазначеної юридичної особи та 

інформацію про кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера).  

… 

 Разом із заявою для участі в приватизації 

об’єкта державної власності подаються: 

інформація про потенційних покупців 

об’єктів приватизації або осіб, в інтересах 

яких придбаваються державні об’єкти, їх 

засновників, учасників, пов’язаних осіб, у 

тому числі фізичних осіб – кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів); 

для потенційних покупців – фізичних осіб 

громадян України: 

у разі придбання об’єкта великої 

приватизації – інформація про джерела 

походження коштів для придбання об’єкта 

приватизації, копію паспорта; 

у разі придбання об’єкта малої приватизації 

– копію паспорта; 

для іноземних громадян і осіб без 

громадянства – документ про майновий стан 

і доходи, виданий уповноваженим органом 

країни громадянства або податкового 

резидентства; 

… 

 

 

 

4. Державні органи приватизації здійснюють 

перевірку інформації, поданої потенційними 

покупцями, за результатом якої приймається 

рішення про допуск до участі в аукціоні. 

 Протягом десяти робочих днів після дати 

закінчення приймання документації 

державний орган приватизації досліджує 

Частина 4 стаття 8 Законопроекту: За 

відсутності повноважень та фахівців, ФДМУ 

збирається перевіряти виконання покупцями 

вимог законодавства, яке регулює відносини у 

сфері запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо. Не 

зазначений вичерпний перелік відомостей, які 

Не враховано. 

Частиною 1 та 2 статті 14 проекту 

Закону визначено перелік документів, 

які подаються потенційними покупцями 

разом із заявою на приватизацію об’єкта 

державної власності.   

Перевірку інформації, поданої 
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відомості, які містяться в документації, у 

тому числі відомості про відносини 

контролю. 

 Державний орган приватизації має право 

витребувати від потенційного покупця інші 

документи і відомості, потрібні для 

з’ясування його особи, суті діяльності, 

фінансового стану, та організовує отримання 

додаткових відомостей від відповідних 

органів виконавчої влади, установ, 

організацій, суб’єктів господарювання. 

 … 

подаються покупцем - (корупційна складова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенційними покупцями, здійснює 

організатор аукціону (частина 4 статті 

14). 

Відповідно до статті 7 проекту Закону 

державні органи приватизації 

здійснюють державну політику у сфері 

приватизації та діють на підставі Закону 

України "Про Фонд державного майна 

України", цього Закону, інших актів 

законодавства.  

Згідно з висновком Міністерства юстиції 

України за результатами правової 

експертизи проекту Закону від 21 квітня 

2017 року № 6202-0-26-17/8.1, у проекті 

Закону відсутні корупціогенні фактори.  

 

Стаття 10. Порядок приватизації 

Порядок приватизації державного майна 

передбачає:  

формування та затвердження переліків 

об’єктів, які підлягають приватизації; 

опублікування переліку об’єктів, які 

підлягають приватизації, в офіційних 

друкованих виданнях державних органів 

приватизації та/або місцевій пресі, на 

офіційному веб-сайті Фонду державного 

майна України, в мережі Інтернет; 

прийняття рішення про приватизацію; 

опублікування інформації про прийняття 

рішення про приватизацію об’єкта та у 

випадках, передбачених цим Законом, 

інформації щодо вивчення попиту для 

визначення стартової ціни;  

проведення інвентаризації та оцінки у 

Стаття 10 Законопроекту: Відмова від 

передприватизаційної підготовки підприємств 

лише призведе до зворотного, тобто збільшить 

терміни підготовки до приватизації. В процесі 

ППП здійснюються заходи з оформлення прав 

власності на земельні ділянки (право 

користування, яке враховується при оцінці та 

формуванні статутного капіталу ПАТ) та 

нерухоме майно; виявлення майна, яке не 

підлягає приватизації, та визначаються умови 

його використання; заходи щодо соціального 

захисту працівників, які не передбачені цим 

законопроектом. При цьому, органи управління 

мають право здійснювати реструктуризацію та 

інші заходи, але вже без контролю з боку ФДМУ 

та Уряду. Без оформлення прав власності 

приватизація неможлива. 

 

Не враховано. 

Метою законопроекту є спрощення 

процедур приватизації та скорочення її 

термінів. Практичний досвід здійснення 

приватизації свідчить про затягування 

цього процесу органами, 

уповноваженими управляти державним 

майном,  через невчасне та неналежне 

виконання заходів з 

передприватизаційної підготовки.  

Відміна  передприватизаційної 

підготовки скоротить процес 

приватизації на 6-12 місяців. 
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визначених законодавством випадках; 

проведення у випадках, передбачених 

законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта 

приватизації; 

перетворення державного підприємства в 

акціонерне товариство в процесі приватизації 

у випадках, передбачених цим Законом; 

затвердження плану розміщення акцій 

акціонерних товариств, створених у процесі 

приватизації, у випадках, передбачених цим 

Законом, та його реалізація; 

опублікування інформації про умови 

продажу та стартової ціни об’єкта 

приватизації; 

проведення приватизації (аукціон, викуп), 

укладення договору купівлі-продажу;  

опублікування інформації про результати 

приватизації; 

прийняття рішення про завершення 

приватизації. 

