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Віталій Трубаров:  

Основною метою Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», який набув чинності  7 березня 2018 року, 
є спрощення процедури приватизації, підвищення її прозорості та 
ефективності. Новий закон – це результат командної роботи Фонду 
державного майна, Адміністрації Президента, Уряду, Парламенту, 
громадських організацій, міжнародних партнерів. 

У процесі підготовки законопроекту до прийняття було проведено 
велику кількість круглих столів, обговорень на парламентському 
економічному комітеті, у парламентських фракціях, проведено 
аналіз та обговорення  величезної кількості  поправок від депутатів – 
і в результаті ми отримали закон, який суттєво спрощує приватизацію, 
скорочує терміни подачі документів, робить її правила прозорими 
та зрозумілими для інвесторів. 

Одразу після набуття чинності Законом розпочалося обговорення 
та прийняття необхідних підзаконних актів: постанов Кабінету 
Міністрів, наказів Фонду щодо діяльності аукціонних комісій, 
затвердження типових договорів, порядку повернення у державну 
власність об’єктів приватизації у разі розірвання договорів купівлі-
продажу, форм аукціонної пропозиції щодо стартової ціни об’єктів 
великої приватизації, порядку контролю за виконанням умов 
договорів та десятків інших важливих документів. По окремих 
нормативно-правових актах ще триває процес погодження, але той 
масив підзаконних актів, який міг здатися неосяжним на початку 
роботи, розроблено і прийнято.

Крок за кроком рухаємося до приватизації за новими правилами! 
І закликаємо всіх охочих взяти участь у цьому процесі.
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Нормативна База
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приватизацію державного і комунального майна
Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні 

основи приватизації державного і комунального майна та 
майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністратор електрон ної торгової системи – юри-

дична особа, визначена Кабінетом Міністрів України від-
повідальною за забезпечення функціонування електрон ної 
торгової системи;

2) аукціон – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким 
власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході 
торгів запропонував за нього найвищу ціну;

3) аукціон без умов – спосіб продажу об’єкта приватизації, 
за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в 
ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додатко-
вих умов продажу об’єкта приватизації;

4) аукціон в електрон ній формі (електрон ний аук ціон) – 
вид аукціо ну в режимі реального часу в Інтернеті;

5) аукціон із зниженням стартової ціни – спосіб прода-
жу об’єкта приватизації, за яким орган приватизації знижує 
стартову ціну об’єкта приватизації у встановленому цим 
Законом порядку;

6) аукціон з умовами – спосіб продажу об’єкта приватиза-
ції, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що 
в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе 
зобов’язання виконати умови продажу об’єкта приватизації;

7) аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – спосіб про-
дажу об’єкта приватизації, за яким стартова ціна об’єкта при-
ватизації покроково знижується в ході аукціо ну, з подальшою 
можливістю додаткового подання цінових пропозицій;

8) аукціон за методом вивчення цінових пропозицій – спо-
сіб продажу об’єкта великої приватизації, за яким стартова 
ціна об’єкта приватизації визначається шляхом проведення 
органами приватизації вивчення попиту потенційних по-
купців (не менше двох);

9) викуп – спосіб продажу об’єкта приватизації одному 
покупцю;

10) гарантійний внесок – сума коштів, що становить визна-
чену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації, 
яка вноситься потенційним покупцем об’єкта приватизації 
для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в 
аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії;

11) електрон ний майданчик – апаратно-програмний 
комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до 
центральної бази даних та забезпечує організатору аукціо-
ну, потенційним покупцям, учасникам можливість користу-
ватися сервісами електрон ної торгової системи з автоматич-
ним обміном інформацією щодо процесу проведення аукці-
онів в електрон ній формі;

12) електронна торгова система – дворівнева інфор-
маційно-телекомунікаційна система, що складається з цен-
тральної бази даних та електрон них майданчиків, які вза-
ємодіють через інтерфейс програмування додатків, який 
надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає 
функціональність електрон ної торгової системи. Електронна 
торгова система забезпечує можливість створення, розмі-
щення, оприлюднення та обміну інформацією і документа-
ми в електрон ному вигляді, необхідними для проведення 
аукціо ну в електрон ній формі;

13) єдиний майновий комплекс державного або комуналь-
ного підприємства, його структурного підрозділу – усі види 
майна, призначені для діяльності підприємства, його струк-
турного підрозділу, будівлі, споруди, устаткування, інвен-
тар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також пра-
во на торговельну марку або інше позначення та інші права, 
включаючи права на земельні ділянки;

14) завершення приватизації – продаж об’єкта приватиза-
ції (усіх акцій, передбачених до продажу, єдиного майнового 
комплексу, іншого майна тощо) та перехід права власності 
на такий об’єкт покупцю, що оформлюється наказом відпо-
відного органу приватизації;

15) інформаційний пакет – відомості про державне або ко-
мунальне підприємство, єдиний майновий комплекс якого є 
об’єктом приватизації, або господарське товариство, акції або 
частки якого є об’єктом приватизації, зокрема про його фінан-
совий стан, документи та відомості, необхідні та достатні для 
отримання дозволу на концентрацію, та інші відомості, у то-
му числі інформація з обмеженим доступом (крім таємної та 
службової інформації), визначені Фондом державного майна 
України або органом приватизації територіальної громади за 
пропозицією радника (у разі його залучення);

16) крок аукціо ну – надбавка (дисконт), на яку в хо-
ді аукціо ну здійснюється підвищення або зниження ціни 
об’єкта приватизації;

17) класифікація об’єктів приватизації – поділ об’єктів 
приватизації за відповідними критеріями для визначення 
способу приватизації;

18) оператор електрон ного майданчика – юридична осо-
ба, що має право використовувати електрон ний майданчик 
та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором 
електрон ної торгової системи, істотні умови якого визнача-
ються Кабінетом Міністрів України;

19) організатор аукціо ну – Фонд державного майна 
України, його регіональні відділення, представництва у ра-
йонах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці 
Крим, органи приватизації територіальних громад або залу-
чені ними юридичні особи, які діють відповідно до договору, 
укладеного з державними органами приватизації;

20) органи приватизації – Фонд державного майна 
України, його регіональні відділення та представництва у ра-
йонах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці 
Крим, органи приватизації територіальних громад;

21) план розміщення акцій – затверджений наказом ор-
гану приватизації документ за встановленою Фондом дер-
жавного майна України або рішенням органу місцевого са-
моврядування формою, який визначає способи та строки  
продажу акцій, що належать державі або територіальній гро-
маді у статутному капіталі господарського товариства;

22) приватизація державного або комунального майна 
(далі – приватизація) – платне відчуження майна, що пе-
ребуває у державній або комунальній власності, на користь 
фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону 
можуть бути покупцями;

23) припинення приватизації – рішення органу привати-
зації про припинення вчинення будь-яких дій, спрямованих 
на приватизацію (продаж) об’єкта приватизації;

24) радник – особа, яка за договором з органом приватиза-
ції бере на себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі 
приватизації об’єктів державної і комунальної власності, у то-
му числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, 
з визначення стартової ціни об’єктів великої приватизації;

25) реєстраційний внесок – сума коштів у розмірі 0,2 міні-
мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 
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для об’єктів малої приватизації (10 мінімальних заробітних 
плат – для об’єктів великої приватизації), що вноситься за 
реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним по-
купцем об’єкта великої приватизації на відповідний поточ-
ний рахунок органів приватизації, а потенційним покупцем 
об’єкта малої приватизації – на відповідний рахунок опера-
тора електрон ного майданчика, який протягом п’яти робо-
чих днів з дня проведення аукціо ну зараховує їх до держав-
ного або місцевого бюджету.

Реєстраційний внесок не повертається потенційному по-
купцю, крім випадків, передбачених цим Законом;

26) рішення про приватизацію – рішення, що прий мається 
органами приватизації щодо кожного об’єкта приватизації 
шляхом видання наказу;

27) стартова ціна об’єкта приватизації – ціна, з якої роз-
починаються торги щодо кожного об’єкта приватизації;

28) центральна база даних – сукупність технічних та про-
грамних засобів у складі баз даних та модуля електрон ного 
аукціо ну, що забезпечують можливість проведення аукціо ну 
в електрон ній формі та гарантують рівний доступ до інфор-
мації учасникам аукціо ну в електрон ній формі;

29) ціна продажу – ціна, за якою об’єкт приватизації про-
дано покупцю у спосіб, визначений цим Законом.

Термін «контроль» у цьому Законі вживається у зна-
ченні, наведеному в Законі України «Про акціонерні това-
риства», терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контр-
олер)», «власник істотної участі» – у значеннях, наведених 
у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», термін «пов’язані особи» – у зна-
ченні, наведеному в Податковому кодексі України.

Стаття 2. Мета та принципи приватизації
1. Основною метою приватизації є прискорення еконо-

мічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх ін-
вестицій, зменшення частки державної або комунальної 
власності у структурі економіки України шляхом продажу 
об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:
закон ності;
відкритості та прозорості;
рівності та змагальності;
державного регулювання та контролю;
продажу об’єктів приватизації з урахуванням особливос-

тей таких об’єктів;
захисту економічної конкуренції;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
повного, своєчасного та достовірного інформування про 

об’єкти приватизації та порядок їх приватизації;
забезпечення конкурентних умов приватизації.

Стаття 3. Законодавство України про приватизацію
1. Законодавство України про приватизацію складаєть-

ся з цього Закону, інших законодавчих актів. Галузеві осо-
бливості приватизації об’єктів державної власності можуть 
встановлюватися виключно законами.

2. Дія цього Закону не поширюється на приватизацію 
об’єктів державного житлового фонду, у тому числі гурто-
житків.

3. Дія цього Закону не поширюється на відчуження на-
лежних державі пакетів акцій у порядку, передбаченому 
статтями 65, 651, 652, 653, 68 та 69 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства».

4. Дія цього Закону не поширюється на дії суб’єктів управ-
ління, спрямовані на вихід з складу учасників товариства з 
обмеженою відповідальністю, учасником якого є держава 
або територіальна громада і розмір державної або комуналь-
ної частки в якому становить 50 або менше відсотків.

5. Приватизація (відчуження) майна, що перебуває у ко-
мунальній власності, здійснюється органами місцевого са-
моврядування відповідно до вимог цього Закону.

6. Приватизація земель державних і комунальних під-
приємств, установ та організацій регулюється Земельним 
кодексом України.

Стаття 4. Об’єкти приватизації
1. До об’єктів державної і комунальної власності, що під-

лягають приватизації, належать усі об’єкти права державної 
і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо 
заборонена цим Законом та іншими законами України.

2. Крім передбачених частиною третьою цієї статті ви-
падків, приватизації не підлягають казенні підприємства та 
об’єкти, необхідні для виконання державою своїх основних 
функцій, для забезпечення обороноздатності держави, та 
об’єкти права власності Українського народу, майно, що ста-
новить матеріальну основу суверенітету України, зокрема:

майно органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, майно Збройних Сил України (військове 
майно), Служби безпеки України, Державної прикордон-
ної служби України, сил цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
правоохорон них органів та органів доходів і зборів, що без-
посередньо забезпечує виконання зазначеними органами 
встановлених законодавством завдань, майно закладів охо-
рони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;

надра, корисні копалини загальнодержавного значення, те-
риторії та об’єкти природно-заповідного фонду загаль но дер-
жав ного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні 
ресурси, які є об’єктами права власності Україн ського народу;

системи створення та збереження золотовалютних ре-
зервів;

емісійна система, майнові комплекси підприємств і уста-
нов, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків 
і цінних паперів;

об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої 
та виконавчої влади, у тому числі радіотелевізійні переда-
вальні центри;

майно Національної суспільної телерадіокомпанії 
України (НСТУ) та акції, що належать державі у статутно-
му капіталі НСТУ;

засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального 
зв’язку;

державні реєстри, що створені та утримуються за рахунок 
коштів державного бюджету;

майно державного підприємства «Мультимедійна плат-
форма іномовлення України» (МПІУ);

Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), 
документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та біблі-
отеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової 
історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, 
занесені до Державного реєстру національного культурного 
надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплек-
си, заповідники, парки загальнонаціонального значення;

пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підляга-
ють приватизації;

пам’ятки археології;
пам’ятки державної частини Музейного фонду України 

(музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
документи Державного бібліотечного фонду України;
вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у філь-

мофонді;
запаси державного резерву незалежно від його місце-

знаходження;
підприємства, що здійснюють виробництво об’єктів кос-

мічної діяльності;
національний оператор поштового зв’язку;
заклади освіти, що фінансуються з державного бюджету;
наукові об’єкти, включені до Державного реєстру науко-

вих об’єктів, що становлять національне надбання, та науко-
ві установи, включені до Державного реєстру наукових уста-
нов, яким надається підтримка держави;

ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені 
для поводження з радіоактивними відходами, які мають за-
гальнодержавне значення;

спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для за-
хоронення відходів (місця розміщення відходів, сховища, 
полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на ви-
користання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами;

майно Державної кримінально-виконавчої служби 
України, яке безпосередньо забезпечує виконання встанов-
лених законодавством завдань і функцій;

майно та матеріали Державного інформаційного геоло-
гічного фонду України;

майно, матеріали та дані Державного картографо-гео-
дезичного фонду України, топографо-геодезичні і картогра-
фічні матеріали;

державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функці-
онування Державної метрологічної служби;
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автомобільні дороги, крім тих, що належать підприєм-
ствам (до першого розгалуження їх за межами території та-
ких підприємств);

магістральні залізничні лінії загального користування та 
розміщені на них технологічні споруди, передавальні при-
строї (які функціонують), що безпосередньо використову-
ються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізнич-
ні станції та колії загального користування, тягові підстанції, 
контактна мережа та інші пристрої технологічного електро-
постачання, системи сигналізації, централізації, блокування 
та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені без-
посередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт;

метрополітен;
майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енерге-

тичної системи України та диспетчерське (оперативно-
технологічне) управління, магістральні та міждержавні 
електричні мережі;

атомні електростанції, гідроелектростанції з греблями, 
що виконують функції захисту від техногенних катастроф;

магістральні нафто- і газопроводи та магістральний тру-
бопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави 
в цілому, підземні нафто- та газосховища;

майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні 
депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби 
спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, 
пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;

об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, 
інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, 
устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, 
газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;

державні газорозподільчі мережі;
акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти 

портової інфраструктури загального користування, засоби 
наві гаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідро-
графічного забезпечення морських шляхів, системи управлін-
ня рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрогра-
фічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій;

аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові сму-
ги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засо-
би зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродро-
мів, що забезпечують безпеку польотів);

водосховища і водогосподарські канали комплексного 
призначення, гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інже-
нерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподар-
ських меліоративних систем;

місця поховання;
захисні споруди цивільного захисту;
підприємства з виготовлення, ремонту технічних та ін-

ших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю;
об’єкти спортивної інфраструктури, що включені до пе-

реліку об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації;

державні заклади охорони здоров’я, у тому числі при-
міщення, в яких розміщуються державні заклади охорони 
здоров’я;

державні заклади освіти, у тому числі приміщення, в яких 
розміщуються державні заклади освіти.

