
Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення 

проекту наказу «Про внесення змін до Порядку проведення в 

електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 

тому числі за методом зниження ціни» 

 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості з 

22 березня по 22 квітня 2017 року Фондом державного майна України 

проведено публічне громадське обговорення проекту наказу «Про внесення 

змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 

приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» шляхом 

його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду. 

 

Проект наказу розроблено з метою вдосконалення процедури 

проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на 

аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, та встановлення більш 

чіткого механізму організації і проведення такого продажу. 

 

15 квітня 2017 року обговорення проекту наказу завершено. 

 

До Фонду державного майна України надані такі пропозиції 

громадянина Д. Качура: 

1. Зміст пропозицій: «Абзац четвертий пункту 7 розділу І викласти в 

такій редакції: «можливість встановлення на апаратно-програмному 

комплексі замовника аукціону електронного ресурсу, можливість надання 

замовнику аукціону для зберігання резервної копії аукціону в електронній 

формі».». 

Висновок ФДМУ: оскільки у замовника відсутні можливість 

встановлення на своєму апаратно-програмному комплексі електронного 

ресурсу та ресурси для зберігання резервної копії аукціону в електронній 

формі, вище вказані слова виключаються з Порядку проведення в 

електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 

числі за методом зниження ціни. 

 

2. Зміст пропозицій: «У розділі ІІ пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Аукціон розпочинається з початкової ціни об’єкта. Всі учасники 

підтверджують свою згоду з оголошеною початковою ціною. Учасник, який 

не підтвердив свою згоду з оголошеною початковою ціною, не допускається 

до участі в аукціоні». 

 Висновок ФДМУ: пропозиції не можуть бути враховані. Учасники 

аукціону підтверджують згоду з початковою ціною при поданні заяви на 

участь в аукціоні.  

 

 

 



3. Зміст пропозицій до п. 5 розділу ІІ: «Залишити редакцію цього 

пункту». 

Висновок ФДМУ: при практичному застосуванні діюча редакція 

викликала нарікання, тому запропоновані такі зміни. 

 

4. Зміст пропозицій до п.9 розділу ІІ: «Такий порядок визначення 

переможця став приводом для зловживань при реалізації іпотечного майна. 

Тому передбачити проведення повторного аукціону у термін 3-х діб без 

учасника, який не підписав протокол». 

Висновок ФДМУ: Проведення повторного аукціону у термін 3-х днів 

без учасника, який не підписав протокол, не передбачено Законом України 

«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». 

 

  

 

 

 

 

 Начальник Управління                                           Т. Буртняк 
 

 