 

Стаття 12. Порядок прийняття рішення 

про приватизацію 

…. 

 2. У місячний строк з моменту прийняття 

рішення про приватизацію уповноваженими 

органами управління передаються 

державним органам приватизації функції з 

управління пакетами акцій (частками), а 

також функції з управління майном 

державних підприємств.  

 Передача функцій з управління майном 

державних підприємств оформлюється  

актом приймання-передачі, який складається 

Законопроектом передбачена передача функцій 

управління підприємствами під час приватизації 

до ФДМУ, при цьому не врегульоване питання 

повернення функцій управління майном, яке не 

підлягає приватизації та повинно бути повернуто 

до органів управління. Також працівники ФДМУ 

будуть самостійно виявляти (визначати) майно, 

що не підлягає приватизації, замість відповідних 

фахівців - (корупційна складова). 

 

 

      Не враховано. 

Відповідно до статті 12 законопроекту 

майно, що не підлягає приватизації, в 

тому числі матеріальні носії секретної 

інформації, передачі від уповноваженого 

органу управління до  державного 

органу приватизації не підлягають.  
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на основі даних акта інвентаризації 

державного підприємства, затвердженого 

органом, уповноваженим управляти майном, 

аудиторського висновку та/або результатів 

внутрішнього аудиту, проведеного органом, 

уповноваженим управляти майном, та 

містить перелік майна, що підлягає 

приватизації, включно з будівлями, 

спорудами, обладнанням, інвентарем, 

сировиною, продукцією, правами вимог, 

боргами, в тому числі зобов'язаннями 

державного підприємства.  

 Потребує законодавчого врегулювання відміна 

прав власності на земельні ділянки тих об'єктів 

нерухомого майна підприємств, які на час 

приватизації вже отриманні. 

 

Не враховано. 

Відповідно до статті 58 Конституції 

України  Закони та інші нормативно-

правові акти не мають зворотної дії в 

часі, крім випадків, коли вони 

пом'якшують або скасовують 

відповідальність особи. 

 Відмова від планів приватизації є 

недоцільною, так як основою планів є пропозиції 

(умови) з приватизації, які надаються органами 

управління та іншими зацікавленими органами 

влади через своїх представників, та план 

розміщення акцій (який не відмінено) або 

стартова ціна для ЄМК, також до плану 

включались прогнози соціально-економічних 

наслідків приватизації, які надаються відповідно 

до частини 4 статті 11 Законопроекту, тобто вся 

інформація, яка включена до планів приватизації 

публікується ФДМУ, але окремо. Вимоги до 

плану розміщення акцій за обсягом інформації не 

відрізняються від вимог до плану приватизації. 

 

Не враховано. 

Для продажу об’єктів приватизації 

державними органами приватизації 

створюється аукціонна комісія, 

діяльність якої регулюється 

Положенням, яке затверджується 

Фондом державного майна України. 

      Аукціонна комісія розробляє умови 

продажу, які затверджуються 

державними органами приватизації.                
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 Відмова від участі в приватизації (в процесі 

перетворення державних підприємств у 

акціонерні товариства) представників органів 

управління та інших зацікавлених органів влади, 

народних депутатів, тощо в комісіях з 

приватизації, навпаки зменшує прозорість 

приватизації та ефективність управління 

підприємствами під час приватизації. Лише 

органи управління з уповноважені надавати 

пропозиції до умов приватизації з урахуванням 

галузевих вимог (у ФДМУ відсутні відповідні 

фахівці). 

 

Проектом Закону передбачено, що для 

продажу об’єкта приватизації на аукціоні 

державними органами приватизації 

створюватиметься аукціонна комісія, яка 

визначатиме умови продажу та діятиме 

відповідно до Положення, 

затвердженого Фондом державного 

майна України (стаття 15).  

Для  об’єктів великої приватизації 

умови продажу затверджуватимуться 

Кабінетом Міністрів України за 

поданням Фонду державного майна 

України (стаття 20). 

  

 

 Стаття 12 Законопроекту: Відсутній новий 

порядок прийняття рішення про приватизацію, 

що анонсовано пояснювальною запискою до 

законопроекту. 

 

Не враховано. 

Порядок прийняття рішення про 

приватизацію визначено статтею 10 

проекту Закону. В порівнянні з чинним 

порядком приватизації його 

удосконалено та скорочено терміни  

підготовки та приватизації об’єкта. 

 

5. З дня прийняття рішення про 

приватизацію єдиного майнового комплексу 

державного підприємства або контрольного 

пакета акцій (частки) господарського 

товариства без згоди державних органів 

приватизації такі підприємства (товариства), 

їх уповноважені органи управління не мають 

права щодо: 

здійснення операцій (дій), внаслідок яких 

може відбутися відчуження зазначеного 

майна чи зменшення його вартості або 

Частина 5 статті 12 Законопроекту: Визначені 

наслідки вчинення правових дій без погодження з 

державним органом приватизації, але відсутній 

порядок надання цієї згоди ФДМУ - (корупційна 

складова).  