3. У разі якщо майно органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, майно державних підпри-
ємств, що належать до сфери управління органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, Міністерства 
оборони України, Служби безпеки України, Державної 
прикордон ної служби України, сил цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України, Державної кримінально-виконавчої служби 
України, правоохорон них органів та органів доходів і зборів 
безпосередньо не забезпечує виконання зазначеними орга-
нами встановлених законодавством завдань, таке майно є 
об’єктами, що підлягають приватизації.

Майно, яке перебуває на балансах державних підпри-
ємств, установ, організацій, що не підлягають приватизації, 
та яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, 
що забезпечують основні види діяльності таких підприємств 
або більше трьох років не використовуються у виробничій 
діяльності і подальше їх використання не планується, нале-
жить до об’єктів, що підлягають приватизації.

4. Єдині майнові комплекси державних підприємств, 
що належать до сфери управління Міністерства оборони 

України, за винятком тих, що не підлягають приватизації, 
приватизуються відповідно до вимог цього Закону.

5. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів 
України затверджує перелік об’єктів державної власності, 
що не підлягають приватизації, відповідно до таких ознак:

1) об’єкти, що забезпечують національну безпеку України 
або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки 
держави:

підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, 
що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до закону військових формувань, 
Служби безпеки України;

підприємства атомної енергетики та підприємства, що 
працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами;

спеціальні об’єкти зв’язку;
підприємства пробірного контролю;
підприємства з виготовлення цінних паперів;
підприємства, що забезпечують безпеку руху в повітря-

ному просторі та навігації водними шляхами України;
підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та 

картографічні роботи загальнодержавного призначення, 
зберігають матеріали Державного картографо-геодезичного 
фонду України та Державного інформаційного геологічного 
фонду України;

2) об’єкти соціально-культурного призначення, що забезпе-
чують задоволення відповідних потреб суспільства, які не мо-
жуть бути повністю задоволені підприємствами, що перебувають 
у приватній власності, зокрема національні заклади культури.

Не підлягають приватизації інші державні підприємства, 
за якими на праві господарського відання закріплено май-
но, визначене частиною другою цієї статті, та пакети акцій 
акціонерних товариств, до статутного капіталу яких переда-
но майно, визначене частиною другою цієї статті, якщо такі 
підприємства не зможуть продовжувати господарську ді-
яльність у разі передачі відповідного майна іншим суб’єктам 
господарювання державного сектору економіки.

Об’єкти державної власності, визначені частиною дру-
гою цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від 
їх включення до Переліку об’єктів права державної влас-
ності, що не підлягають приватизації, який затверджується 
Верховною Радою України.

Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації
1. З метою раціонального та ефективного застосування 

способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на 
об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.

2. До об’єктів малої приватизації належать:
1) єдині майнові комплекси державних і комунальних 

підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині 
майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що переда-
ні в оренду, крім єдиних майнових комплексів державних і 
комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої 
приватизації;

2) окреме майно.
Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно 

державних або комунальних підприємств (у тому числі бу-
дівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залиши-
лося після закінчення процедури ліквідації державних або 
комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно під-
приємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваже-
ного управляти державним або комунальним майном; майно 
державних або комунальних підприємств, що не були про-
дані як єдині майнові комплекси; державне або комунальне 
майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських 
товариств та перебуває на обліку господарських товариств, 
створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

3) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, 
передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), за-
консервовані об’єкти;

4) об’єкти соціально-культурного призначення.
До об’єктів соціально-культурного призначення нале-

жать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної 
культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачен-
ня, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні 
заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші 
об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культур-
них потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти 
соціально-культурного призначення, що не включені до ста-
тутного капіталу господарських товариств;
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5) пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у 
процесі приватизації або корпоратизації, акції (частки), що 
належать державі у статутному капіталі господарських то-
вариств, інших господарських організацій і підприємств, 
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власнос-
ті та розташованих на території України або за її межами, 
крім пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до 
об’єктів великої приватизації;

6) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої при-
ватизації.

3. До об’єктів великої приватизації належать об’єкти дер-
жавної або комунальної власності (єдині майнові комплекси 
державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів 
господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 від-
сотків акцій (часток) належать державі), вартість активів 
яких згідно з даними фінансової звітності за останній звіт-
ний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Стаття 6. Суб’єкти приватизації
1. Суб’єктами приватизації є:
державні органи приватизації;
місцеві ради, органи приватизації територіальних громад;
покупці.

Стаття 7. Повноваження державних органів
приватизації у сфері приватизації

1. Фонд державного майна України, його регіональні від-
ділення та представництва у районах і містах, органи при-
ватизації в Автономній Республіці Крим становлять єдину 
систему державних органів приватизації.

Державні органи приватизації здійснюють державну 
політику у сфері приватизації та діють на підставі Закону 
України «Про Фонд державного майна України», цього 
Закону, інших актів законодавства.

2. Державні органи приватизації у межах своєї компетен-
ції здійснюють такі основні повноваження:

затверджують переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
класифікують об’єкти приватизації відповідно до цього 

Закону;
прий мають рішення про приватизацію об’єктів державної 

власності у випадках, установлених законодавством;
змінюють у процесі приватизації організаційну форму 

підприємств, що перебувають у державній власності;
здійснюють повноваження власника державного майна, у 

тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації;
представляють відповідно до міжнародних договорів 

України з питань міждержавних майнових відносин інтер-
еси держави з питань визнання прав і регулювання відно-
син власності та використання державного майна, визнача-
ють право власності держави на розташоване на території 
України майно, майнові права та інші активи підприємств, 
установ та організацій колишнього союзного підпорядку-
вання, які під час утворення господарських товариств пере-
даються до їх статутного капіталу;

здійснюють управління об’єктами державної власності, 
зокрема державними підприємствами та корпоративними 
правами держави у статутних капіталах господарських то-
вариств, щодо яких прий нято рішення про приватизацію та 
затверджено план розміщення акцій товариств, утворених у 
процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) 
державних підприємств, що належать до сфери управління 
Фонду державного майна України, а також товариств, утво-
рених за участю Фонду державного майна України;

продають майно, що перебуває у державній власності, у 
процесі його приватизації, а також акції (частки), що нале-
жать державі у майні господарських товариств;

утворюють аукціон ні комісії;
затверджують плани розміщення акцій акціонерних това-

риств у процесі приватизації;
укладають договори на проведення оцінки об’єктів при-

ватизації у випадках, передбачених законодавством;
укладають договори з радниками, які беруть на себе 

зобов’язання щодо надання послуг у процесі приватизації 
об’єктів державної власності, у тому числі пошуку потенцій-
них покупців об’єктів приватизації, з визначенням стартової 
ціни об’єктів великої приватизації;

укладають договори з іншими уповноваженими особами 
щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

укладають з потенційними покупцями єдиних майнових 
комплексів державних підприємств та пакетів акцій договори 
про конфіденційність інформації про об’єкт приватизації;

укладають договори про розроблення документації із 
землеустрою у випадках, передбачених законодавством;

укладають у випадках, передбачених законодавством, 
угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів при-
ватизації;

залучають суб’єктів господарювання для організації та/
або проведення аукціонів, у тому числі в електрон ній формі 
(електрон ний аукціон);

виступають з боку держави засновником підприємств, 
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;

контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу 
державного майна;

здійснюють захист майнових прав державних підпри-
ємств, а також корпоративних прав держави на території 
України, що належать до сфери управління Фонду держав-
ного майна України;

державні органи приватизації здійснюють інші повноважен-
ня, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства.

3. Органи приватизації оприлюднюють та надають інфор-
мацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».

4. Органи приватизації не мають права втручатися в гос-
подарську діяльність підприємств, за винятком випадків, 
передбачених законодавством України та установчими до-
кументами таких підприємств.

5. Повноваження органів місцевого самоврядування у 
сфері приватизації визначаються законами України і право-
вими актами органів місцевого самоврядування.

Стаття 8. Покупці
1. Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обме-

жень, установлених цією статтею, можуть бути:
1) громадяни України, іноземні громадяни;
2) юридичні особи, зареєстровані на території України, 

крім передбачених частиною другою цієї статті;
3) юридичні особи інших держав, крім передбачених час-

тиною другою цієї статті.
2. Не можуть бути покупцями:
1) органи державної влади;
2) державні підприємства, власником яких є держава 

Україна;
3) державні господарські об’єднання, державні холдин-

гові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх 
дочірні компанії та підприємства;

4) працівники державних органів приватизації;
5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно 

з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з 
непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники 
яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які по-
ходять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 части-
ни другої цієї статті);

6) держава, визнана Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, а також юридичні особи, в яких така дер-
жава має участь, і особи, які перебувають під конт ролем та-
ких юридичних осіб;

7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше від-
сотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене 
положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких 
допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за пе-
реліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, 
які є резидентами держави-агресора;

8) фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодав-
ством держав, включених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержа-
них злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше 
відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опо-
середковано таким особам;

10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних влас-
ників яких не розкрита в порушення вимог Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»;

11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосова-
но спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санк-
ції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також 
пов’язані з ними особи;

12) особи, які були стороною продажу об’єкта прива-
тизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-
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продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку 
таких осіб, а також пов’язані з ними особи;

13) радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації
1. З метою забезпечення контролю за здійсненням прива-

тизації, додержанням законодавства України про привати-
зацію та аналізу її наслідків з числа депутатів утворюється 
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з 
питань приватизації.

2. Положення про Спеціальну контрольну комісію з пи-
тань приватизації та її склад затверджуються Верховною 
Радою України.

Розділ II 
ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 10. Порядок приватизації
1. Порядок приватизації державного і комунального май-

на передбачає:
формування та затвердження переліків об’єктів, що під-

лягають приватизації;
опублікування переліку об’єктів, що підлягають прива-

тизації, в офіційних друкованих виданнях державних орга-
нів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду держав-
ного майна України, на офіційних сайтах місцевих рад та в 
електрон ній торговій системі;

прий няття рішення про приватизацію;
прий няття місцевою радою рішення про приватизацію 

об’єкта комунальної власності;
опублікування інформації про прий няття рішення про 

приватизацію об’єкта та у випадках, передбачених цим 
Законом, інформації про вивчення попиту для визначення 
стартової ціни;

проведення інвентаризації та оцінки відповідно до зако-
нодавства;

проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, 
екологічного аудиту об’єкта приватизації;

перетворення державного або комунального підприєм-
ства в господарське товариство у процесі приватизації у ви-
падках, передбачених цим Законом;

затвердження плану розміщення акцій акціонерних това-
риств, створених у процесі приватизації, у випадках, перед-
бачених цим Законом, та його виконання;

затвердження у випадках, передбачених цим Законом, 
умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціон-
ною комісією;

опублікування інформації про умови продажу, в тому 
числі стартову ціну об’єкта приватизації;

проведення аукціо ну, укладення договору купівлі-
продажу;

укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації 
об’єкта шляхом викупу;

опублікування інформації про результати приватизації;
прий няття рішення про завершення приватизації.
2. Приватизація об’єкта вважається завершеною з момен-

ту його продажу та переходу до покупця права власності або 
завершення розміщення всіх акцій, передбачених до прода-
жу планом розміщення акцій, і оформлюється наказом від-
повідного органу приватизації.

Стаття 11. Формування та затвердження переліків

об’єктів, що підлягають приватизації
1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи при-

ватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти 
управління об’єктами державної і комунальної власності або 
покупці.

2. Перелік об’єктів великої приватизації державної 
власності, що підлягають приватизації, затверджується 
Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду держав-
ного майна України.

3. Переліки об’єктів малої приватизації державної влас-
ності, що підлягають приватизації, затверджуються Фондом 
державного майна України.

4. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації, ухвалюється місцевою радою. Включення нових 
об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окре-
мого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

5. Уповноважені органи управління державним майном 
або корпоративними правами, управління яких вони здій-

снюють, за результатами аналізу господарської діяльності 
суб’єктів господарювання подають щороку до 1 жовтня дер-
жавним органам приватизації пропозиції стосовно включен-
ня об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації на наступний рік, разом з ви-
сновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від 
приватизації запропонованих до переліків об’єктів та про-
гнозом соціально-економічних наслідків приватизації в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Для включення державного майна до переліків об’єктів 
малої приватизації уповноважені органи управління:

постійно переглядають, виявляють державне майно, яке 
безпосередньо не забезпечує виконання такими органами 
встановлених законодавством завдань; державне майно, що 
не увійшло до статутних капіталів господарських товариств 
(крім матеріальних носіїв секретної інформації); майно, що 
більше трьох років не використовується у виробничій діяль-
ності і подальше його використання не планується, та що-
кварталу вносять Фонду державного майна України свої 
пропозиції щодо включення державного майна до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації;

для включення об’єктів соціально-культурного призна-
чення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
подають до державних органів приватизації разом з пропо-
зиціями стосовно включення до переліку пропозиції щодо 
строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-
культурного призначення або можливості перепрофілюван-
ня кожного з таких об’єктів.

7. Заяви про включення об’єктів права державної влас-
ності до відповідного переліку об’єктів великої або малої 
приватизації, що підлягають приватизації, подаються потен-
ційними покупцями до державних органів приватизації за 
місцезнаходженням об’єкта, що приватизується, у порядку, 
що встановлюється Фондом державного майна України.

Заяви про включення об’єктів права комунальної влас-
ності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, по-
даються покупцями до органів приватизації територіальних 
громад і розглядаються ними в порядку, встановленому від-
повідними місцевими радами.

Державні органи приватизації протягом трьох днів піс-
ля надходження заяви звертаються щодо надання згоди на 
включення такого об’єкта до переліку об’єктів державної 
власності, що підлягають приватизації, до уповноважених 
органів управління державним майном, крім випадків, коли 
орган приватизації є уповноваженим органом управління 
державним майном або уповноважений орган управління 
самостійно ініціював включення такого об’єкта до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Уповноважені органи управління державним майном на-
дають згоду на приватизацію об’єкта державної власності 
або вмотивовану відмову протягом 15 днів з моменту надхо-
дження звернення від державних органів приватизації.

У разі якщо орган приватизації не одержав у встанов-
лений строк дозвіл чи відмову від органу, уповноваженого 
управляти відповідним майном, згода на приватизацію вва-
жається наданою.

8. Державні органи приватизації протягом 30 днів розгля-
дають заяви та прий мають рішення щодо включення до пере-
ліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, і 
в п’ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника, 
підприємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта), 
а також відповідний уповноважений орган управління.

Для об’єктів великої приватизації державні органи прива-
тизації письмово повідомляють заявника, підприємство, що 
приватизується (балансоутримувача об’єкта), а також від-
повідний уповноважений орган управління в п’ятиденний 
строк після набрання чинності актом Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження переліку об’єктів великої при-
ватизації, що підлягають приватизації.

