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

Порядку надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації 
коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

18 січня 2018 року прийнято Закон України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» (далі – Закон), яким встановлено новий 
підхід до класифікації та продажу об’єктів державної власності. Відповідно до 

частини десятої статті 19 Закону потенційні покупці об'єкта великої 
приватизації мають право надати власні коментарі та пропозиції до проекту 
договору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом державного 

майна України (далі – Фонд). Таким чином, з метою реалізації вимог Закону та 
приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна у 

відповідність до законодавства України Фондом розроблено проект наказу 
«Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єктів 

великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-
продажу». 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України  

«Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єктів 
великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-

продажу»  (далі – проект) є виконання вимог Закону та приведення 
нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність 

до законодавства України. 
 

3. Правові аспекти  
 

 У цій сфері правових відносин діє Закон України «Про приватизацію 
державного і комунального майна». 

 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 державній реєстрації в Міністерстві юстиції  України. 
 

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. 
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. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій 
 

  Проект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

 
9. Позиція соціальних партнерів 

 
Проект не стосується соціально-трудової сфери. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 

 
Проект є регуляторним актом і підлягає погодженню Державною 

регуляторною службою. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

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

додаткових трудових ресурсів або їх скорочення. 
 

11. Прогноз результатів 
 

 Прийняття проекту дасть змогу привести нормативно-правові акти 
Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України. 

 
 

 
В. о. Голови Фонду                                                                           В. Трубаров 
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