
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України  

«Про затвердження Порядку підтвердження державними  
органами приватизації факту передачі державного майна до  

статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі  

приватизації (корпоратизації)» 

 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про Фонд 

державного майна України» Фонд державного майна України (далі – Фонд), 
зокрема, підтверджує факт передачі державного майна до статутного 

капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації 
(корпоратизації) у порядку, встановленому законодавством.  

Чинне Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого 
майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих 

до статутного фонду господарського товариства, затверджене наказом Фонду 
від 25 листопада 2003 року № 2097 «Про затвердження Положення про 
впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі 

цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду 
господарського товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 

грудня 2003 року за № 1201/8522, було розроблено, враховуючи Тимчасове 
положення про порядок державної реєстрації права власності та інших 

речових прав на нерухоме майно, затверджене наказом Міністерства юстиції 
України від 07 лютого 2002 року  № 7/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 18 лютого 2002 року за № 157/6445 (із змінами). 
З моменту затвердження зазначеного Положення відбулися зміни у 

законодавстві, зокрема, щодо порядку державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень. 

Відповідно до пункту 48 Порядку державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, для державної реєстрації 

права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як 
внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного 

фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) 
подаються: документ, що посвідчує право власності особи на майно, що 

передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності 
на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав); акт приймання-

передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого 
майна; рішення органу або особи, уповноважених установчими документами 

юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється 
іншою юридичною особою); письмова згода всіх співвласників (у разі, коли 

передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).  
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У зв’язку з цим Фондом розроблено проект наказу Фонду «Про 
затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації 

факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських 
товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)» (далі – проект 

наказу), яким пропонується: 
- затвердити Порядок підтвердження державними органами 

приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу 
господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації); 

- визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна 
України від 25 листопада 2003 року № 2097 «Про затвердження Положення 

про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у 
складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду 

господарського товариства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
23 грудня 2003 року за № 1201/8522. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Видання наказу Фонду «Про затвердження Порядку підтвердження 
державними органами приватизації факту передачі державного майна до 

статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі 
приватизації (корпоратизації)» спрямоване на приведення нормативно-

правового акта Фонду у відповідність із вимогами законодавства України. 

3. Правові аспекти 
 

У цій сфері відносин діють такі нормативно-правові акти: 
- Закон України «Про Фонд державного майна України»; 

- Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року         
№ 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Прийняття наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних та 

інших витрат з боку держави. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проект наказу потребує розгляду Державною регуляторною службою 

та підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України.  
 

6. Регіональний аспект 
 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-
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територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток. 
 

6¹. Запобігання дискримінації 
 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної 

експертизи. 
 

7. Запобігання  корупції 
 

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 
 

8. Громадське обговорення 
 

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 

9. Позиція соціальних партнерів 
 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, не потребує 
погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 

профспілок, їх об’єднань, та всеукраїнських об’єднань організацій 
роботодавців. 

 

10. Оцінка  регуляторного впливу 
 

Проект наказу потребує розгляду Державною регуляторною службою 
на предмет поширення на нього сфери дії Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  
           

          10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці 
 
Реалізація наказу Фонду не впливатиме на ринок праці України. 

 
11. Прогноз результатів  

Видання наказу Фонду «Про затвердження Порядку підтвердження 
державними органами приватизації факту передачі державного майна до 
статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі 

приватизації (корпоратизації)» забезпечить приведення нормативно-
правового акта Фонду у відповідність із вимогами чинного законодавства 

України. 

        Голова Фонду       І. Білоус 

 

____ _____________ 2016 р. 