9. Відмова державними органами приватизації у вклю-
ченні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, мож-
лива у разі:

коли підприємство, що пропонується приватизувати, пе-
ребуває у процесі ліквідації;

коли законодавством установлено обмеження щодо при-
ватизації об’єкта;

вмотивованої відмови органу, уповноваженого управля-
ти державним майном, у погодженні щодо включення до пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації;
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невключення Кабінетом Міністрів України за поданням 
Фонду державного майна України до переліку об’єктів ве-
ликої приватизації, що підлягають приватизації.

10. Державні органи приватизації щороку до 15 січня по-
точного року забезпечують оприлюднення переліків об’єктів, 
що підлягають приватизації на відповідний рік, в офіційних 
друкованих виданнях державних органів приватизації, на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України. 
Якщо протягом року у передбаченому цією статтею порядку 
прий маються рішення про включення додаткових об’єктів 
права державної власності до переліків об’єктів, що підля-
гають приватизації, Фонд державного майна України має 
включити такі об’єкти до відповідного переліку та оприлюд-
нити відповідний змінений перелік об’єктів, що підлягають 
приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних 
органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду дер-
жавного майна України.

Стаття 12. Порядок прий няття рішення 
         про приватизацію

1. Рішення про приватизацію об’єкта, який включено до 
переліку об’єктів державної власності, що підлягають при-
ватизації, прий мається державними органами приватизації 
шляхом видання наказу, але не пізніше 30 днів з дня вклю-
чення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, за ви-
нятком випадку, передбаченого частиною другою цієї статті.

Опублікування інформації про прий няття рішення про 
приватизацію об’єкта здійснюється протягом п’яти робочих 
днів з дня видання державним органом приватизації відпо-
відного наказу в офіційних друкованих виданнях державних 
органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду дер-
жавного майна України.

Опублікування інформації про прий няття рішення про 
приватизацію об’єкта комунальної власності здійснюється 
на офіційних сайтах місцевих рад та в електрон ній торговій 
системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення міс-
цевою радою рішення, передбаченого частиною четвертою 
статті 11 цього Закону.

2. У місячний строк з моменту прий няття рішення про 
приватизацію уповноваженими органами управління пере-
даються державним органам приватизації функції з упра-
ління пакетами акцій (частками), функції з управління май-
ном державних підприємств.

У разі непередачі об’єкта державної власності в установ-
лений строк рішення про передачу такого об’єкта державної 
власності прий має Кабінет Міністрів України. Проект за-
значеного рішення Кабінету Міністрів України готує Фонд 
державного майна України.

Передача (повернення) функцій з управління майном 
державних підприємств, функцій з управління пакетами 
акцій (частками) здійснюється в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Майно, що не підлягає приватизації, у тому числі матері-
альні носії секретної інформації, передачі не підлягають.

3. Функції з управління не передаються для таких об’єктів 
малої приватизації:

окремого майна;
об’єктів незавершеного будівництва;
законсервованих об’єктів;
об’єктів соціально-культурного призначення.
4. З дня прий няття рішення про приватизацію єдиного 

майнового комплексу державного або комунального підпри-
ємства або пакета акцій (частки) господарського товариства 
і до переходу права власності до покупця або припинення 
приватизації об’єкта приватизації відповідно до частини 
шостої цієї статті без згоди органів приватизації такі підпри-
ємства (товариства), їх уповноважені органи управління не 
мають права щодо:

вчинення правочину та/або господарського зобов’я зан-
ня, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума 
коштів, що є предметом такого правочину та/або госпо-
дарського зобов’язання, перевищує 10 відсотків вартості 
активів підприємства та/або господарського товариства 
за даними фінансової звітності за останній звітний пе ріод. 
Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення 
від вимоги, передбаченої цим абзацом;

укладення кредитних договорів, договорів позики, надан-
ня та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або 
господарських зобов’язань щодо відступлення права вимо-

ги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факто-
рингу, правочинів та/або господарських зобов’язань, пред-
метом яких є переведення боргу;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’я зань, 
предметом яких є відчуження підприємством та/або госпо-
дарським товариством або набуття ним земельної ділянки та 
іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначе-
ні об’єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення 
вартості такого майна або зменшення розміру земельної ді-
лянки, що належить такому підприємству та/або господар-
ському товариству або перебуває в його користуванні;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’я зань, 
предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого не-
рухомого майна та/або основних фондів підприємства та/
або господарського товариства та/або майнових прав на за-
значені об’єкти;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’я зань, 
предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, на-
буття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також по-
хідних цінних паперів;

укладення договорів оренди земельних ділянок та іншого 
нерухомого майна або основних засобів підприємства та/або 
господарського товариства;

укладення договорів поруки, гарантії;
списання основних засобів, що мають залишкову вар-

тість, безоплатної передачі та реалізації майна для погашен-
ня заборгованості, передачі майна в управління;

зміни номінальної вартості або кількості акцій без зміни 
розміру статутного капіталу акціонерного товариства (крім 
банків);

прий няття рішень про збільшення або зменшення статут-
ного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіта-
лу на суму збільшення вартості власного капіталу товари-
ства (крім банків);

прий няття рішень про припинення підприємства / госпо-
дарського товариства шляхом реорганізації;

скорочення чисельності працівників підприємства, що 
приватизується.

Якщо дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, 
вчиняються без попереднього погодження органом прива-
тизації та з покупцем (у період з дати підписання дого вору 
купівлі-продажу до переходу права власності до покупця), 
такий правочин є недійсним.

Зазначені обмеження діють до завершення приватизації 
об’єкта.

Забороняється ділити предмет правочину / господар-
ського зобов’язання з метою ухилення від вимог, передбаче-
них цією частиною.

У разі якщо дії, передбачені частиною четвертою цієї 
статті, вчиняються господарським товариством, більше ніж 
50 відсотків акцій (часток) якого належать державі, і загаль-
ні збори акціонерів (учасників) прий няли рішення про на-
дання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення таких 
дій, отримання господарським товариством згоди від дер-
жавних органів приватизації не вимагається.

У разі якщо дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, 
вчиняються державним підприємством, органом управління 
якого є орган приватизації, і такий орган приватизації прий-
няв рішення про надання згоди (попереднє надання згоди) на 
вчинення таких дій, отримання державним підприємством 
додаткової згоди в розумінні частини четвертої цієї статті від 
державних органів приватизації не вимагається.

У разі якщо дії, передбачені абзацами другим – дев’ятим 
частини четвертої цієї статті, вчиняються державним підпри-
ємством / господарським товариством, більше ніж 50 відсо-
тків акцій (часток) якого належать державі, та статутом тако-
го підприємства / господарського товариства вчинення таких 
дій віднесено до повноважень наглядової ради, більшість з 
членів якої є представниками суб’єкта управління / акціоне-
ра – органу приватизації, і наглядова рада прий няла рішення 
про надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення 
таких дій, отримання підприємством / господарським това-
риством додаткової згоди в розумінні частини четвертої цієї 
статті від державних органів приватизації не вимагається.

Відповідальність за збереження цілісності майнових 
комплексів та за шкоду, завдану таким об’єктам, несуть ке-
рівники відповідних підприємств.

5. Справи про банкрутство боржників, якими є державні 
підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 
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відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано нале-
жать державі, щодо яких прий нято рішення про приватизацію, 
не порушуються до її завершення. Провадження у справах про 
банкрутство таких підприємств / господарських товариств, 
щодо яких прий нято рішення про приватизацію, підлягає при-
пиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Справи про банкрутство підприємств / господарських то-
вариств, щодо яких прий нято рішення про завершення при-
ватизації, не можуть порушуватися протягом одного року з 
дня завершення приватизації з підстав, що виникли до за-
вершення приватизації.

6. Органи приватизації припиняють приватизацію об’єкта 
приватизації у таких випадках:

включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів пра-
ва державної власності, що не підлягають приватизації;

виключення об’єкта великої приватизації з переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації;

ухвалення місцевою радою рішення про скасування по-
переднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта 
комунальної власності.

У місячний строк з дня прий няття рішення про припи-
нення приватизації об’єкта приватизації державні органи 
приватизації повертають функції з управління пакетами 
акцій (частками), функції з управління майном державних 
підприємств уповноваженим органам управління.

Стаття 13. Способи приватизації
1. Приватизація державного або комунального майна 

здійснюється шляхом:
1) продажу об’єктів права державної або комунальної 

власності на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами;
аукціоні без умов;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ці-

ни та подальшого подання цінових пропозицій;
аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;
2) викупу об’єктів приватизації.

Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації
1. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою 

у довільній формі інформацію і документи на участь у при-
ватизації, визначені:

частиною другою цієї статті, – для об’єктів великої при-
ватизації;

частиною сьомою цієї статті, – для об’єктів малої прива-
тизації.

2. До заяви на участь у приватизації об’єкта великої при-
ватизації додаються:

1) для потенційних покупців – юридичних осіб:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження 
(витяг із торговельного, банківського або судового реєстру 
тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його 
видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних 
осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 
Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, за-
значається інформація про відсутність кінцевого бенефіці-
арного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність, під-
тверджена аудитором;

2) для потенційних покупців – фізичних осіб громадян 
України:

інформація про джерела походження коштів для при-
дбання об’єкта великої приватизації, копія паспорта;

3) для іноземних громадян – документ про майновий стан 
і доходи, виданий уповноваженим органом держави гро ма-
дянства або податкового резидентства, копія паспорта;

4) документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску 
(з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському 
або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF 
до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом) у розмірі 
п’яти відсотків стартової ціни об’єкта великої приватизації або 
банківську гарантію, а також документ, що підтверджує спла-
ту реєстраційного внеску. Гарантійний внесок у розмірі п’яти 
відсотків стартової ціни об’єкта великої приватизації сплачу-
ється на відповідний поточний рахунок органів приватизації;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 
себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

3. Заява і документи, передбачені частиною другою цієї 
статті, подаються органу приватизації.

Орган приватизації під час продажу об’єкта великої при-
ватизації протягом семи робочих днів з дати закінчення 
прий няття документації здійснює перевірку заяв на участь у 
приватизації об’єкта великої приватизації разом із доданими 
до неї документами та інформацією, що подані потен ційними 
покупцями об’єкта великої приватизації, та прий має рішен-
ня про допуск до участі в аукціоні з продажу об’єкта великої 
приватизації потенційних покупців та визнання їх учасни-
ками аукціо ну. Рішення органу приватизації про недопуск 
до участі в аукціоні може бути оскаржено в судовому поряд-
ку особою, не допущеною до аукціо ну, протягом строків, пе-
редбачених статтею 30 цього Закону.

4. Орган приватизації досліджує відомості, зазначені в 
документах, поданих потенційними покупцями, у тому чис-
лі відомості про відносини контролю.

5. Орган приватизації під час продажу об’єкта великої 
приватизації має право витребувати від потенційного по-
купця інші документи і відомості, але лише ті, які потрібні 
для з’ясування його особи і суті діяльності.

6. Орган приватизації прий має рішення про недопущен-
ня потенційного покупця до участі у приватизації об’єкта ве-
ликої приватизації або не укладає договір купів лі-продажу 
за результатами продажу на аукціоні чи застосу ван ня про-
цедури викупу в разі, коли потенційний покупець:

не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;
не подав документи або відомості, обов’язкове подання 

яких передбачено цим Законом;
подав неправдиві відомості про себе.
Не можуть бути підставою для прий няття рішення про 

недопущення потенційного покупця до участі у привати-
зації формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви 
на участь в приватизації об’єкта великої приватизації або в 
документах та інформації, що подаються разом із такою за-
явою, які не впливають на зміст заяви або документів та ін-
формації, зокрема технічні помилки та описки.

Рішення про недопущення потенційного покупця до 
участі у приватизації має містити вичерпний перелік підстав 
для прий няття такого рішення.

7. До заяви на участь у приватизації об’єкта малої при-
ватизації подаються:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян 
України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвід-
чує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження 
(витяг із торговельного, банківського або судового реєстру 
тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його 
видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних 
осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 
Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, за-
значається інформація про відсутність кінцевого бенефіці-
арного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;
4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного вне-

ску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного 
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потен-
ційного покупця, відкритого в українському або іноземному 
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку дер-
жав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок, визначений 
частиною одинадцятою цієї статті;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на 
себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

8. Організатор аукціо ну з продажу об’єкта малої прива-
тизації не має права витребувати від потенційного покупця 
інші документи і відомості, ніж передбачені частиною сьо-
мою цієї статті.

9. Орган приватизації з продажу об’єкта малої приватизації 
не затверджує протокол електрон них торгів, не укладає договір 
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купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи засто-
сування процедури викупу із потенційним покупцем, який:

не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;
не подав документи або відомості, обов’язкове подання 

яких передбачено цим Законом;
подав неправдиві відомості про себе.
Не можуть бути підставою для прий няття рішення про 

відмову в затвердженні протоколу електрон них торгів та по-
дальшому укладенні договору купівлі-продажу формальні 
(несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у при-
ватизації об’єкта малої приватизації або в документах та ін-
формації, що подаються разом із такою заявою, які не впли-
вають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема 
технічні помилки та описки.

Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні 
протоколу електрон них торгів або про відмову від укладення до-
говору купівлі-продажу має містити вичерпний перелік підстав 
для прий няття такого рішення і ухвалюється після закінчення 
електрон ного аукціо ну на підставі перевірки органом привати-
зації заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації і 
доданих до неї документів та інформації переможця аукціо ну.

Переможець аукціо ну може оскаржити це рішення до суду 
протягом строку, передбаченого статтею 30 цього Закону.

10. Після закінчення електрон ного аукціо ну організатор 
аукціо ну з продажу об’єкта малої приватизації здійснює пере-
вірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації 
разом із доданими до неї документами та інформацією пере-
можця аукціо ну та у разі невідповідності доданих до заяви до-
кументів прий має рішення відповідно до частини дев’ятої цієї 
статті. Переможець аукціо ну може оскаржити це рішення до 
суду протягом строку, передбаченого статтею 30 цього Закону.

11. Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої прива-
тизації гарантійний внесок сплачується на рахунок опера-
тора електрон ного майданчика, через який подається заява 
на участь у приватизації. Для участі в аукціоні з продажу 
об’єкта великої приватизації гарантійний внесок сплачуєть-
ся на рахунок органів приватизації.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на ра-
хунки відповідних бюджетів суми сплачених потенційними 
покупцями реєстраційних внесків протягом п’яти календар-
них днів з дня затвердження протоколу аукціо ну.

12. Банківська гарантія є безвідкличною.
Умови та форма банківської гарантії затверджуються 

Національним банком України за поданням Фонду держав-
ного майна України.

13. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок 
залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта при-
ватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен та-
кож подати інформацію про відповідного кредитора, а також 
документальне підтвердження, що такий кредитор бажає роз-
глянути можливість надання відповідного обсягу фінансу-
вання у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем 
аукціо ну. Кредитором не може бути особа, яка не може бути 
покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.

Об’єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може 
бути придбаний професійним учасником фондового ринку, 
який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець 
повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах 
якого він діє, в обсязі, передбаченому цим Законом для по-
купця, а також копію договору із клієнтом.

