
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 

Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на 
фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін 
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах 

пакетів акцій акціонерних товариств» (далі – Проект) розроблено з метою 
приведення Положення про порядок продажу в процесі приватизації на 

фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 
року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня      

1998 року за № 798/3238 (із змінами), у відповідність до вимог Закону України 
від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII  «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення процесу приватизації». 
 
2. Мета і шляхи її досягнення 

 
 Метою прийняття Проекту є приведення нормативно-правових актів 

Фонду державного майна у відповідність до законодавства України та 
удосконалення процедур продажу об’єктів державної власності в процесі 

приватизації, а саме: 

 удосконалення процедури продажу пакетів акцій на фондових біржах; 

 посилення захисту майнових інтересів держави. 

 
3. Правові аспекти 

 
 У цій сфері правових відносин діють закони України «Про приватизацію 

державного майна», «Про депозитарну систему України» 
 Реалізація акта не потребує внесення змін до чинних законодавчих актів 

та розроблення нових правових актів. 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 

 
 Проект підлягає затвердженню Антимонопольним комітетом України, 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, погодженню 
Державною регуляторною службою України та державній реєстрації в 

Міністерстві юстиції України. 
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6. Регіональний аспект 

 
Проект не стосується  регіонального аспекту. 
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. Запобігання дискримінації 

 

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
 

7. Запобігання корупції 
 

У Проекту 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 вплине на ринок праці і не передбачає залучення 
додаткових трудових ресурсів або їх скорочення. 

 
11.  Прогноз результатів 
 

Прийняття акта забезпечить приведення нормативно-правового акта 
Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України. 

 
 

 
Голова Фонду                                                                                  І. Білоус 
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