 

 

Передача в оренду майна лише на пів року, не 

дає можливості проводити господарську 

діяльність підприємствам, які здійснюють 

діяльність по наданню своїх приміщень, майна в 

Не враховано. 

Зазначені питання не є  предметом 

регулювання законопроекту, вони 

регулюються відповідними 

підзаконними актами. 
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зменшення розміру земельної ділянки 

державної власності; 

обміну, іпотеки або застави майна; списання 

основних засобів, що мають залишкову 

вартість; безоплатної передачі та реалізації 

майна для погашення заборгованості; 

передачі майна в оренду; внесення майна до 

статутного капіталу інших суб’єктів 

господарювання, передачі майна в 

управління; 

… 

Вчинення зазначених дій без погодження з 

державним органом приватизації є підставою 

для визнання відповідного правочину 

недійсним та застосування наслідків 

недійсності правочину. Якщо дії передбачені 

частиною п’ятою цієї статті вчиняються без 

попереднього погодження державним 

органом приватизації, такий правочин може 

бути визнаний судом недійсним на вимогу 

покупця після того, як він стає власником 

такого об’єкту. 

 

оренду чи користування (наприклад, ДП 

“Київпассервіс”) - (корупційна складова). 

 

6. Справи про банкрутство підприємств-

боржників державного сектору економіки, 

щодо яких прийнято рішення про 

приватизацію, не порушуються до її 

завершення. Провадження у справах про 

банкрутство підприємств-боржників 

державного сектору економіки, щодо яких 

прийнято рішення про приватизацію, 

підлягає припиненню, крім тих, що 

ліквідуються за рішенням власника. 

Справи про банкрутство підприємств, щодо 

Частина 5 статті 12 Законопроекту: 

Припинення банкрутства порушує права 

кредиторів, та відсутній механізм скасування 

справи про банкрутство у разі виконання 

боржником затвердженого плану санації, 

незрозуміле яким чином компенсувати втрати 

інвесторів. 

 

Не враховано. 

На сьогодні, в противагу судовим 

процедурам банкрутства, в Україні 

існують інші, не менш дієві та потужні 

інструменти для відновлення 

платоспроможності підприємств-

боржників. Так, на виконання норм 

статтей 5, 6 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його 

банкрутом»: 
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яких прийнято рішення про завершення 

приватизації, не можуть порушуватися 

протягом двох років з дня завершення 

приватизації з підстав, які виникли до 

завершення приватизації. 

 

- Постановою пленуму Вищого 

господарського суду України від 

17.12.2013 № 15 затверджено Положення 

про порядок проведення санації до 

порушення провадження у справі про 

банкрутство. 

- Постановою  Кабінету Міністрів  

України  від  30.01.2013  № 38 

затверджено  Порядок погодження  умов  

і  порядку  проведення санації 

державних  підприємств  до  порушення  

провадження  у справі про банкрутство 

за рахунок небюджетних джерел 

фінансування. 

- Наказом Фонду державного майна 

України від 03.03.2016 № 449, 

зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  

України   25.03.2016 за № 454/28584,    

затверджено Порядок надання згоди 

державними органами приватизації на 

введення процедури санації боржника до 

порушення провадження у справі про  

банкрутство за рахунок небюджетних 

джерел фінансування. 

Варто зауважити, що більшість 

підприємств, щодо яких прийнято 

рішення про приватизацію, намагаються 

за допомогою механізмів судової 

процедури банкрутства тим чи іншим 

способом відчужувати свої активи. 

Внаслідок цього, на момент передачі 

такого підприємства до Фонду на 

приватизацію воно вже втратило 

інвестиційну привабливість та не може 
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представляти інтерес для потенційного 

покупця. Така ж ситуація і щодо 

підприємств, щодо яких триває 

провадження у справах про банкрутство. 

Прийняття законопроекту дозволить 

уникнути обезцінення належних державі 

пакетів акцій акціонерних товариств та 

сприятиме збереженню цілісності 

єдиних майнових комплексів державних 

підприємств, щодо яких прийнято 

рішення про приватизацію. 

7. Держава може взяти на себе боргові 

зобов’язання об’єктів, які підлягають 

приватизації, та які мають суспільну або 

іншу цінність, є містоутворюючими або 

особливо небезпечними суб'єктами 

господарювання за окремим рішенням 

Кабінету Міністрів України в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

Частина 7 статті 12 Законопроекту: Замість 

збільшення надходжень до бюджету, 

пропонується збільшення державних 

зобов'язань, це може призвести до штучного 

збільшення заборгованості підприємствами - 

(корупційна складова). 

 

Не враховано. 

Норма проекту включена для 

зацікавленості та залучення інвесторів 

для участі в приватизації та 

застосовуватиметься у виключних 

випадках, коли об’єкти приватизації 

мають особливу суспільну цінність. 

Згідно з висновком Міністерства юстиції 

України за результатами правової 

експертизи проекту Закону від 21 квітня 

2017 року № 6202-0-26-17/8.1, у проекті 

Закону відсутні корупціогенні фактори. 

