
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України 

«Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяв на 
приватизацію» 

 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 
Порядок подання та розгляду заяв на приватизацію затверджено  

наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683,  
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за            

№ 362/2166 (із змінами та доповненнями).  
Відповідно до пункту 2.2 вказаного Порядку заявником вважається 

юридична особа (в тому числі господарське товариство членів трудового 
колективу підприємства, що приватизується), фізична особа, що може бути 

визнана покупцем відповідно до статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» або уповноважена покупцем особа. 

У розділі «Документи» додатку до вищевказаного Порядку визначено 
необхідний перелік документів, які надаються  заявником разом із заявою на 
приватизацію. 

Статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»  (із 
змінами, внесеними Законом України від 16.02.2016 № 1005-VIІІ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу 
приватизації») зазначено, що разом із заявою для участі в приватизації 

об’єкта державної власності подаються: 
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в 

інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у 
тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); 

для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і 
зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 

декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання 
акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; 

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про 

фінансово-майновий стан. 
Законом України від 22.12.2010 № 2850-VI «Про внесення змін до 

деяких законодавчих  актів України щодо статутного капіталу» внесені зміни 
до деяких законодавчих актів України в частині заміни поняття «статутний 

фонд» на поняття «статутний капітал». 
Законом України від 26.11.2015 № 835-VIІІ «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних    
осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» внесені зміни до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців» шляхом викладення його у новій редакції.    
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З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність до 
вимог законодавства України Порядку подання та розгляду заяв на 

приватизацію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
01 липня 1997 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
29 серпня 1997 року за № 362/2166, необхідно внести зміни до цього 

Порядку.  
 

2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою видання наказу є приведення у відповідність до вимог 
законодавства України Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 
року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня  1997 

року за № 362/2166.   
 

3. Правові аспекти 

 
У даній сфері відносин діють такі  нормативно-правові акти: 

- Цивільний кодекс України; 
- Господарський кодекс України; 

- Податковий кодекс України; 
- Закон України «Про приватизацію державного майна»; 

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб , фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація наказу не потребує фінансування з Державного бюджету 
України. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 

 
Проект наказу потребує погодження із Державною регуляторною 

службою та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.  
 

6. Регіональний аспект 
 

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
 

6
1
. Запобігання дискримінації 

 

Проект наказу не містить ознак дискримінації. 
 



 3 

7. Запобігання корупції 
 

У проекті наказу немає правил і процедур, що 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 та не потребує 
залучення до його опрацювання уповноважених представників від 

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

 
10. Оцінка регуляторного впливу 

 
За результатами розгляду проекту наказу Державна регуляторна 

служба повідомила, що з урахуванням вимог статті 1 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
він містить норми регуляторного характеру, а його прийняття потребує 

реалізації передбачених цим Законом процедур.  
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 

Реалізація наказу не вплине на ринок праці. 
 

11. Прогноз результатів 
 

Видання наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта 

Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства 
України та досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, 

посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин 
власності.  
 

 

Голова Фонду                                                                         І. Білоус 
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