
                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                          Наказ Фонду державного  

                                                                                        майна України 
                                                                                   ______ 2016  року № _____ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви  на участь в аукціоні, 
конкурсі щодо об'єктів державної власності  груп А, Д та Ж   

 

 

 

 

1. У розділі І: 

1) пункт 1.5 викласти у такій редакції : 

«Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 

також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою 

статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», 

покладається на заявника.». 

2. У розділі ІІ: 

1) у пункті 2.2: 

 у підпункті «а»: 

 абзац четвертий викласти у такій редакції: 

«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)           

(в довільній формі);»; 

у підпункті «б»: 

абзац третій виключити; 
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У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно 

абзацами третім – шостим; 

абзац шостий  після слів «одержаних злочинним шляхом)» доповнити 

словами «(в довільній формі за підписом  керівника);»;  

доповнити  новими абзацами такого змісту: 

«інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов’язаної 

з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України державою – 

агресором та про відсутність застосування до них санкції відповідно до 

законодавства (в довільній формі за підписом керівника);  

інформація про фінансово-майновий стан;»; 

у підпункті «в»: 

абзац третій виключити; 

доповнити  новими абзацами такого змісту: 

 «довідка органу доходів і зборів про доходи на підставі поданої 

декларації платника єдиного податку (для фізичної особи – підприємця 

платника єдиного податку); 

 інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею особи  

громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою – 

агресором та про відсутність застосування до них санкції відповідно до 

законодавства (в довільній формі).»; 

2) абзац другий пункту 2.11 після слів: «реєстрації заяв» доповнити 

словами: «відповідного структурного підрозділу державного органу 

приватизації, який є відповідальним виконавцем». 

3. Додатки 1, 2  до Порядку викласти у новій редакції, що  додаються. 

 

 

   Директор Департаменту приватизації                                             В. Герц 

 