14. Відповідальність за недостовірність, неповноту пода-
них документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, 
передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, по-
кладається на покупця.

Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації
1. Об’єкти малої приватизації продаються виключно 

на електрон них аукціонах. Порядок проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
Порядок відбору операторів електрон них майданчиків для 
організації проведення електрон них аукціонів з продажу 
об’єктів малої приватизації, авторизації електрон них май-
данчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визна-
чення переможця за результатами електрон ного аукціо ну, 
а також порядок визначення додаткових умов продажу за-
тверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. Електрон ний аукціон проводиться відповідно до дого-
вору, що укладається між організатором аукціо ну з операто-
рами електрон них майданчиків.

Типовий договір між організатором аукціо ну та опера-
торами електрон них майданчиків затверджується Фондом 
державного майна України.

3. Відомості про учасників аукціо ну не підлягають роз-
голошенню до завершення аукціо ну.

4. Для продажу об’єктів малої приватизації державними ор-
ганами приватизації, органом місцевого самоврядування про-
тягом 10 робочих днів з дня прий няття рішення про привати-
зацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої 
регулюється положенням, що затверджується Фондом дер-
жавного майна України, органом місцевого самоврядування.

До складу аукціон ної комісії входять не менш як п’ять 
осіб.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затвер-
джуються органами приватизації.

Стартова ціна продажу визначається відповідно до статті 
22 цього Закону.

Об’єкти соціально-культурного призначення приватизу-
ються з умовою збереження профілю діяльності.

Об’єкти соціально-культурного призначення, що не функ-
ціонують більше трьох років або перебувають в аварійному 
стані, можуть бути перепрофільовані, крім закладів фізич-
ної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської 
підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних спо-
руд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-
профілактичних закладів.

Після затвердження умов продажу органи приватизації 
не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне 
повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації 
в офіційних друкованих виданнях державних органів при-
ватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна 
України або на офіційному веб-сайті органу місцевого само-
врядування та в електрон ній торговій системі.

5. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації прово-
дяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів піс-
ля опублікування інформаційного повідомлення про прива-
тизацію об’єктів малої приватизації.

6. Протокол про результати електрон ного аукціо ну форму-
ється та оприлюднюється електрон ною торговою системою ав-
томатично в день завершення аукціо ну в електрон ній формі.

У разі відмови переможця аукціо ну від підписання прото-
колу аукціо ну або від укладення договору купівлі-продажу, 
що підтверджується відповідним актом, електрон ною торго-
вою системою автоматично формується та оприлюднюється 
новий протокол аукціо ну.

Переможець аукціо ну, який відмовився від підписання 
протоколу аукціо ну або договору купівлі-продажу, позбав-
ляється права на участь у подальших аукціонах з продажу 
того самого об’єкта.

7. Після закінчення аукціо ну сплачений потенційними 
покупцями гарантійний внесок повертається потенційним 
покупцям, які не стали переможцями аукціо ну, у строк, що 
не перевищує 10 робочих днів із дня затвердження протоко-
лу аукціо ну органом приватизації.

У разі відмови переможця аукціо ну від підписання прото-
колу аукціо ну або відмови переможця аукціо ну від укладення 
договору купівлі-продажу гарантійний внесок йому не повер-
тається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.

Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав 
договір купівлі-продажу, зазначені грошові кошти зарахову-
ються під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

8. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціо ну за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій, здійснюється  
за наявності не менше двох учасників аукціо ну та вважаєть-
ся таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не мен-
ше одного кроку аукціо ну на підвищення стартової ціни.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь 
в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що 
не відбувся, а орган приватизації прий має рішення про при-
ватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосеред-
ньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не 
нижче стартової ціни.

9. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на 
аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого частиною 
восьмою цієї статті, проводиться повторний аукціон із зни-
женням стартової ціни на 50 відсотків.

10. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у 
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такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, 
то орган приватизації прий має рішення про приватизацію 
зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому 
покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стар-
тової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповід-
но до частини дев’ятої цієї статті.

11. У разі якщо об’єкт приватизації не продано в поряд-
ку, передбаченому частинами восьмою – десятою цієї стат-
ті, проводиться аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 цього Закону, на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подання цінових пропозицій здій-
снюються за наявності не менш як одного учасника аукціо ну.

12. До проведення першого аукціо ну з продажу об’єкта 
малої приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює 
стартові ціни та умови продажу об’єкта малої приватизації 
на аукціонах, передбачених частинами восьмою – одинадця-
тою цієї статті.

13. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не від-
бувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо вику-
пу, прий няте відповідно до частин восьмої і десятої цієї статті, 
електронна торгова система протягом п’яти робочих днів з да-
ти формування відповідного протоколу аукціо ну автоматично 
оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

Стаття 16. Особливості викупу окремих 
         об’єктів приватизації

1. Викуп акцій (часток), що належать державі або тери-
торіальній громаді у статутних капіталах господарських то-
вариств, інших господарських організацій та підприємств, 
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, 
здійснюється відповідно до законодавства та з урахуванням 
установчих документів таких товариств і законодавства дер-
жав реєстрації таких товариств (організацій, підприємств).

Якщо особи, які відповідно до законодавства та з ураху-
ванням установчих документів таких товариств не скорис-
талися у визначений строк своїм переважним правом на ви-
куп, органи приватизації здійснюють продаж таких об’єктів 
приватизації на аукціоні відповідно до вимог, встановлених 
цим Законом.

Приватизація об’єктів державної або комунальної влас-
ності, що не увійшли до статутного капіталу господарських 
товариств та які перебувають на обліку господарських това-
риств, створених внаслідок приватизації або корпоратиза-
ції, та об’єктів державної або комунальної власності, що не 
увійшли до статутного капіталу господарських товариств та 
знаходяться у господарського товариства на праві господар-
ського відання, здійснюється шляхом викупу господарським 
товариством, на балансі (обліку) якого знаходяться об’єкти 
державної або комунальної власності.

Якщо господарське товариство не скористалося протягом 
трьох років з дня прий няття рішення про приватизацію об’єкта 
державної або комунальної власності, що перебуває у нього на 
обліку та/або знаходиться на праві господарського відання, 
своїм правом на викуп, органи приватизації здійснюють про-
даж таких об’єктів державної або комунальної власності на 
аукціоні відповідно до вимог, встановлених цим Законом.

Стаття 17. Перетворення державних або комунальних 
         підприємств у господарські товариства

1. Рішення про перетворення державних підприємств 
в акціонерні товариства прий мають державні органи при-
ватизації за поданням уповноважених органів управлін-
ня. Рішення про перетворення комунальних підприємств 
у господар ські товариства відповідного типу прий мають 
місцеві ради.

2. У разі перетворення державного або комунального під-
приємства в господарське товариство у процесі приватизації 
його засновником виступає орган приватизації, який діє в 
межах повноважень, передбачених законодавством.

3. До акціонерних товариств, створених у процесі при-
ватизації або перетворення, не застосовуються обмеження, 
встановлені частиною другою статті 5, положення статті 9 
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створен-
ня акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до 
виконання плану розміщення акцій.

Утворення акціонерних товариств у процесі приватизації 
та перетворення державних підприємств, а також емісія ак-

цій таких товариств здійснюються в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Особливості утворення госпо-
дарських товариств у процесі приватизації та пере творення 
комунальних підприємств у господарські товариства можуть 
бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.

4. Засновник акціонерного товариства встановлює відпо-
відно до плану розміщення акцій спосіб, обсяг і строк про-
дажу акцій. Форма плану розміщення акцій затверджується 
Фондом державного майна України.

5. У разі перетворення державних або комунальних 
підприємств в акціонерні товариства відповідно до цього 
Закону можуть випускатися тільки прості іменні акції.

6. Утворене відповідно до цієї статті господарське товари-
ство є правонаступником підприємства, що приватизується.

7. За рішенням органу приватизації до початку продажу 
акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі прива-
тизації та перетворення, а в інших випадках – за рішенням 
вищого органу акціонерного товариства, до статутного ка-
піталу такого товариства може додатково вноситися майно, 
набуте підприємством у період між датою оцінки розміру 
статутного капіталу та датою державної реєстрації акціонер-
ного товариства, безпідставно виключене майно та майно, 
щодо якого знято заборону на приватизацію.

Визначення вартості майна, що вноситься до статутно-
го капіталу товариства, здійснюється за Методикою оцінки 
майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. З моменту укладення договору купівлі-продажу пакета 
акцій, що є об’єктом приватизації, та до моменту переходу 
права власності забороняється вносити будь-які зміни до 
системи депозитарного обліку щодо накладення арешту або 
іншого обмеження прав держави на такий пакет акцій.

Стаття 18. Приватизація об’єктів державної 
         та комунальної власності, переданих в оренду

1. Приватизація об’єктів державної або комунальної влас-
ності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на 
аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, пе-
редбачені частиною другою цієї статті.

2. Орендар одержує право на викуп орендованого майна 
(будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, ви-
значеною за результатами його незалежної оцінки, якщо ви-
конується кожна з таких умов:

орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, 
які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без за-
подіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків рин-
кової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяль-
ності для цілей оренди майна;

орендар отримав письмову згоду орендодавця на здій-
снення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на 
приватизацію майна шляхом викупу;

невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного 
строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей 
укладання договору оренди або для цілей продовження до-
говору оренди;

здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі 
невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком 
будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, 
підтверджених висновком будівельної експертизи, визначе-
на суб’єктом оціночної діяльності;

орендар належно виконує умови договору оренди, відсут-
ня заборгованість з орендної плати;

договір оренди є чинним на момент приватизації.
Надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних 

поліпшень здійснюється в порядку, визначеному Фондом 
державного майна України або місцевою радою.

3. Орендар, який виконав умови, передбачені частиною 
другою цієї статті, має право на приватизацію об’єкта шля-
хом викупу.

У разі якщо органами приватизації прий нято рішення 
про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації 
орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень 
компенсується покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму 
компенсації невід’ємних поліпшень.

Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вар-
тість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час 
остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

4. Договір оренди зберігає чинність для нового власника 
приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого 
в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповід-



11

НормативНа база

ного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди пе-
реходить у його власність.

Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації
1. Порядок та умови продажу об’єктів великої прива-

тизації державної власності затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Особливості продажу об’єктів великої 
приватизації, що перебувають у комунальній власності, мо-
жуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.

2. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів вели-
кої приватизації здійснюються із залученням на конкурс-
них засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів 
України порядку, крім випадків, передбачених цим Законом. 
Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням 
принципів конкурентності, рівноправності, загальнодос-
тупності, гласності та прозорості, незалежності членів кон-
курсної комісії. Критерії, що встановлюються Кабінетом 
Міністрів України, мають передбачати, зокрема:

можливість представництва та залучення інших консуль-
тантів;

компетентність (кваліфікація, досвід, знання та навички);
запропоновану радником методику підготовки до прода-

жу, стратегію продажу, матеріально-технічне забезпечення 
та організацію проекту;

запропоновані радником строки підготовки до продажу 
та продажу об’єкта приватизації.

Завдання радників, зокрема, включають:
збір інформації та аналіз економічних, технічних і фінан-

сових показників діяльності підприємства;
приведення основних показників бухгалтерської звітнос-

ті підприємства у відповідність із стандартами бухгалтер-
ського обліку;

забезпечення проведення аудиту;
підготовку фінансової моделі та визначення інвестиційної 

привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, 
шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, реко-
мендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на про-
дукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

визначення стартової ціни та підготовку інформаційного 
пакета щодо об’єкта приватизації;

підготовку документації про підприємство згідно з вимо-
гами законодавства про захист економічної конкуренції та 
про екологічний аудит;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
Радниками не можуть бути особи, визначені частиною 

другою статті 8 цього Закону. Радники, залучені для підго-
товки об’єкта до приватизації, не можуть бути покупцями 
такого об’єкта.

3. Оплата послуг радника з підготовки до приватизації та 
продажу об’єкта великої приватизації здійснюється шляхом 
виплати раднику частини розміру винагороди у фіксовано-
му розмірі, за умови повного виконання радником умов до-
говору про надання послуг, укладеного з радником, та змін-
ної частини винагороди, у разі продажу об’єкта приватиза-
ції – у розмірі, встановленому у відсотковому відношенні до 
вартості проданого об’єкта приватизації, у порядку, визна-
ченому частиною другою цієї статті.

Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок ко-
штів державного бюджету та/або міжнародних організацій.

4. У випадках, якщо у конкурсному відборі радників не 
виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до 
приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здій-
снюється без залучення радників.

5. Продаж об’єктів великої приватизації, що проводиться 
державними органами приватизації без залучення радника, 
здійснюється у спосіб, визначений цим Законом.

Для об’єктів великої приватизації, для підготовки до про-
дажу яких радники не залучаються, державними органами 
приватизації здійснюються:

збір інформації та аналіз економічних, екологічних, тех-
нічних і фінансових показників діяльності підприємства;

забезпечення проведення аудиту об’єкта приватизації;
забезпечення визначення стартової ціни;
здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
6. Об’єкти великої приватизації підлягають продажу на 

аукціоні з умовами.
Для продажу об’єктів великої приватизації державними ор-

ганами приватизації, органом місцевого самоврядування про-
тягом 10 робочих днів з дня прий няття рішення про привати-

зацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої 
регулюється Положенням, що затверджується Фондом дер-
жавного майна України, органом місцевого самоврядування. 
До складу аукціон ної комісії входять не менш як п’ять осіб.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу.
Після затвердження умов продажу органи приватизації 

не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформацій-
не повідомлення про приватизацію об’єкта великої привати-
зації в офіційних друкованих виданнях державних органів 
приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного 
майна України або на офіційному веб-сайті органу місцево-
го самоврядування та в електрон ній торговій системі.

Умови продажу об’єктів великої приватизації комуналь-
ної власності затверджуються місцевими радами в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням 
вимог цього Закону.

7. Для об’єктів великої приватизації державної власності 
рішення про зміну способу приватизації прий має держав-
ний орган приватизації. Для об’єктів великої приватизації 
комунальної власності рішення про зміну способу привати-
зації прий має відповідна місцева рада.

8. Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації прово-
диться організатором аукціо ну не раніше ніж через 30 днів, 
але не пізніше 60 днів після опублікування інформаційного 
повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації.

9. Для участі в аукціоні потенційний покупець разом із за-
явою на участь в аукціоні подає до організатора аукціо ну ін-
формацію та документи, визначені статтею 14 цього Закону.

До участі в проведенні аукціо ну з продажу об’єкта прива-
тизації не допускаються потенційні покупці, які є між собою 
пов’язаними особами.

10. Доступ до інформаційного пакета об’єкта великої 
приватизації здійснюється після публікації інформаційного 
повідомлення про приватизацію такого об’єкта.

Укладення з потенційними покупцями договору про кон-
фіденційність інформації про об’єкт приватизації здійсню-
ється після опублікування інформації про прий няття рішен-
ня про приватизацію такого об’єкта.

Потенційні покупці об’єкта великої приватизації мають 
право надати власні коментарі та пропозиції до проекту до-
говору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом 
державного майна України.