 

Стаття 13. Способи приватизації 

Приватизація державного майна 

здійснюється шляхом:  

а) продажу об’єктів права державної 

власності на аукціоні з умовами або без умов;  

б) викупу об’єктів приватизації.  

 

Стаття 13 Законопроекту: Відсутність різних 

видів відчуження майна буде стримувати діючі 

механізми продажу, зокрема, припинення 

продажу акцій на фондових біржах, в т. ч. на 

закордонних майданчиках, призведе до 

іміджевих втрат держави та зменшення вартості 

пакетів акцій. Тобто відмова від попередніх 

планів Уряду виходу на міжнародні фінансові 

ринки та інтегрування цінних паперів 

українських підприємств до ринків Євросоюзу. 

Не враховано. 

Державні органи приватизації можуть 

залучати у процесі приватизації 

юридичних осіб для продажу об’єктів 

приватизації у порядку, встановленому 

Фондом державного майна України 

(стаття 16). 

Аукціони можуть проводиться  в 

електронній формі (електронний 

аукціон) в режимі реального часу в 



 16 

 мережі Інтернет, що дозволить взяти 

участь у приватизації значній кількості 

юридичних та фізичних осіб, які мають 

доступ до мережі Інтернет та 

відповідають вимогам, встановленим 

статтею 8 законопроекту. 

 

Стаття 14. Продаж об’єктів приватизації 

на аукціоні 

 … 

2. Для продажу об’єктів приватизації 

державними органами приватизації протягом 

10 робочих днів з дня прийняття рішення про 

приватизацію об’єкта створюється аукціонна 

комісія, яка визначає умови продажу та 

стартову ціну. 

Діяльність аукціонної комісії регулюється 

Положенням, яке затверджується Фондом 

державного майна України. 

Комісія складається у кількості не менше 5 

осіб. Голос голови комісії є вирішальним. 

 Стартова ціна продажу визначається 

відповідно до статті 22 цього Закону. 

 Умови продажу об’єктів великої 

приватизації затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Фонду 

державного майна України. Умови продажу 

об’єктів великої приватизації 

затверджуються Кабінетом Міністрів 

України не пізніше ніж за 90 днів до 

опублікування інформаційного повідомлення 

про продаж об’єкта великої приватизації.  

… 

Частина 2 статті 14 Законопроекту: 

Повноваження ФДМУ разом з відповідальністю 

за наслідки приватизації та можливі втрати від 

зменшення вартості майна покладаються на 

аукціонну комісію, законодавче не визначені 

вимоги до участі в цих комісіях, ФДМУ 

самостійно визначає їх склад. Тобто ФДМУ 

самоусувається від приватизації майна разом з 

відповідальністю за її проведення. ФДМУ може 

залучати юридичні особи до продажу, без 

законодавче встановлених до них вимог та за 

своїм порядком - (корупційна складова). 

 

Розробка умов приватизації покладена на 

аукціонну комісію, але не визначені строки їх 

підготовки та відповідальність за невчасне 

надання. 

 

Кошти від приватизації надходять на рахунки 

продавців і від їх доброчесності залежить 

перерахування та вчасність надходження коштів 

до бюджету - (корупційна складова). 

 

Не враховано. 

Діяльність аукціонної комісії 

регулюється Положенням, яке 

затверджується Фондом державного 

майна України (стаття 15). 

Державні органи приватизації можуть 

залучати у процесі приватизації 

юридичних осіб для продажу об’єктів 

приватизації у порядку, встановленому 

Фондом державного майна України 

(стаття 16). 

Кошти від приватизації перераховуються 

до державного бюджету України. 

 

Стаття 15. Викуп об’єктів приватизації Частина 2 статті 15 Законопроекту: Навіщо Не враховано. 
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… 

2. Викуп акцій (часток), що належать 

державі в статутних капіталах господарських 

товариств, інших господарських організацій 

та підприємств, заснованих на базі 

об’єднання майна різних форм власності, 

здійснюється відповідно до законодавства з 

питань приватизації та з урахуванням 

установчих документів таких товариств та 

законодавства країн реєстрації таких 

товариств (організацій, підприємств). 

 

викупати акції, які вже належать державі. 

 

У статті йдеться про викуп акцій, що 

належать державі, акціонерами 

господарських товариств. 

Стаття 16. Продаж акцій та часток, що 

належать державі  

… 

   3. До акціонерних товариств, створених у 

процесі приватизації або корпоратизації, не 

застосовуються обмеження, встановлені 

частиною другою статті 5, положення статті 

9, положення абзацу першого частини 

десятої статті 53 та абзацу третього частини 

першої статті 73 (у частині кумулятивного 

голосування) Закону України "Про 

акціонерні товариства" щодо створення 

акціонерних товариств, а також їх діяльності 

у період до виконання плану розміщення 

акцій. 

Створення акціонерних товариств у процесі 

приватизації та корпоратизації, а також 

емісія акцій таких товариств здійснюються в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Частина 3 статті 16 Законопроекту: Порядок 

корпоратизації регулюється Указом Президента 

України від 19.03.1993 р. № 210 та постановами 

Кабінету Міністрів України 1993 р. №556 та             

№ 802. 

