
Пояснювальна записка 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

 «Про внесення змін до Порядку проведення аукціону та інвестиційного 
конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що 

належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених 
у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних 

підприємств» 
 

Метою прийняття проекту є врегулювання забезпечення підготовки та 
продажу державних вугледобувних підприємств з урахуванням особливостей 

післяприватизаційного розвитку їх діяльності. 
 

1. Підстава розроблення проекту акта 
 

Керуючись Законами України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про 

приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), від 12 квітня 
2012 року № 4650-VI «Про особливості приватизації вугледобувних 

підприємств» та з метою виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня     

2018 року № 244-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на        
2018 рік», Фондом державного майна України розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення 
аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, 

пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних 
товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств» (далі – Проект). 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від             
10 травня 2018 року № 358-р «Про затвердження переліку об’єктів великої 

приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році»  та 
наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447 «Про 

затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
у 2018 році» виникла необхідність приведення у відповідність до Закону  

постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року № 238 «Про 
затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з 

продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у 
статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 
корпоратизації державних вугледобувних підприємств» . 

 
3. Суть проекту акта 

 
Проектом пропонується викласти в новій редакції Порядок проведення 

аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, 
пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних 
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товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 
вугледобувних підприємств. Проект враховує новий підхід до приватизації, 

передбачений Законом, а саме визначає процедуру проведення аукціону та 
інвестиційного конкурсу з продажу вугледобувних підприємств. 

Підготовка до приватизації та продаж об’єктів  приватизації здійснюється 
із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом 
Міністрів України порядку, окрім випадків, передбачених Законом.  

Залучення радників надасть змогу провести приватизацію об’єктів 
приватизації з урахуванням міжнародних стандартів та існуючої практики,  

презентувати об’єкти широкому колу потенційних покупців в Україні та за її 
межами. 

Аукціон з продажу об’єктів приватизації вугледобувних підприємств 
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, який пропонувався для продажу на 
аукціоні, не продано, державний орган приватизації приймає рішення про 

приватизацію такого об’єкта на аукціоні зі зниженням стартової ціни.  
У разі якщо об’єкт приватизації виставляється вперше на аукціон зі 

зниженням стартової ціни, то стартова ціна знижується аукціонною комісією на 
30%. Якщо об’єкт приватизації виставляється на продаж на аукціон зі 
зниженням стартової ціни вдруге, то стартова ціна продажу знижується 

аукціонною комісією на 50%.  
У разі якщо об’єкт приватизації не продано вищезазначеними способами, 

державний орган приватизації приймає рішення про продаж об’єкта 
приватизації на інвестиційному конкурсі, переможцем якого визначається особа, 

яка запропонувала максимальний обсяг інвестицій в об’єкт приватизації згідно 
бізнес-плану інвестиційного проекту та техніко-економічним обґрунтуванням 

післяприватизаційного розвитку об’єкта, сплативши за об’єкт приватизації 1 
гривня до Державного бюджету України. 

 
4. Правові аспекти 

 
У цій сфері правових відносин діють Закони України «Про приватизацію 

державного і комунального майна»,  «Про особливості приватизації 

вугледобувних підприємств», розпорядження Кабінету Міністрів України від    
10 травня 2018 року № 358-р «Про затвердження переліку об’єктів великої 

приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році» . 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

 Реалізація Проекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.  

6. Прогноз впливу 
 

Проект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2016-%D0%BF/paran8#n8
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регуляторною службою України.  
За предметом правового регулювання проект не матиме впливу на 

розвиток регіонів, риноку праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє 
природне середовище. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 
 

Реалізація Проекту не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) 

населення, об’єднаних спільними інтересами. 
Проект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 

прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. 
Проект не стосується соціально-трудової сфери. 

Проект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. 
 

8. Громадське обговорення  
 

    Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 

9. Позиція заінтересованих органів 
 

Проект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством енергетики 

та вугільної промисловості України. 
 

10. Правова експертиза 
 

Проект потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції 
України. 
 

11. Запобігання дискримінації 
 

У Проекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 
Проект не потребує проведення громадської антидискримінаційної 

експертизи. 
 

12. Запобігання корупції 
 

Проект не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект 

не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи. 
 

13. Прогноз результатів 
 
Реалізація Проекту забезпечить проведення підготовки та продажу 

вугледобувних підприємств з урахуванням міжнародних стандартів, 
презентацію підприємств широкому колу потенційних покупців в Україні та за її 

межами, продаж підприємств ефективному власнику, а також забезпечить 
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надходження від приватизації державного майна до Державного бюджету 
України. 

 
 

 

В. о. Голови Фонду               В. ТРУБАРОВ 

 

 

 

 « ____»      _____________ 2018 р. 

 

 

 