За результатами опрацювання коментарів та пропозицій 
до проекту договору купівлі-продажу, але не пізніш як за 10 
робочих днів до початку аукціо ну з продажу об’єкта великої 
приватизації, орган приватизації надає потенційним покуп-
цям остаточний проект договору купівлі-продажу об’єкта 
великої приватизації.

Кінцевий строк прий няття заяв на участь в аукціоні – сім 
робочих днів до дати проведення аукціо ну.

11. Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявнос-
ті не менше двох учасників аукціо ну та вважається таким, 
що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного 
кроку аукціо ну.

12. Початком торгів вважається момент оголошення стар-
тової ціни об’єкта.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціо-
ну, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 1 від-
соток стартової ціни об’єкта.

Право на придбання об’єкта аукціо ну отримує перемо-
жець аукціо ну, який запропонував найвищу ціну продажу.

13. Під час проведення аукціо ну ведеться протокол, до 
якого вносяться інформація про стартову ціну об’єкта, про-
позиції учасників аукціо ну, відомості про учасників аукціо-
ну, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або 
юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).

У разі відмови переможця аукціо ну від підписання про-
токолу аукціо ну, якщо це підтверджується відповідним ак-
том, переможець аукціо ну, який відмовився від підписання 
протоколу аукціо ну, а також його кінцевий бенефіціар по-
збавляються права на участь у подальших аукціонах з про-
дажу цього об’єкта.

14. Після закінчення аукціо ну сплачений потенційними 
покупцями гарантійний внесок повертається у строк, що не 
перевищує 10 робочих днів із дня затвердження протоколу 
аукціо ну державним органом приватизації.

У разі відмови переможця аукціо ну від підписання прото-
колу аукціо ну або від укладення договору купівлі-продажу, 
що підтверджується відповідним актом, такий учасник та 
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його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у 
подальших аукціонах з продажу цього об’єкта. Гарантійний 
внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до 
державного бюджету.

Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав 
договір купівлі-продажу, гарантійний внесок зараховується 
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

15. Відомості про учасників аукціо ну та їх кількість не 
підлягають розголошенню до моменту початку аукціо ну.

16. У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта 
приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного 
покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а дер-
жавний орган приватизації (місцева рада – щодо об’єкта 
великої приватизації, що перебуває у комунальній власнос-
ті) може прий няти рішення про приватизацію зазначеного 
об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за 
запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для 
відповідного аукціо ну.

У разі якщо об’єкт приватизації виставляється на продаж 
на аукціон із зниженням стартової ціни вперше, стартова ці-
на знижується аукціон ною комісією на 25 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації виставляється на продаж 
на аукціон із зниженням стартової ціни вдруге, стартова ціна 
знижується аукціон ною комісією на 50 відсотків.

Під час проведення аукціо ну із зниженням стартової ціни 
кожна наступна ціна підвищується на розмір мінімального 
кроку аукціо ну. Крок аукціо ну встановлює державний орган 
приватизації на кожний об’єкт. Мінімальний крок аукціо ну 
становить не менше 1 відсотка стартової ціни об’єкта.

17. У разі якщо об’єкт великої приватизації не продано у 
спосіб, що передбачений частинами шостою, шістнадцятою ці-
єї статті, приватизація такого об’єкта відбувається шляхом про-
ведення аукціо ну за методом вивчення цінових пропозицій.

18. Аукціон за методом вивчення цінових пропозицій 
проводиться у два етапи.

На першому етапі потенційні покупці протягом 30 днів 
з дня опублікування інформаційного повідомлення про ви-
вчення попиту подають заяву та документи на участь в аук-
ціоні та пропозиції щодо ціни, за якою вони готові придба-
ти об’єкт приватизації. Пропозиція щодо ціни не може бути 
меншою за 50 відсотків від стартової ціни цього об’єкта на 
останньому аукціоні.

Потенційний покупець об’єкта приватизації разом із зая-
вою на участь в аукціоні та аукціон ною пропозицією щодо 
ціни, за якою він бажає придбати об’єкт приватизації, подає 
інформацію та відомості щодо відповідності вимогам, вста-
новленим до покупців, згідно із статтею 8 цього Закону.

Для реєстрації потенційні покупці сплачують реєстрацій-
ний внесок, а також вносять гарантійний внесок у розмірі 5 
відсотків своєї аукціон ної пропозиції щодо запропонованої 
ціни об’єкта приватизації на відповідний поточний рахунок 
державних органів приватизації або подають банківську га-
рантію на суму гарантійного внеску.

Аукціонна комісія збирає пропозиції щодо ціни придбан-
ня об’єкта приватизації від потенційних учасників аукціо ну, 
визначає найвищу ціну, запропоновану учасниками аукціо-
ну, і визначає її стартовою ціною.

Якщо під час вивчення попиту потенційним покупцем 
сплачено гарантійний внесок у розмірі менше 5 відсотків 
стартової ціни об’єкта, визначеної аукціон ною комісією, по-
тенційний покупець для участі в аукціоні додатково сплачує 
відповідну різницю у розмірах гарантійних внесків.

До участі в аукціоні також допускаються потенційні по-
купці, які не брали участі у вивченні попиту щодо визначен-
ня стартової ціни об’єкта приватизації, але які можуть бути 
покупцями відповідно до статті 8 цього Закону та сплатили 
реєстраційний внесок і гарантійний внесок у розмірі 5 відсо-
тків стартової ціни об’єкта.

Потенційний покупець, який надав найвищу ціну під час 
вивчення попиту, що була визначена стартовою, і в подаль-
шому відмовився від участі в аукціоні або від викупу за за-
пропонованою ним ціною, він та його кінцевий бенефіціар 
позбавляються права на участь у подальших аукціонах з 
продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повер-
тається та підлягає перерахуванню до державного бюджету.

На другому етапі проведення аукціо ну кожна наступна 
ціна підвищується на розмір мінімального кроку аукціо ну. 
Крок аукціо ну встановлює державний орган приватизації 

на кожний об’єкт. Мінімальний крок аукціо ну становить не 
менше 1 відсотка стартової ціни об’єкта.

Переможцем аукціо ну визначається учасник аукціо ну, 
який запропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації.

Стаття 20. Дотримання вимог законодавства 
         про захист економічної конкуренції  
         у процесі приватизації

1. У випадках, передбачених законодавством про захист 
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати 
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосеред-
нє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) 
у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 
50 відсотків голосів у вищому органі управління відповід-
ного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді 
єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу 
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію).

2. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозво-
лу на концентрацію встановлюється законодавством про за-
хист економічної конкуренції.

Стаття 21. Інформація про приватизацію
1. Органи приватизації здійснюють відповідно до зако-

нодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості 
приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шля-
хом оприлюднення в засобах масової інформації (на веб-
сайті органів приватизації, в офіційних друкованих видан-
нях органів приватизації, у мережі Інтернет та/або на радіо, 
телебаченні, рекламних щитах) повідомлень про хід і ре-
зультати приватизації.

2. Обов’язковому оприлюдненню підлягають:
переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
інформація про об’єкти, щодо яких прий нято рішення 

про приватизацію.
3. В інформаційному повідомленні про приватизацію дер-

жавного або комунального майна обов’язково зазначаються:
спосіб проведення аукціо ну;
найменування об’єкта приватизації, його місцезнахо-

дження;
дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та зе-

мельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (міс-
цезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, 
цільове призначення земельної ділянки, інформація про осо-
бу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на 
праві користування, інформація про наявність обтяжень на зе-
мельну ділянку), функціональне використання будівель (спо-
руд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності);
розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій 

(розмір частки), запропонованих до продажу (у разі прода-
жу пакета акцій (часток);

стартова ціна об’єкта;
розмір гарантійного внеску;
розмір реєстраційного внеску;
найменування установи банку, її адреса та номери рахун-

ків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстрацій-
ного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти;

умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації 
(за наявності);

інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта 
або його частини, із зазначенням за кожним таким догово-
ром найменування орендаря, орендованої площі, розміру мі-
сячної орендної плати, строку дії договору оренди;

кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кін-
цевий строк подання цінових аукціон них пропозицій);

дата, час та місце проведення аукціо ну;
час і місце проведення огляду об’єкта;
інформація про радника (у разі його залучення);
назва організатора аукціо ну, адреса, номер телефону, час 

роботи служби з організації аукціо ну;
адреса веб-сайту організатора аукціо ну;
інші відомості (за рішенням державного органу привати-

зації).
До інформаційного повідомлення про приватизацію па-

кетів акцій (часток) єдиних майнових комплексів, а також їх 
структурних підрозділів включаються відомості про:

середньооблікову чисельність працівників;
обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), 

у тому числі експортної (за наявності);
основні показники господарської діяльності за останні 

три роки та за останній звітний період;
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будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ді-
лянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місце зна-
ходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове 
призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій 
земельна ділянка належить на праві власності або на праві ко-
ристування, інформація про наявність обтяжень на земельну 
ділянку), функціональне використання будівель (споруд, не-
житлових приміщень) та умови користування ними;

обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навко-
лишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, 
інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо.

До інформаційного повідомлення про приватизацію окре-
мо визначеного майна, об’єктів незавершеного будівництва та 
об’єктів соціально-культурного призначення включається ін-
формація щодо балансоутримувача, а для об’єктів незаверше-
ного будівництва – щодо рівня будівельної готовності.

4. Інформаційне повідомлення про вивчення попиту вклю-
чає інформацію, визначену частиною третьою цієї статті.

5. Інформація про результати продажу об’єкта (дані про 
покупця: для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові; для 
юридичної особи – назва, ціна, за якою придбано об’єкт при-
ватизації) підлягає опублікуванню в додатку до «Державного 
інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті 
«Відомості приватизації», а також на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна України, в електрон ній торговій 
системі протягом 10 робочих днів після затвердження дер-
жавним органом приватизації результатів продажу.

Розділ III 
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 22. Формування стартової ціни 
         об’єктів приватизації

1. Стартова ціна об’єкта великої приватизації визначаєть-
ся радником (у разі залучення).

2. У разі необрання радника у процесі конкурсного відбо-
ру стартова ціна об’єкта великої приватизації встановлюєть-
ся аукціон ною комісією на підставі вартості, визначеної від-
повідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом 
Міністрів України.

3. Для визначення стартової ціни шляхом вивчення 
аукціон них пропозицій не враховуються пропозиції щодо 
стартової ціни, що надійшли від покупців, які не відповіда-
ють вимогам, встановленим статтею 8 цього Закону.

Форма аукціон ної пропозиції щодо стартової ціни об’єктів 
великої приватизації затверджується Фондом державного 
майна України або місцевою радою. Не допускається подан-
ня пропозиції щодо стартової ціни у вигляді діапазону ціни 
або у будь-якому іншому вигляді, що не дозволяє визначити 
однозначну пропозицію щодо стартової ціни. У разі подан-
ня потенційним покупцем пропозиції щодо стартової ціни, 
що не відповідає затвердженій формі, або у вигляді, що не 
дозволяє визначити однозначну пропозицію щодо стартової 
ціни, така пропозиція не враховується аукціон ною комісією 
при визначенні стартової ціни.

4. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначаєть-
ся аукціон ною комісією на рівні балансової вартості об’єкта 
(активів об’єкта) малої приватизації.

У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів 
об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється 
аукціон ною комісією на підставі вартості, визначеної від-
повідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Якщо об’єктом малої приватизації є акції, 
частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлю-
ється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток).

5. Визначення вартості майна, що вноситься до статутно-
го капіталу товариства, вартості акцій (часток), що належать 
державі у статутних капіталах господарських товариств, ін-
ших господарських організацій та підприємств, заснованих 
на базі об’єднання майна різних форм власності, та підля-
гають приватизації шляхом викупу, а також оцінка об’єктів 
приватизації, повернених за рішенням суду у державну 
власність, здійснюються відповідно до Методики оцінки, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Джерела коштів для придбання 
         державного або комунального майна,

що приватизується
1. Майно, що приватизується, може бути придбано за ра-

хунок власних і позичених коштів покупців, які мають право 
брати участь у приватизації відповідно до цього Закону.

2. Покупці – нерезиденти України набувають у власність 
майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою 
його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій 
валюті.

У разі здійснення покупцем платежу у вільно конверто-
ваній валюті сума, що підлягає сплаті у такій валюті, визна-
чається за офіційним курсом гривні до такої валюти, вста-
новленим Національним банком України на день укладення 
(підписання) договору купівлі-продажу.

3. Покупці, які мають право брати участь у приватизації 
відповідно до цього Закону, вправі використовувати для 
придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до ва-
лютного законодавства України.

4. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залу-
чених коштів покупець повинен також подати інформацію 
про відповідного кредитора, а також документальне підтвер-
дження, що такий кредитор погоджується надати відповідний 
обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано 
переможцем аукціо ну. Кредитором не може бути особа, яка 
не може бути покупцем відповідно до статті 8 цього Закону.

Стаття 24. Порядок проведення розрахунків 
         за приватизацію об’єктів

1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, 
сплачує на відповідний поточний рахунок органів привати-
зації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж про-
тягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

2. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з до-
говором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

3. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з догово-
ром купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення до-
говору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого 
договору відповідно до статті 30 цього Закону.

Стаття 25. Використання грошових коштів, 
         одержаних від приватизації

1. Кошти, одержані від продажу державного або кому-
нального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані 
з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несво-
єчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), 
зараховуються до державного або місцевого бюджету у по-
вному обсязі, крім плати за участь.

У разі прий няття рішення про припинення приватизації 
сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для 
участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім 
потенційним покупцям такого об’єкта.

2. У разі делегування власних повноважень стосовно при-
ватизації майна, що перебуває у комунальній власності, дер-
жавним органам приватизації органи місцевого самовряду-
вання обов’язково передбачають у місцевих програмах при-
ватизації та бюджетах субвенції на відшкодування держав-
ним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією 
зазначеного майна.

У разі ухвалення органами місцевого самоврядування рі-
шення про делегування власних повноважень державним 
органам приватизації, частина коштів, що надійшли від при-
ватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, пере-
раховується на рахунки державних органів приватизації з від-
повідного місцевого бюджету за визначеними органами місце-
вого самоврядування нормативами у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансу-
вання витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.

3. За рахунок коштів державного бюджету або відповід-
ного місцевого бюджету для проведення заходів, пов’язаних 
з приватизацією, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:
особами та організаціями, залученими до робіт з прове-

дення обов’язкового екологічного аудиту, аудиту, експерти-
зи технічного стану, охорони та збереження об’єктів влас-
ності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, 
надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господа-
рювання, що залучаються для проведення оцінки майна у 
процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об’єктів при-
ватизації, повернутих за рішенням суду в державну або ко-
мунальну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з виготов-
лення технічної документації на об’єкт;
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депозитарними установами щодо депозитарного обліку 
цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на 
рахунках у цінних паперах;

особами та організаціями, залученими до роботи із забез-
печення функціонування єдиної комп’ютерної мережі органів 
приватизації, придбання і супроводження програмного за-
безпечення для здійснення процесу приватизації державного 
майна;

закладами і центрами з навчання та підвищення квалі-
фікації кадрів органів приватизації та осіб, представників 
держави або територіальної громади, які беруть участь у за-
гальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу на-
глядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов’язані із:
забезпеченням міжнародної діяльності у сфері привати-

зації;
провадженням інформаційної діяльності з питань про-

ведення приватизації, управління майном державного сек-
тору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних 
процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-
сайту Фонду державного майна України;

виконанням науково-дослідних робіт;
виданням та розповсюдженням офіційних друкованих 

видань органів приватизації;
придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів 

зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.
4. Оплата послуг радників здійснюється в порядку, ви-

значеному частиною другою статті 19 цього Закону з ураху-
ванням положень частини третьої статті 19 цього Закону.