Порядок перетворення потребує деталізації умов 

проведення інвентаризації та оцінки майна, яке 

вноситься до статутного капіталу, враховуючи 

відсутність відповідальності посадових осіб 

ФДМУ за підготовку підприємств до продажу, 

в процесі перетворення в акціонерне товариство 

(стаття 29 Законопроекту). Тобто незрозуміле хто 

перевіряє результати інвентаризації, визначає 

майно, яке підлягає списанню, (не) включенню до 

статутного капіталу, хто розробляє акт оцінки та 

план розміщення акцій, законодавче не 

встановлені терміни проведення цих заходів, 

що може призвести не до скорочення процесу 

приватизації, а навпаки дозволить працівникам 

ФДМУ безстрокове керувати державними 

підприємствами та здійснювати заходи з 

приватизації - (корупційна складова). 

Не враховано. 

Визначення стартової ціни об’єктів 

приватизації, а також вартості майна, що 

вноситься до статутного капіталу 

товариства, вартості акцій (часток) що 

належать державі в статутних капіталах 

господарських товариств, інших 

господарських організацій та 

підприємств, заснованих на базі 

об’єднання майна різних форм власності,  

та підлягають приватизації шляхом 

викупу, визначення розміру статутного 

капіталу акціонерного товариства, оцінка 

об’єктів приватизації, повернених за 

рішенням суду в державну власність, 

здійснюються за Методикою оцінки 

майна, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України (стаття 23). 
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Стаття 17. Приватизація єдиних майнових 

комплексів державних підприємств та їх 

структурних підрозділів, переданих в 

оренду 
   1. Приватизація єдиних майнових 

комплексів державних підприємств та їх 

структурних підрозділів, переданих в оренду, 

здійснюється шляхом продажу на аукціоні. 

… 

Частина 1 статті 17 Законопроекту: 

Невизначений вид аукціону – з умовами чи без. 

 

Не враховано. 

Статтею 19 доопрацьованої редакції 

проекту Закону чітко визначено способи 

приватизації об’єктів державної 

власності, переданих в оренду та 

випадки їх застосування.   

Стаття 18. Особливості приватизації 

об’єктів великої приватизації 

1. Підготовка до приватизації (продажу) 

об’єктів великої приватизації здійснюється із 

залученням на конкурсних засадах радників у 

встановленому Кабінетом Міністрів України 

порядку. Конкурсний відбір радників 

здійснюється з дотриманням принципів 

конкурентності, рівноправності, 

загальнодоступності, гласності та прозорості, 

незалежності членів конкурсної комісії. 

Критерії, що встановлюються Кабінетом 

Міністрів України, мають передбачати, 

зокрема: 

досвідченість радника у виконанні 

аналогічних завдань; 

можливість представництва та залучення 

інших консультантів; 

компетентність (кваліфікація, досвід, знання 

та навички); 

запропоновану радником методику 

підготовки до продажу, стратегію продажу, 

матеріально-технічне забезпечення та 

організацію проекту; 

Частина 1 статті 18 Законопроекту: 

Незрозуміле яким чином радник здійснює свої 

повноваження в процесі підготовки до продажу, 

зокрема в процесі перетворення державного 

підприємства в акціонерне товариство, та хто 

проводить оцінку майна оцінщик чи сам радник - 

(корупційна складова). 

 

Враховано по суті. 

Стаття 23. Формування стартової ціни 

об’єктів приватизації 

1. Визначення стартової ціни 

об’єктів приватизації, а також вартості 

майна, що вноситься до статутного 

капіталу товариства, вартості акцій 

(часток) що належать державі в 

статутних капіталах господарських 

товариств, інших господарських 

організацій та підприємств, заснованих 

на базі об’єднання майна різних форм 

власності,  та підлягають приватизації 

шляхом викупу, визначення розміру 

статутного капіталу акціонерного 

товариства, оцінка об’єктів приватизації, 

повернених за рішенням суду в 

державну власність, здійснюються за 

Методикою оцінки майна, що 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України, за винятком випадку 

визначеної абзацом першим частини 

другої цієї статті. 
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запропоновані радником терміни підготовки 

до продажу та продажу об’єкта приватизації. 

Залучення та визначення радників для 

підготовки до приватизації (продажу) 

об’єктів здійснюються за рішенням Кабінету 

Міністрів України. У рішенні Кабінету 

Міністрів України встановлюються такі 

основні завдання радників: 

збір інформації та аналіз економічних, 

технічних та фінансових показників 

діяльності підприємства; 

приведення основних показників 

бухгалтерської звітності підприємства у 

відповідність із стандартами бухгалтерського 

обліку; 

проведення аудиту; 

… 

2. Стартова ціна продажу об’єкта 

великої приватизації визначається на 

підставі рекомендації радника (у разі 

залучення).  

У разі якщо радника для продажу 

об’єктів великої приватизації не 

залучено, визначення стартової ціни 

продажу для таких об’єктів здійснюється 

з урахуванням вимог частини першої цієї 

статті. 

