
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту наказу Фонду державного майна України  
«Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з 

продажу пакетів акцій акціонерних товариств» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна 

України», Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження 
Методики оцінки майна» (зі змінами) та з метою підвищення ефективності 

процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку 
України виникла потреба приведення у відповідність до чинного 

законодавства Положення про порядок проведення конкурсів з продажу 
пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від  10 травня 2012 року № 639, рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 

року № 674, розпорядженням Антимонопольного комітету України від                               
10 травня 2012 року № 282-р, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 12 червня 2012 року за № 940/21252. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна «Про 
внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу 

пакетів акцій акціонерних товариств» (далі – проект) є приведення 
нормативно-правових актів Фонду державного майна у відповідність до 

чинного законодавства. Метою зміни суми (%) конкурсної гарантії по 
об’єктам великої приватизації (тільки для групи «Г» - стратегічні 

підприємства та паливно-енергетичний комплекс) є зниження рівня 
побоювання потенційних іноземних інвесторів відносно їх попередньої 

оплати для участі у конкурсах з приватизації. Діючу на сьогодні суму (%) 
конкурсної гарантії неодноразово пропонувалось зменшити представниками 

міжнародних організацій, які є членами Робочої групи, утвореної постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року №525 «Про утворення 
робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень 

Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів 
державної власності, що підлягають приватизації». 

 
3. Правові аспекти  

 
 У цій сфері правових відносин діють Закони України «Про 

приватизацію державного майна», «Про акціонерні товариства». 
 Реалізація проекту не потребує внесення змін до чинних законодавчих 

актів та розроблення нових правових актів. 
 

 



 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 
Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з державного 

бюджету.  
 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

 Проект підлягає затвердженню Антимонопольним комітетом, 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, погодженню 

Державною регуляторною службою та державній реєстрації в Міністерстві 
юстиції. 

 
6. Регіональний аспект 
 

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць. 
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. Запобігання дискримінації 

 
У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 
7. Запобігання корупції 

 
У проекті відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних 

правопорушень.  
 

8. Громадське обговорення 

 
Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 
9. Позиція соціальних партнерів 

 
Проект не стосується соціально-трудової сфери. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 

 
Проект є регуляторним актом. 

 
10

1
. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 
Реалізація акта не має впливу на ринок праці і не передбачає залучення 

додаткових трудових ресурсів або їх скорочення. 

 
 

 
 

 



11. Прогноз результатів 
 

 Прийняття проекту дозволить привести нормативно-правові акти 
Фонду державного майна у відповідність до чинного законодавства. 

 
Голова Фонду                                                                        І. Білоус 
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