5. Частина витрат, визначених частиною третьої цієї стат-
ті, може фінансуватися за рахунок технічної допомоги між-
народних фінансових організацій або коштів міжнародних 
фінансових організацій з урахуванням того, що у разі надхо-
дження від таких міжнародних донорів відповідної вимоги 
частина витрат, яка початково була покрита фінансуванням 
таких донорів і потім відшкодована покупцем, повинна бути 
невідкладно повернута таким міжнародним донорам протя-
гом 10 робочих днів після здійснення повного розрахунку за 
договором купівлі-продажу.

Розділ IV 
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 26. Оформлення угод приватизації
1. Під час приватизації об’єкта державної або комуналь-

ної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу 
між продавцем і покупцем укладається відповідний договір 
купівлі-продажу.

Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу 
здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укла-
дених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що 
затверджується Фондом державного майна України, та не 
можуть передбачати:

зменшення відповідальності покупця за невиконання 
ним зобов’язань;

зменшення загального обсягу інвестицій, визначених до-
говором купівлі-продажу.

2. До договору купівлі-продажу включаються передбаче-
ні умовами аукціо ну, викупу зобов’язання сторін щодо:

збереження основних видів діяльності підприємства;
технічного переозброєння, модернізації виробництва (су-

ма інвестицій) та енергомодернізації об’єкта;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 

простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з 

вимогами трудового законодавства;
вимог та додаткових обмежень природоохорон ного зако-

нодавства щодо користування об’єктом;
оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх за-

лучення), пов’язаних із виконанням заходів з приватизації 
об’єктів державної власності, зокрема:

проведення обов’язкового екологічного аудиту у випад-
ках, передбачених законодавством;

надання послуг радника у випадках, передбачених цим 
Законом;

проведення оцінки майна в процесі приватизації у випад-
ках, передбачених цим Законом.

До договору купівлі-продажу об’єкта великої привати-
зації можуть включатися гарантії продавця щодо розкрит-
тя інформації про стан об’єкта приватизації та/або суб’єкта 
господарювання, акції (частки) якого є об’єктом великої 
приватизації, та наявні (потенційні) обтяження такого 
об’єкта приватизації та/або майна суб’єкта господарювання, 
а також відповідальність за повноту та достовірність такої 
інфор мації.

З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації по-
купець, який придбав об’єкт приватизації, зобов’язаний викону-
вати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

У разі укладення договорів купівлі-продажу під інвести-
ційні зобов’язання такі договори можуть містити умови що-
до недопущення виникнення податкового боргу до виконан-
ня зобов’язань у визначені договором строки. Умови щодо 
недопущення податкового боргу обов’язково включаються 
до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання 
у випадках наявності у покупця чи отримання ним у резуль-
таті приватизації вирішального впливу на управління чи ді-
яльність юридичної особи.

З моменту укладення договору купівлі-продажу до момен-
ту переходу права власності укладення будь-яких правочинів 
та внесення змін до діючих правочинів, стороною яких є гос-
подарське товариство, акції або частки якого є об’єктом при-
ватизації, здійснюються за погодженням з державним органом 
приватизації та покупцем, який придбав об’єкт приватизації.

3. Виключними умовами для розірвання договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаче-
ному законодавством, є:

1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт привати-
зації з дня укладення договору купівлі-продажу відповідно 
до його умов;

2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань по-
купця, визначених договором купівлі-продажу, в установле-
ний таким договором строк;

3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;
4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих з по-

рушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у 
сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) невиконання зобов’язання покупця щодо недопущен-
ня скорочення чисельності працівників з ініціативи нового 
власника чи уповноваженого ним органу;

6) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем при-
ватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою 
статті 8 цього Закону, протягом виконання зобов’язань за 
договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу повинен містити положення 
щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у 
разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, 
обставини непереборної сили тощо).

4. Договір купівлі-продажу не підлягає нотаріальному 
посвідченню, крім випадків, передбачених законом.

Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору 
купівлі-продажу витрати у випадках, якщо нотаріальне по-
свідчення договору передбачене законодавством, поклада-
ються на покупця.

5. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу об’єкта незавершеного будівництва органи прива-
тизації подають нотаріусу такі документи:

копія наказу Фонду державного майна України про 
включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копія наказу органу приватизації або рішення місцевої 
ради про приватизацію об’єкта;

акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис 
об’єкта);

витяг з інформації про приватизацію об’єкта, опублікова-
ної в офіційних друкованих виданнях органів приватизації;

копія затвердженого органами приватизації протоколу 
про проведення аукціо ну;

довіреність на право представництва інтересів державних 
органів приватизації.

6. Право власності на об’єкт приватизації переходить до 
покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 
разом з неустойкою (у разі її нарахування), крім випадків 
переходу права власності на пакет акцій.
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НормативНа база

Право власності на придбаний пакет акцій переходить до 
покупця після повної сплати ціни продажу разом з неустой-
кою (у разі її нарахування) за пакет акцій та з моменту зара-
хування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця 
у депозитарній установі.

Право власності на об’єкт приватизації переходить до по-
купця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного 
комітету України на концентрацію, якщо отримання такого 
дозволу вимагається законом.

Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на зе-
мельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному корис-
туванні третьої особи, є підставою для дострокового припи-
нення договору оренди з такою третьою особою (припинення 
її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 
необхідної для обслуговування і використання приватизова-
ного об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділян-
ки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта 
приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до 
Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту 
реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.

Якщо права користування такою земельною ділянкою, ви-
значеною в абзаці четвертому цієї частини, не оформлено або та-
ка земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, 
власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду 
покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, не-
обхідній для обслуговування і використання приватизованого 
об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реє-
страції покупцем права власності на об’єкт приватизації.

7. Не допускається звільнення працівників приватизова-
ного підприємства з ініціативи нового власника чи уповно-
важеного ним органу протягом шести місяців з дня переходу 
до нього права власності, крім випадків приватизації об’єктів 
шляхом продажу без умов.

8. Укладення колективного договору між новим власни-
ком або уповноваженим ним органом і трудовим колекти-
вом, а також працевлаштування вивільнених працівників 
здійснюються відповідно до законодавства.

9. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу 
може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в ра-
зі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених 
договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано 
недійсним за рішенням суду.

10. У разі розірвання в судовому порядку договору 
купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням покупцем дого-
вірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає повер-
ненню в державну (комунальну) власність.

11. Порядок повернення в державну (комунальну) влас-
ність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання 
недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів за-
тверджується Фондом державного майна України.

Повернення покупцям коштів, сплачених за об’єкти прива-
тизації, здійснюється у порядку, встановленому Фондом дер-
жавного майна України, на підставі рішення суду з коштів, які 
надійшли від повторного продажу таких об’єктів (зменшених 
на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших пла-
тежів, які належать до сплати покупцем згідно з цим Законом 
та/або договором купівлі-продажу), протягом п’яти робочих 
днів після надходження коштів від повторного продажу на ра-
хунок державного органу приватизації.

Повернення коштів покупцям здійснюється в сумі, отри-
маній державними органами приватизації в результаті по-
вторного продажу об’єктів, але не може перевищувати суми, 
сплаченої покупцем під час попереднього продажу.

У разі якщо об’єкт приватизації визнано банкрутом, ко-
шти від повторного продажу покупцю не повертаються.

У разі повернення в державну (комунальну) власність 
об’єктів приватизації орган приватизації прий має рішення 
про повторний продаж такого об’єкта у порядку, визначено-
му цим Законом.

12. За згодою сторін у договорі купівлі-продажу об’єкта 
приватизації може передбачатися можливість вирішення 
спорів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку 
з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на йо-
го підставі, у міжнародному комерційному арбітражному 
суді. При цьому якщо орган приватизації в договорі купівлі-
продажу об’єкта приватизації передбачає вирішення спо-
рів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з 
договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його 
підставі, у міжнародному комерційному арбітражному суді, 

але сторони не досягли згоди щодо вибору міжнародного 
комерційного арбітражного суду, в якому такий спір під-
лягає розгляду, будь-який спір, суперечка або претензія, що 
виникають стосовно укладеного договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації або пов’язані з ним, у тому числі що-
до його порушення, припинення або недійсності, підлягають 
остаточному вирішенню шляхом арбітражу відповідно до 
Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової 
палати міста Стокгольма.

13. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання 
договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації підляга-
ють опублікуванню в електрон ній торговій системі протягом 10 
календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або ро-
зірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації.

Стаття 27. Контроль за виконанням 
         договорів купівлі-продажу

1. Контроль за виконанням умов договору купівлі-
продажу, укладеного з переможцем аукціо ну, та викупу 
об’єктів приватизації здійснює орган приватизації.

2. Порядок здійснення контролю за виконанням 
зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, затвер-
джує Фонд державного майна України.

3. Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі 
купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен пе-
ревищувати п’яти років, за винятком тих, для яких Фондом 
державного майна України за поданням аукціон ної комісії 
може бути встановлено інший строк виконання зобов’язань.

4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, 
зберігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у ра-
зі його подальшого відчуження протягом строку дії таких 
зобов’язань.

5. Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими 
у цій частині зобов’язаннями, можливо виключно за згодою 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконан-
ням. Порядок надання згоди органами приватизації встанов-
люється Фондом державного майна України.

6. Забороняється подальше відчуження придбаного паке-
та акцій шляхом його дроблення до повного виконання по-
купцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватиза-
ції, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта 
без збереження для нового власника зобов’язань, визначе-
них умовами аукціо ну, викупу.

7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до 
нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були 
передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Новий власник, а також кредитор фінансування купівлі 
об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам до покупців 
об’єктів приватизації, встановленим статтею 8 цього Закону.

8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення 
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товари-
ства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється 
за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, 
в установленому Фондом державного майна України порядку.

9. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним това-
риством – емітентом до повного виконання покупцем пакета 
акцій такого товариства зобов’язань відповідно до укладено-
го договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно 
за попередньою згодою органу приватизації.

10. У разі подальшого відчуження приватизованого 
об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу 
до нього права власності на такий об’єкт зобов’язаний пода-
ти до органу приватизації копії документів, що підтверджу-
ють перехід до нього права власності.

11. Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового 
власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу об’єкта приватизації, а в разі їх невиконання застосову-
вати до нього санкції згідно із законом і захищати права держави 
або територіальної громади іншим чином, у тому числі звертати-
ся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації або визнання його недійсним.

12. Депозитарна установа, яка зафіксувала набуття прав 
на цінні папери нового власника, зобов’язана подати органу 
приватизації інформацію про нового власника приватизова-
ного об’єкта на письмову вимогу органу приватизації.
Стаття 28. Правонаступництво власників

1. Особи, які придбали державні або комунальні підпри-
ємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками 
їх майнових прав (крім права постійного користування зе-
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мельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору 
між продавцем і покупцем та законодавства України.

2. Правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у 
процесі приватизації, які належали державі (територіальній 
громаді) в майні суб’єктів підприємницької діяльності, ство-
рених за участю державних (комунальних) підприємств, 
підтверджується договором купівлі-продажу.

Стаття 29. Відповідальність за порушення 
         законодавства про приватизацію

1. За порушення законодавства про приватизацію до ви-
нних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дис-
циплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно 
до законів України.

2. Посадові особи органів приватизації, інших органів ви-
конавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, мате-
ріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення за-
конодавства про приватизацію.

3. Посадові особи підприємств, на балансі яких перебу-
вають об’єкти приватизації, несуть адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу за:

порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного по-
дання достовірної інформації про об’єкти приватизації, які під-
лягають продажу, або подання інформації не в повному обсязі – 
у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вчинення тих самих дій протягом року після накладення 
адміністративного стягнення – у розмірі від ста до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в по-
рядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, за позовами державних органів приватизації.

4. У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з 
договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладен-
ня договору та його нотаріального посвідчення (у разі якщо 
нотаріальне посвідчення договору передбачено законодав-
ством) покупець сплачує на користь органу приватизації не-
устойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі не-
сплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 
наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

5. У разі повного або часткового невиконання умов до-
говорів купівлі-продажу встановлюється така відповідаль-
ність покупців:

у разі порушення встановлених умовами договору ку пів-
лі-продажу строків внесення інвестицій в установленому об-
сязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вар-
тості невнесених інвестицій за кожний день прострочення;

у разі невиконання або неналежного виконання покуп-
цем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) 
підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства 
банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків 
суми невиконаних ним зобов’язань, але не менш як 10 від-
сотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому до-
статнім підтвердженням факту невиконання або неналежно-
го виконання умов договору купівлі-продажу є прий няття 
господарським судом постанови про визнання банкрутом 
підприємства, майно (акції, частки) якого є об’єктом купівлі-
продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство 
(введення процедури розпорядження майном, винесення 
ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта 
приватизації від відповідальності за невиконання умов до-
говору купівлі-продажу;

у разі недотримання покупцем зобов’язань щодо збере-
ження протягом визначеного періоду основних видів діяль-
ності приватизованого об’єкта покупець сплачує штраф у 
розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна;

у разі невиконання покупцем умов договору купівлі-
продажу майна (акцій, часток) підприємства щодо виник-
нення податкового боргу покупець сплачує штраф у розмірі 
10 відсотків суми податкового боргу.

За недопущення працівників органів приватизації, проти-
дію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотри-
мання умов договору купівлі-продажу державного або кому-
нального майна на керівника приватизованого підприємства 
накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

Факт недопущення працівників органів приватизації до 
проведення ними перевірки дотримання умов договору ку-
пів лі-продажу державного або комунального майна підтвер-
джується складеним у присутності відповідних правоохорон-

них органів та підписаним працівниками державних органів 
приватизації актом про недопуск до проведення перевірки.

Форма акта про недопуск до проведення перевірки за-
тверджується Фондом державного майна України.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду 
в установленому порядку та перераховуються до Дер жав-
ного бюджету України.

Стаття 30. Особливості розгляду спорів 
         щодо приватизації державного  
         або комунального майна

1. Спори щодо приватизації державного або комунально-
го майна, крім спорів, які виникають із пуб ліч но-пра  вових 
відносин та віднесені до компетенції адміністра тивних судів, 
вирі шуються господарським судом у поряд ку, вста  новленому 
Господарським про цесуальним кодексом України, крім 
випад ків, коли сторони погодили передачу таких спорів на 
вирішення міжнародному комерційному арбіт ражу відповід-
но до частини дванадцятої статті 26 цього Закону.