… 

3. Об’єкти великої приватизації підлягають 

продажу на аукціоні з умовами. 

Умови продажу об’єктів великої 

приватизації, затверджуються Кабінетом 

Міністрів України в установленому ним 

порядку. 

 

Частина 3 статті 18 Законопроекту: Не 

визначений відповідальний за розробку умов та 

розробку проекту відповідного рішення Уряду. 

 

   Враховано. 

Стаття 20. Продаж об’єктів великої 

приватизації 

  … 

4. За поданням Фонду державного майна 

України умови продажу об’єктів великої 

приватизації затверджуються  Кабінетом 

Міністрів України в установленому ним 

порядку. 

 4. Для об’єктів великої приватизації рішення 

про зміну способу приватизації приймає 

Кабінет Міністрів України за поданням 

Фонду державного майна України. 

 

Частина 4 статті 18 Законопроекту: 

Незрозуміле, як при наявності лише одного 

способу приватизації - продаж на аукціоні, 

приймати рішення про його зміну (викуп 

можливий лише після проведення аукціону). 

 

Не враховано. 

Статтею 13 проекту Закону 

приватизація державного майна  

здійснюватиметься шляхом продажу 

об’єктів права державної власності на 

аукціоні, у тому числі: аукціоні з 

умовами; аукціоні без умов, аукціоні зі 

зниженням стартової ціни, аукціоні за 
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методом вивчення цінових пропозицій; 

та викупу об’єктів приватизації.  

Продаж об’єктів на аукціоні 

здійснюється за наявності не менше двох 

учасників аукціону та вважається таким, 

що відбувся, у разі здійснення на 

аукціоні не менше одного кроку 

аукціону. 

У разі якщо об’єкт приватизації, 

що пропонувався для продажу на 

аукціоні з умовами не продано, 

державний орган приватизації може 

прийняти рішення про продаж такого 

об’єкта  на аукціоні без умов або на 

аукціоні зі зниженням стартової ціни, під 

час проведення якого можливе 

зменшення стартової ціни об’єкта на 

25%  та в подальшому на 50%. У разі 

якщо об’єкт приватизації не продано 

вищезазначеними способами, то 

державний орган приватизації приймає 

рішення про продаж об’єкта 

приватизації на аукціоні за методом 

вивчення цінових пропозицій, крім 

об’єктів великої приватизації, рішення 

про продаж яких на аукціоні (у тому 

числі аукціоні зі зниженням стартової 

ціни, аукціоні за методом вивчення 

цінових пропозицій) приймається 

Кабінетом Міністрів України.  

У разі якщо для участі в аукціоні 

з продажу об’єкта приватизації подано 

заяву від одного покупця аукціон 

визнається таким, що не відбувся, а 
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державний орган приватизації може 

прийняти  рішення про продаж 

зазначеного об’єкта шляхом викупу 

безпосередньо такому покупцеві за 

запропонованою ним ціною, але не 

нижче стартової ціни, або оголосити 

повторний аукціон.  

 

Стаття 19. Особливості приватизації 

окремих об’єктів малої приватизації 

… 

   3. Державні органи приватизації можуть 

залучати радників для підготовки об’єктів 

малої приватизації. 

 

 

Частина 3 статті 19 Законопроекту: Залучення 

радників органами приватизації без 

встановлення вимог такого залучення є 

корупцією, так як оплата їх послуг здійснюється 

з бюджету - (корупційна складова). 

 

Враховано. 

Норму з проекту виключено. 

 

Стаття 20. Виконання вимог 

законодавства про захист економічної 

конкуренції у процесі приватизації 

1. У випадках, передбачених законодавством 

про захист економічної конкуренції, 

покупець зобов’язаний отримати дозвіл 

Антимонопольного комітету України на 

безпосереднє або опосередковане придбання, 

набуття у власність в інший спосіб чи 

отримання в управління акцій (часток) у 

розмірі, що забезпечує досягнення чи 

перевищення 25 або 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління відповідного 

суб’єкта господарювання, а також активів у 

вигляді єдиного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб’єкта 

господарювання (далі – дозвіл на 

концентрацію). 

Стаття 20 Законопроекту лише повторює діючі 

норми законодавства. 

 

Не враховано. 

Метою проекту Закону є 

удосконалення приватизаційного 

законодавства для формування 

ефективної правової бази у сфері 

приватизації.  

Разом з тим, у процесі 

приватизації необхідно дотримуватись 

вимог діючого законодавства України, у 

тому числі законодавства про захист 

економічної конкуренції.  
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2. Порядок подання та розгляду заяви про 

надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист 

економічної конкуренції.  

 

Стаття 21. Інформація про приватизацію  

   1. Фонд державного майна України 

здійснює відповідно до законодавства 

комплекс заходів щодо забезпечення 

прозорості приватизації, висвітлення 

приватизаційних процесів шляхом 

оприлюднення в засобах масової інформації 

(на веб-сайті Фонду державного майна 

України; в офіційних друкованих виданнях 

державних органів приватизації; в мережі 

Інтернет та/або радіо, телебаченні, 

рекламних щитах) повідомлень про хід і 

результати приватизації.  

… 

Стаття 21 Законопроекту не визначає нових 

підходів до прозорості процесу приватизації. 

Не враховано. 

Відповідно до вимог діючого 

законодавства України проектом закону 

передбачено комплекс заходів щодо 

забезпечення прозорості приватизації, 

висвітлення приватизаційних процесів 

шляхом оприлюднення в засобах масової 

інформації (на веб-сайті Фонду 

державного майна України; в офіційних 

друкованих виданнях державних органів 

приватизації; в мережі Інтернет та/або 

радіо, телебаченні, рекламних щитах) 

повідомлень про хід і результати 

приватизації.  

Стаття 22. Формування стартової ціни 

об’єктів приватизації 

1. Стартова ціна продажу об’єкта малої 

приватизації визначається аукціонною 

комісією на підставі рекомендацій радника (у 

разі залучення) або вивчення попиту на 

об’єкт приватизації потенційних покупців, 

окрім випадків продажу об’єкта приватизації 

на аукціоні в електронній формі за 

допомогою СЕА. 

Стартова ціна продажу об’єкта великої 

приватизації визначається на підставі 

рекомендації радника (у разі залучення). 

Розмір визначеної аукціонною комісією 

стартової ціни продажу об’єкта великої 

Стаття 22 Законопроекту: При формуванні 

стартової ціни оцінювачі (ліцензовані) не 

залучаються, ціну пропонують покупці або 

радники, зазначене нововведення потребує 

додаткових законодавчих змін до Закону України 

«Про оцінку, оціночну діяльність...», тобто від 

формування стартової ціни професійні 

оцінщики відсторонені - (корупційна складова). 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

Стаття 23. Формування стартової ціни 

об’єктів приватизації 

1. Визначення стартової ціни 

об’єктів приватизації, а також 

вартості майна, що вноситься до 

статутного капіталу товариства, 

вартості акцій (часток) що належать 

державі в статутних капіталах 

господарських товариств, інших 

господарських організацій та 

підприємств, заснованих на базі 

об’єднання майна різних форм власності,  

та підлягають приватизації шляхом 
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приватизації має бути визначений у межах 

діапазону рекомендованої радником 

стартової ціни. Якщо протягом 30 днів з дня 

надання радником рекомендації щодо 

стартової ціни продажу об’єкта великої 

приватизації на затвердження, аукціонна 

комісія не ухвалила будь-якого рішення 

щодо затвердження стартової ціни, стартова 

ціна продажу об’єкта великої приватизації 

вважається затвердженою.  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При продажу майна ЄМК на аукціонах в 

електронній формі не враховується вартість 

бізнесу, при покупці ЄМК у покупця виникають 

складнощі з оформленням нового підприємства, 

тому замість збільшення робочих місць буде їх 

скорочення завдяки відсутності вимог щодо 

захисту працівників. 

 

викупу, визначення розміру статутного 

капіталу акціонерного товариства, оцінка 

об’єктів приватизації, повернених за 

рішенням суду в державну власність, 

здійснюються за Методикою оцінки 

майна, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України, за винятком 

випадку визначеної абзацом першим 

частини другої цієї статті. 

….. 

 

 

          У разі продажу об’єкта 

приватизації на аукціоні в електронній 

формі за допомогою СЕА, стартова ціна 

об’єкта приватизації визначається 

відповідно до поданих заявок 

потенційними покупцями із 

застосуванням електронного майданчика 

(стаття 23). 

До договору купівлі-продажу 

включаються передбачені умовами 

аукціону, викупу зобов’язання сторін 

щодо забезпечення соціальних гарантій 

працівникам згідно з вимогами 

трудового законодавства (стаття 27). 

Стаття 26. Оформлення угод приватизації  

…   

2. До договору купівлі-продажу 

включаються передбачені умовами аукціону, 

викупу зобов’язання сторін щодо: 

збереження основних видів діяльності 

підприємства; 

технічного переозброєння, модернізації 

Частина 2 статті 26 Законопроекту: Включення 

до умов приватизації проведення екологічного 

аудиту протирічить вимогам статті 10 

Законопроекту. 

  

 

 

 

Не враховано. 

Стаття 10 визначає  порядок 

приватизації державного майна, який 

серед іншого передбачає проведення у 

випадках, передбачених законом 

екологічного аудиту об’єкта 

приватизації. За результатами 

екологічного аудиту готується висновок, 
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виробництва (сума інвестицій); 

виконання встановлених мобілізаційних 

завдань; 

погашення боргів із заробітної плати та 

перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості підприємства; 

забезпечення соціальних гарантій 

працівникам згідно з вимогами трудового 

законодавства; 

вимог та додаткових обмежень 

природоохоронного законодавства до 

користування об’єктом;  

 оплати послуг юридичних та фізичних осіб 

(у разі їх залучення),  пов’язаних із 

виконанням заходів з приватизації об’єктів 

державної власності, зокрема: 

 проведенням обов’язкового екологічного 

аудиту; 

 наданням послуг радника у випадках, 

передбачених цим Законом; 

 проведенням оцінки майна в процесі 

приватизації у випадках, передбачених цим 

Законом.  