2. Строк позовної давності для звернення з позовом про 
визнання недійсними результатів приватизації об’єкта вели-
кої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта вели-
кої приватизації становить три роки.

Строк позовної давності для звернення з позовом про 
відмову в затвердженні протоколу аукціо ну, визнання не-
дійсними результатів приватизації об’єкта малої приватиза-
ції або договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації 
становить три місяці. Строк позовної давності для звернен-
ня з позовом про оскарження рішення органу приватизації 
про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення 
договору купівлі-продажу з переможцем аукціо ну складає 
один місяць з дня оприлюднення результатів аукціо ну.

Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування.

2. Установити, що приватизація (продаж) об’єктів, щодо 
яких рішення про приватизацію було прий нято до набрання 
чинності цим Законом, здійснюється та завершується відпо-
відно до вимог цього Закону, крім об’єктів, за якими:

дата проведення аукціо ну, конкурсу, викупу, продажу па-
кетів акцій (часток, паїв) господарських товариств, зазначе-
на в опублікованому інформаційному повідомленні про про-
даж державного або комунального майна, припадає на день 
після набрання чинності цим Законом;

після завершення процедури продажу відбувається 
оформлення договору купівлі-продажу;

на момент прий няття рішення про їх приватизацію на-
лежали до об’єктів групи Г згідно з класифікацією об’єктів 
приватизації, встановленою Законом України «Про прива-
тизацію державного майна», та щодо яких є дійсною оцін-
ка, або Кабінетом Міністрів України визначено радника 
для надання послуг з підготовки до приватизації та прода-
жу об’єктів приватизації за результатами проведення кон-
курсу.

3. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду 
державного майна України з питань приватизації, прий няті 
до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження 
Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна 
України відповідних актів, передбачених цим Законом.

4. Установити, що приватизація об’єктів агропромисло-
вого комплексу, щодо яких на день набрання чинності цим 
Законом державними органами приватизації затверджені 
плани їх приватизації, здійснюється та завершується відпо-
відно до вимог Закону України «Про особливості привати-
зації майна в агропромисловому комплексі».

5. Установити, що уповноважені органи управління дер-
жавним майном або корпоративними правами, управління 
яких вони здійснюють, у двотижневий строк з дня набран-
ня чинності цим Законом мають подати Фонду державно-
го майна України пропозиції про включення об’єктів права 
державної власності до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації у році набрання чинності цим Законом, разом з 
інформацією, зазначеною у частинах четвертій, п’ятій статті 
11 цього Закону, та основними показниками господарської 
діяльності за останні три роки та останній звітний період.

Фонд державного майна України у тримісячний строк з 
дня набрання чинності цим Законом забезпечує оприлюд-
нення переліків об’єктів, що підлягають приватизації у ро-
ці набрання чинності цим Законом, в офіційних друкованих 
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виданнях державних органів приватизації, на офіційному 
веб-сайті Фонду державного майна України.

6. Установити, що положення цього Закону щодо прива-
тизації пакетів акцій, що належать державі у статутному капі-
талі банків, у капіталізації яких взяла участь держава, діють в 
частині, що не суперечить Закону України «Про особливості 
продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному ка-
піталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

7. Установити, що до 1 січня 2021 року за результатами 
опрацювання коментарів та пропозицій потенційних покуп-
ців до проекту договору купівлі-продажу об’єкта великої 
приватизації у порядку, встановленому частиною дев’ятою 
статті 19 цього Закону, орган приватизації на запит потен-
ційного покупця має визначити в договорі купівлі-продажу 
об’єкта великої приватизації, що договір регулюється правом 
Англії та Уельсу, з урахуванням положень Закону України 
«Про міжнародне приватне право», крім положень, які регу-
люються імперативними нормами права України.

Положення щодо можливості застосування Закону 
України «Про міжнародне приватне право» до проекту до-
говору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації вклю-
чаються на підставі висновків аукціон ної комісії.

8. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України «Про приватизацію державного майна» 

(Відомості Вер ховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348 із 
наступними змінами);

Закон України «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Вер ховної 
Ради України, 1992 р., № 24, ст. 350 із наступними змінами);

Закон України «Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі» (Відомості Вер ховної Ради 
України, 1996 р., № 41, ст. 188 із наступними змінами);

Закон України «Про особливості приватизації підпри-
ємств, що належать до сфери управління Міністерства обо-
рони України» (Відомості Вер ховної Ради України, 2000 р., 
№ 35, ст. 279; 2003 р., № 37, ст. 300; 2012 р., № 7, ст. 53);

Закон України «Про особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва» (Відомості Вер ховної Ради 
України, 2000 р., № 45, ст. 375 із наступними змінами);

Закон України «Про призупинення приватизації підпри-
ємств нафтопереробної промисловості України» (Відомості 
Вер ховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 143);

Закон України «Про Державну програму приватизації» 
(Відомості Вер ховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 466);

Постанову Верховної Ради України «Про введення в дію 
Закону України «Про приватизацію майна державних підпри-
ємств» (Відомості Вер ховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 349);

Постанову Верховної Ради України «Про порядок вве-
дення в дію Закону України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості 
Вер ховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 351);

пункт 3 Постанови Верховної Ради України «Про Державну 
програму приватизації майна державних підприємств» 
(Відомості Вер ховної Ради України, 1992 р., № 38, ст. 567);

Постанову Верховної Ради України «Про порядок вве-
дення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про приватизацію невеликих держав-
них підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 161);

Постанову Верховної Ради України «Про порядок вве-
дення в дію Закону України «Про особливості приватиза-
ції майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189).

9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Вер ховної 

Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
абзац перший частини шостої статті 120 доповнити сло-

вами «крім об’єктів державної власності, що підлягають про-
дажу шляхом приватизації»;

частину дев’яту статті 122 виключити;
абзац другий частини першої статті 128 виключити;
абзац третій частини другої статті 135 виключити;
2) у статті 146 Господарського кодексу України (Відомості 

Вер ховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144):
частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. Приватизація державних (комунальних) підприємств 

здійснюється в порядку, встановленому законом.
3. Приватизація державних (комунальних) підприємств 

чи їх майна здійснюється шляхом:
купівлі-продажу об’єктів приватизації на аукціоні;

викупу об’єктів приватизації»;
частину четверту після слів «громадянин України» допо-

внити словами «крім випадків, встановлених законом»;
3) у Цивільному кодексі України (Відомості Вер ховної 

Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356):
абзац другий частини третьої статті 331 викласти в такій 

редакції:
«У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому 

цієї частини, може укласти договір щодо об’єкта незавер-
шеного будівництва після проведення державної реєстрації 
права власності на нього відповідно до закону»;

частину першу статті 345 доповнити абзацом другим та-
кого змісту:

«У результаті придбання єдиного майнового комплексу 
державного (комунального) підприємства у процесі прива-
тизації до покупця переходять всі його права та обов’язки»;

у частині другій статті 377 слова «багатоквартирних бу-
динків» замінити словами «багатоквартирних будинків та 
об’єктів державної власності, що підлягають продажу шля-
хом приватизації»;

4) частину другу статті 10 Закону України «Про гідро-
метеорологічну діяльність» (Відомості Вер ховної Ради 
України, 1999 р., № 16, ст. 95) виключити;

5) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» 
(Відомості Вер ховної Ради України, 2001 р., № 5 – 6, ст. 30; 
2011 р., № 36, ст. 362; 2013 р., № 26, ст. 264; 2014 р., № 33, 
ст. 1162):

у частині другій статті 32 слова «протягом строку його 
дії» замінити словами «та Законом України «Про спрощен-
ня процедур реорганізації та капіталізації банків» протягом 
строку їх дії»;

у статті 34:
частину першу доповнити словами «(крім стратегічних 

інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відпо-
відно до Закону України «Про особливості продажу пакетів 
акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у 
капіталізації яких взяла участь держава»)»;

перше речення частини третьої доповнити словами «(крім 
стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у кон-
курсі відповідно до Закону України «Про особ ли вості про-
дажу пакетів акцій, що належать державі у статут ному капі-
талі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»)»;

6) у підпункті «а» пункту 2 частини другої статті 22 
Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
(Відомості Вер ховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) 
слова «цілісного майнового комплексу» замінити словами 
«єдиного майнового комплексу»;

7) у Законі України «Про управління об’єктами держав-
ної власності» (Відомості Вер ховної Ради України, 2006 р., 
№ 46, ст. 456 із наступними змінами):

у частині другій статті 5:
пункти 9 і 10 виключити;
доповнити пунктом 173 такого змісту:
«173) визначає істотні умови договору, який укладається 

з Адміністратором електрон ної торгової системи та операто-
ром електрон ного майданчика – юридичною особою, що має 
право використовувати електрон ний майданчик»;

пункт 18 доповнити підпунктами «ш», «щ», «ю» та «я» 
такого змісту:

«ш) продажу об’єктів великої приватизації державної 
власності;

щ) проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації;

ю) відбору операторів електрон них майданчиків для органі-
зації проведення електрон них аукціонів з продажу об’єктів ма-
лої приватизації, авторизації електрон них майданчиків, розмір 
та порядок плати за участь у електрон ному аукціоні, визначен-
ня переможця за результатами електрон ного аукціо ну;

я) визначення додаткових умов продажу об’єктів малої 
приватизації»;

пункт 23 викласти в такій редакції:
«23) за поданням Фонду державного майна України:
а) затверджує перелік об’єктів великої приватизації, що 

підлягають приватизації;
б) затверджує умови продажу об’єктів великої привати-

зації державної власності»;
пункт 13 частини першої статті 52 викласти в такій редакції:
«13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції що-

до доцільності придбання державою пакетів акцій (часток) 
господарських товариств, утворених у процесі приватиза-
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ції (корпоратизації), в інших власників та акцій додатко-
вої емісії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України»;

у пункті 1 частини першої статті 7:
підпункт «є» після слова «проведення» доповнити сло-

вом «аудиту»;
підпункт «і» виключити;
абзац другий частини дев’ятої статті 11 викласти в такій 

редакції:
«Зазначені обмеження не поширюються на рішення орга-

нів управління господарських товариств, Фонду державного 
майна України або уповноважених органів управління про 
передачу об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів 
незавершеного капітального будівництва у комунальну 
власність (крім об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та 
об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у гос-
подарському віданні чи в оперативному управлінні військо-
вих частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил 
України) та на відчуження шляхом приватизації»;

8) у статті 20 Закону України «Про культуру» (Відомості 
Вер ховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168):

абзац другий частини другої виключити;
абзаци третій і десятий частини третьої виключити;
9) у Законі України «Про Фонд державного майна України» 

(Відомості Вер ховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311):
у статті 4:
у частині першій:
у пункті 3 слова «план приватизації або» виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) захист майнових прав державних підприємств, а та-

кож державних пакетів акцій (часток), що належать до сфе-
ри управління Фонду державного майна України на терито-
рії України»;

частину другу викласти в такій редакції:
«2. Фонд державного майна України подає:
щокварталу Президенту України, Верховній Раді України 

і Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про роботу 
Фонду державного майна України та хід приватизації дер-
жавного майна;

щороку Президенту України, Верховній Раді України і 
Кабінету Міністрів України звіт про роботу Фонду держав-
ного майна України та хід приватизації державного майна»;

у частині першій статті 5:
у пункті 2:
абзац другий виключити;
в абзаці четвертому слова «передприватизаційної підго-

товки» виключити;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«утворює аукціон ні комісії»;
в абзаці шістнадцятому слова «плани приватизації майна, 

що перебуває в державній власності» виключити;
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
«переліки об’єктів малої приватизації»;
абзац двадцять перший після слова «проведення» допо-

внити словом «аудиту»;
в абзаці тридцятому слова «та реструктуризації» виключити;
у пункті 3:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо до-

цільності придбання державою пакетів акцій (часток) госпо-
дарських товариств, утворених у процесі приватизації (кор-
поратизації), в інших власників та акцій додаткової емісії»;

абзац тринадцятий виключити;
у тексті Закону слово «пай» в усіх відмінках і числах ви-

ключити;
10) розділ X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» (Відомості Вер ховної Ради 
України, 2012 р., № 32 – 33, ст. 413 із наступними змінами) 
доповнити пунктами 42 – 44 такого змісту:

«42. Справи про банкрутство боржників, якими є держав-
ні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 
50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано 
належать державі, щодо яких прий нято рішення про прива-
тизацію, не порушуються до завершення приватизації.

43. Провадження у справах про банкрутство боржників, 
якими є державні підприємства та/або господарські това-
риства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо 
чи опосередковано належать державі, щодо яких прий нято 

рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, 
що ліквідуються за рішенням власника.

Після припинення провадження у справі про банкрутство за-
бороняється стягнення на підставі виконавчих та інших докумен-
тів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, 
за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому 
порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування 
виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з борж-
ника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу май-
на боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту 
оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення 
стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайно-
вих спорах; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не засто-
совуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне 
виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, зупиняється 
перебіг позовної давності, не застосовується індекс інфляції за 
весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, три 
проценти річних від простроченої суми тощо.

Зазначені дії не поширюються на задоволення вимог поточ-
них кредиторів, на виплату заробітної плати та нарахованих 
на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове держав-
не пенсійне та інше соціальне страхування, на відшкодування 
шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, на виплату ав-
торської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконав-
чими документами немайнового характеру, що зобов’язують 
боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

44. Справи про банкрутство боржників, якими є державні 
підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 
відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосеред ковано на-
лежать державі, щодо яких прий нято рішення про завершен-
ня приватизації, не можуть порушуватися протягом одного 
року з дня завершення приватизації з підстав, які виникли 
до завершення приватизації»;

11) у Законі України «Про особливості продажу пакетів 
акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у 
капіталізації яких взяла участь держава» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 561):

пункт 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«1) банки – банки, акції яких придбані державою відпо-

відно до законів України «Про першочергові заходи щодо 
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» та 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

у статті 3 слова «на день набрання чинності цим Законом» 
виключити;

у статті 5:
частину першу після слова «нерезиденти» доповнити 

словами «міжнародні фінансові організації»;
частину третю доповнити реченням такого змісту: 

«Національний банк України розглядає документи, подані 
стратегічними інвесторами для одержання такого погоджен-
ня, протягом одного місяця з дня отримання повного пакета 
відповідних документів»;

частини другу і третю статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути 

юридична особа, яка відповідає таким кваліфікаційним кри-
теріям:

1) наявність не менш як п’ятирічного міжнародного до-
свіду з надання консультацій, укладення, супроводження та 
виконання договорів з продажу фінансових установ;

2) відсутність кредиторських вимог до банків, щодо про-
дажу пакетів акцій яких залучається радник, та заборгова-
ності перед банками, щодо продажу пакетів акцій яких за-
лучається радник;

3) відсутність поточних зобов’язань з надання послуг 
радника з продажу пакетів акцій банків перед пов’язаними 
особами банків;

4) відсутність зобов’язань перед третіми особами з надан-
ня послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок па-
кетів акцій у банківських установах в Україні.