… 

 

 

 

 

  Відсутність соціального захисту працівників 

приватизованих підприємств, крім 

вугледобувних, в частині можливості звільнення 

новим власником, може призвести до соціальних 

конфліктів. 

 

який використовується аукціонною 

комісією для формування умов продажу. 

 

 

Враховано. 

Стаття 27. Оформлення угод 

приватизації  

… 

7. Не допускається звільнення 

працівників приватизованого 

підприємства з ініціативи нового 

власника чи уповноваженого ним органу 

протягом 6 місяців від дня переходу до 

нього права власності, крім випадків 

приватизації об’єктів шляхом продажу 

без умов.  

 

Стаття 29. Відповідальність за  порушення  

законодавства  про приватизацію  

1. За порушення законодавства про 

приватизацію до винних осіб застосовується 

кримінальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова 

відповідальність відповідно до законодавства 

України.  

 2. Посадові особи державних органів 

приватизації, інших органів виконавчої влади 

Стаття 29 Законопроекту: Відсутня 

відповідальність посадових осіб ФДМУ за 

несвоєчасну підготовку підприємств до продажу 

та порушення при цьому вимог законодавства - 

(корупційна складова). 

 

Враховано по суті. 

Стаття 30. Відповідальність за 

порушення законодавства  

про приватизацію  

… 

   2. Посадові особи державних органів 

приватизації, інших органів виконавчої 

влади несуть кримінальну, 

адміністративну, матеріальну та 

дисциплінарну відповідальність за 
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за наявності в їх діях ознак злочину, 

пов’язаного з порушенням законодавства про 

приватизацію, підлягають притягненню до 

кримінальної відповідальності у порядку, 

передбаченому Кримінальним кодексом 

України.  

 3. Посадові особи державних органів 

приватизації, інших органів виконавчої влади 

несуть адміністративну відповідальність у 

вигляді штрафу за:  

безпідставну відмову у прийнятті заяви про 

включення до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації; порушення умов і 

порядку проведення аукціону, продажу акцій 

(часток); порушення умов і порядку передачі 

акцій акціонерних товариств, створених у 

процесі приватизації, корпоратизації, – до 

восьми встановлених на день вчинення 

порушення розмірів неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян;  

… 

порушення законодавства про 

приватизацію.  

 

Згідно з висновком Міністерства юстиції 

України за результатами правової 

експертизи проекту Закону від 21 квітня 

2017 року № 6202-0-26-17/8.1, у проекті 

Закону відсутні корупціогенні фактори. 

 Розділ І Законопроекту не містить нових норм 

або підходів до законодавства, крім відмови від 

приватизації майна разом із земельними 

ділянками, скорочення способів приватизації та 

відсторонення професійних оцінювачів, при 

цьому зазначені нововведення не забезпечені 

відповідною законодавчою базою. Запропоновані 

спрощення призведуть до призупинення 

приватизації на значний період, так як будуть 

потребувати приведення у відповідність до цього 

законопроекту нормативно правових актів, яких є 

значна кількість, лише внесення змін до рішень 

Уряду займе не менше півроку (наприклад, 

Не враховано. 

Прикінцевими та перехідними 

положення законопроекту встановлено, 

що приватизація (продаж) об’єктів, щодо 

яких рішення про приватизацію було 

прийнято до набрання чинності цим 

Законом, здійснюється та завершується 

відповідно до нормативно-правових 

актів, які діяли на момент прийняття 

рішення про приватизацію (продаж) 

таких об'єктів, тому прийняття 

законопроекту не призведе до 

призупинення приватизації.  
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останні зміни до Методики оцінки майна 

призупинили підготовку до приватизації на 

декілька місяців), таким чином надходження до 

державного бюджету у разі прийняття цього 

законопроекту в цьому році призведе до 

невиконання плану надходження від 

приватизації. 

 

 Відмова від соціального захисту працівників 

приватизованих підприємств спричинить 

соціальний конфлікт, відсутність пільгового 

продажу скасує мету процесу приватизації, якою 

передбачався справедливий розподіл майна 

держави між громадянами, скасування розподілу 

земельних паїв між сільськими жителями теж 

сприятиме соціальним конфліктам. 

Не враховано. 

Основною метою приватизації є 

підвищення ефективності виробництва 

та мотивації до праці, прискорення 

структурної перебудови і розвитку 

економіки України шляхом продажу 

об’єктів державної власності 

ефективному власнику (стаття 2). 

До договору купівлі-продажу 

включаються передбачені умовами 

аукціону, викупу зобов’язання сторін 

щодо погашення боргів із заробітної 

плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості 

підприємства; забезпечення соціальних 

гарантій працівникам згідно з вимогами 

трудового законодавства (стаття 27). 

Не допускається звільнення працівників 

приватизованого підприємства з 

ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу протягом 6 

місяців від дня переходу до нього права 

власності, крім випадків приватизації 

об’єктів шляхом продажу без умов 

(стаття 27). 

Розподіл земельних паїв між сільськими 
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жителями регулюється Земельним 

кодексом України.  

 