3. Міністерство фінансів України залучає радника з 
продажу пакетів акцій банків у порядку, визначеному 
Міністерством фінансів України»;

у частині першій статті 7:
в абзаці першому слова «без дроблення на частини» ви-

ключити;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) залучення радника з продажу пакетів акцій банків»;
у частині першій статті 9:
друге речення пункту 3 виключити;
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пункт 8 доповнити словами «та розміру оплати послуг 
радника з продажу пакетів акцій банків»;

статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Оплата послуг радника з продажу пакетів
акцій банків та інших витрат, пов’язаних 
з продажем пакетів акцій банків

1. Оплата послуг радника з продажу пакетів акцій банків 
та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, 
здійснюється банками відповідно до умов договору, укладено-
го між Міністерством фінансів України, банком та радником»;

12) в абзаці четвертому пункту 1 частини першої стат-
ті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 
(Відомості Вер ховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 
2016 р., № 12, ст. 137) слова «забезпечує розроблення і вико-
нання державних програм приватизації» виключити;

13) у Законі України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Вер ховної 
Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):

абзац перший частини першої статті 27 після слів «інших 
речових прав» доповнити словами «крім державної реєстра-
ції права власності на об’єкт незавершеного будівництва»;

розділ IV доповнити статтею 271 такого змісту:

«Стаття 271. Державна реєстрація права власності 
         на об’єкт незавершеного будівництва

1. Для державної реєстрації права власності на об’єкт не-
завершеного будівництва подаються такі документи:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ді-
лянку під таким об’єктом (у разі відсутності у Державному 
реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на 
земельну ділянку);

2) документ, що відповідно до законодавства надає пра-
во на виконання будівельних робіт (крім випадків, коли ре-
єстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі 
документів, що дають право на виконання підготовчих та бу-
дівельних робіт, засвідчують прий няття в експлуатацію за-
кінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення 
на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулю-
вання зазначених документів);

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного бу-
дівництва за результатами технічної інвентаризації такого 
об’єкта.

2. Для державної реєстрації права власності на об’єкт не-
завершеного будівництва, що підлягає приватизації, пода-
ються такі документи:

1) копія наказу Фонду державного майна України про 
включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) копія наказу державного органу приватизації про 
прий няття рішення про приватизацію такого об’єкта;

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного будів-
ництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта.

3. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавер-
шеного будівництва, набутого на підставі договору, здійсню-
ється на підставі такого договору.

4. Державна реєстрація права власності на об’єкт неза-
вершеного будівництва на підставі рішення суду, що набра-
ло закон ної сили, проводиться за правилами, визначеними 
частинами першою – третьою цієї статті.

5. Державна реєстрація обтяжень на об’єкти незаверше-
ного будівництва проводиться відповідно до вимог, встанов-
лених частиною другою статті 27 цього Закону»;

14) частину першу статті 34 Закону України «Про вико-
навче провадження» (Відомості Вер ховної Ради України, 
2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 9, ст. 67) допо-
внити пунктом 12 такого змісту:

«12) включення державних підприємств або пакетів акцій 
(часток) господарських товариств до переліку об’єктів малої 
або великої приватизації, що підлягають приватизації»;

15) у Законі України «Про спрощення процедур реорга-
нізації та капіталізації банків» (Відомості Вер ховної Ради 
України, 2017 р., № 21, ст. 241):

у статті 3:
у частині першій:
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами 

такого змісту:
«Капіталізація банків, частка держави в статутному капі-

талі яких перевищує 75 відсотків акцій (часток), за участю 
міжнародних фінансових організацій, здійснюється без по-
передньої згоди Національного банку України.

Банк, частка держави у статутному капіталі якого пере-
вищує 75 відсотків акцій (часток), має право здійснити ка-
піталізацію за участю міжнародної фінансової організації за 
спрощеною процедурою за рахунок грошових коштів або, за 
згодою між банком і міжнародною фінансовою організацією, 
за рахунок майнових прав, немайнових прав, що мають гро-
шову вартість, цінних паперів, іншого майна».

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати відпо-
відно абзацами четвертим – дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною 

процедурою в обсязі та за рахунок грошових коштів, джере-
ла походження яких було перевірено Національним банком 
України під час надання попередньої згоди, крім випадків, 
визначених цим Законом»;

у частині другій:
у пункті 1:
підпункт «а» викласти в такій редакції:
«а) наглядова рада прий має рішення про скликання за-

гальних зборів, порядок денний яких включає лише питання 
про прий няття рішень, необхідних для проведення капіталіза-
ції, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку 
згідно з цим Законом, затвердження змін до статуту банку у 
зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедур-
ні питання проведення загальних зборів, затверджує порядок 
денний та повідомлення про проведення загальних зборів, 
яке не містить проектів рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 
десять робочих днів до дати їх проведення. Пропозиції до по-
рядку денного загальних зборів не прий маються. Проекти рі-
шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування за-
тверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за два робочі 
дні до дати проведення загальних зборів»;

підпункт «б» доповнити словами «яке не містить проек-
тів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного загальних зборів»;

абзац перший пункту 2 після слова «інвестори» допо-
внити словами «в тому числі міжнародні фінансові органі-
зації»;

у пункті 3:
абзац перший доповнити словами «крім випадків, вста-

новлених цим Законом»;
абзац другий після слова «акцій» доповнити словами 

«крім випадків, встановлених цим Законом»;
частину третю доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:
«9) переважного права акціонерів при додатковій емісії 

акцій у разі капіталізації міжнародними фінансовими орга-
нізаціями;

10) розміщення акцій за ціною, не нижчою за їх номіналь-
ну вартість»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі капіталізації банку, частка держави у статутно-

му капіталі якого перевищує 75 відсотків акцій (часток), за 
участю міжнародної фінансової організації, наглядова рада 
такого банку затверджує ринкову вартість акцій, визначену 
відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства», станом на день, що передує дню опу-
блікування повідомлення про скликання загальних зборів, у 
порядку, встановленому цим Законом»;

16) у пункті 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та 
залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 лис-
топада 2017 року цифри «12, 28, 36, 37, 38, 39, 46 та 53» замі-
нити цифрами «13, 29, 37, 38, 39, 40, 47 та 54» відповідно.

10. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з 
дня набрання чинності цим Законом:

розробити та привести у відповідність із цим Законом 
свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прий няття міністерства-
ми та іншими центральними органами виконавчої влади 
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами 
та іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України  П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
18 січня 2018 року 
№ 2269-VIII
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Нормативно-правові акти, прий няті на виконання Закону України  
«Про приватизацію державного і комунального майна».

У наступному номері Бюлетень про приватизацію продовжить оприлюднення  
нормативно-правових актів, розроблених на виконання прийнятого Закону.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 386

Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 386

ПОРЯДОК 
продажу об’єктів великої приватизації державної власності

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» 
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продажу об’єктів великої прива-
тизації державної власності, що додається.

Загальні питання
1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки, орга-

нізації та проведення продажу об’єктів великої приватизації 
державної власності (далі – об’єкт приватизації).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 
значення:

1) аукціонна документація – заява про участь в аукціоні 
та підтвердні документи, які подаються потенційним покуп-
цем з метою участі в аукціоні;

2) аукціонна пропозиція щодо стартової ціни об’єкта при-
ватизації (далі – аукціонна пропозиція) – пропозиція щодо 
ціни, за якою потенційні покупці готові придбати об’єкт 
приватизації під час продажу шляхом проведення аукціо ну 
за методом вивчення цінових пропозицій;

3) письмова згода – підтвердження потенційним покуп-
цем взяття на себе зобов’язань у разі визнання його пере-
можцем сплатити ціну продажу та виконати умови продажу 
об’єкта приватизації;

4) потенційний покупець – фізична або юридична особа, 
яка заінтересована у купівлі об’єкта приватизації та відпо-
відає вимогам статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»;

5) учасник аукціо ну – фізична або юридична особа, яку 
допущено до участі в аукціоні за рішенням державного орга-
ну приватизації на підставі виконання нею вимог, установ-
лених цим Порядком.

Термін «контроль» вживається у значенні, наведеному в 
Законі України «Про акціонерні товариства», термін «кінце-
вий бенефіціарний власник (контролер)» – у значенні, наве-
деному в Законі України «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», термін «пов’язані особи» – у зна-
ченні, наведеному в Податковому кодексі України.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вжи-
ваються у значенні, наведеному у Законі України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна» (далі – Закон).

3. Для забезпечення прозорості проведення продажу 
об’єктів приватизації та висвітлення приватизаційних про-
цесів державний орган приватизації здійснює відповідно до 
законодавства комплекс заходів щодо забезпечення шляхом 
оприлюднення повідомлень про хід і результати продажу в 
засобах масової інформації.

4. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів прива-
тизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах 
радників в установленому Кабінетом Міністрів України по-
рядку, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Об’єкти приватизації підлягають продажу на аукціоні 
з умовами.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови 
Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що дода-
ється.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

6. Умови продажу об’єктів приватизації затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

7. Аукціон з продажу об’єктів приватизації проводиться ор-
ганізатором аукціо ну не раніше ніж через 30 днів, але не пізні-
ше ніж протягом 60 днів після опублікування інформаційного 
повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації.

8. У разі коли для участі в аукціоні з продажу об’єкта при-
ватизації подано заяву про участь в аукціоні від одного покуп-
ця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а державний ор-
ган приватизації може прий няти рішення про приватизацію 
зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким по-
купцем за запропонованою ним ціною, але не нижче старто-
вої ціни для відповідного аукціо ну. У разі прий няття рішення 
щодо продажу об’єкта приватизації шляхом викупу держав-
ний орган приватизації укладає договір купівлі-продажу у по-
рядку, встановленому пунктами 41 – 47 цього Порядку.

9. Під час приватизації об’єкта приватизації шляхом його 
продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укла-
дається відповідний договір купівлі-продажу. Укладення та 
внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється 
відповідно до вимог законодавства.

Підготовка до проведення аукціо ну
10. Для продажу об’єктів приватизації державними ор-

ганами приватизації протягом 10 робочих днів з дня прий-
няття рішення про приватизацію об’єкта приватизації утво-
рюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється по-
ложенням, що затверджується Фондом державного майна.

До компетенції аукціон ної комісії належить вирішення 
таких питань:

розроблення умов продажу;
визначення кроку аукціо ну, дати та часу проведення 

аукціо ну;
встановлення стартової ціни на підставі вартості, визна-

ченої відповідно до Методики оцінки, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України;

встановлення стартової ціни на аукціоні із зниженням 
стартової ціни:

стартова ціна знижується на 25 відсотків (вперше);
стартова ціна знижується на 50 відсотків (вдруге);
визначення стартової ціни на підставі вивчення цінових 

пропозицій від потенційних учасників аукціо ну;
розроблення проекту інформаційного повідомлення про 

приватизацію об’єктів приватизації та подання його держав-
ному органу приватизації на затвердження;

розгляд пропозицій щодо ціни купівлі об’єкта приватизації, 
поданих потенційними покупцями, у тому числі на відповід-
ність вимогам, визначеним частиною третьою статті 22 Закону;

надання висновків щодо можливості застосування Закону 
України «Про міжнародне приватне право» до проекту дого-
вору купівлі-продажу об’єкта приватизації;
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реєстрація учасників аукціо ну;
визначення переможця аукціо ну;
ведення протоколів засідань та подання їх державному 

органу приватизації на затвердження.
11. Умови продажу можуть включати зобов’язання по-

купця щодо:
збереження основних видів діяльності підприємства/гос-

подарського товариства;
технічного переозброєння, модернізації виробництва (су-

ма інвестицій) та енергомодернізації об’єкта;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 

простроченої кредиторської заборгованості підприємства/
господарського товариства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з 
вимогами трудового законодавства;

вимог та додаткових обмежень природоохорон ного зако-
нодавства щодо користування об’єктом;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх за-
лучення), пов’язаних з виконанням заходів з приватизації 
об’єктів державної власності, зокрема:

проведення обов’язкового екологічного аудиту у випад-
ках, передбачених законодавством;

надання послуг радника;
проведення оцінки майна у процесі приватизації.
Умови продажу можуть бути скорочені або доповнені 

іншими зобов’язаннями з урахуванням особливостей діяль-
ності об’єкта приватизації.

Строк виконання зобов’язань, крім мобілізаційних за-
вдань, не повинен перевищувати п’яти років, за винят-
ком тих, для яких Фондом державного майна за поданням 
аукціон ної комісії може бути встановлено інший строк ви-
конання зобов’язань.

12. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання реко-
мендацій державного органу приватизації, звіту радника 
(у разі залучення) аукціонна комісія проводить засідання, 
на якому розробляє умови продажу об’єкта приватизації. 
Протоколи засідань аукціон ної комісії надсилаються на за-
твердження державному органу приватизації. На підставі 
протоколу аукціон ної комісії державний орган приватизації 
готує проект рішення Кабінету Міністрів України про за-
твердження умов продажу об’єкта приватизації, який вно-
ситься на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно 
до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 
р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 
2011 р., № 88, ст. 3199). Після набрання чинності рішенням 
Кабінету Міністрів України про затвердження умов прода-
жу об’єкта приватизації аукціонна комісія проводить засі-
дання, на якому розробляє проект інформаційного повідо-
млення про приватизацію об’єктів приватизації та надсилає 
його на затвердження державному органу приватизації.

13. Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів 
приватизації та підсумки продажу об’єктів приватизації за-
тверджується державним органом приватизації і публікуєть-
ся у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію – газеті «Відомості приватизації» та оприлюд-
нюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна. 
Інформаційне повідомлення про приватизацію об’єктів прива-
тизації публікується не пізніше ніж через 10 робочих днів піс-
ля набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України 
про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

14. Після публікації інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єктів приватизації, але не пізніше ніж за 
п’ятнадцять робочих днів до дати проведення аукціо ну, по-
тенційні покупці письмово звертаються до державного ор-
гану приватизації для отримання інформаційного пакета. 
Інформаційний пакет складається з відомостей про об’єкт 
приватизації, зокрема про його фінансовий стан, документів 
та відомостей, необхідних для отримання дозволу на кон-
центрацію, та інших відомостей, в тому числі інформації з 
обмеженим доступом (за винятком таємної та службової ін-
формації), визначених Фондом державного майна за пропо-
зицією радника (у разі залучення).

Укладення договору про конфіденційність інформації з 
потенційними покупцями про об’єкт приватизації здійсню-

ється після опублікування інформації про прий няття рішен-
ня про приватизацію об’єкта приватизації. У зверненні до 
державного органу приватизації потенційні покупці зазна-
чають засоби зв’язку (номер телефону, адресу, елект рон ну 
адресу) для отримання повідомлень від державного органу 
приватизації відповідно до цього Порядку.

15. На письмову вимогу потенційних покупців, які укла-
ли з державним органом приватизації договір про конфіден-
ційність, державний орган приватизації надає їм дозвіл на 
відвідання об’єкта приватизації. Під час відвідання потен-
ційні покупці мають право:

отримувати інформацію про діяльність об’єкта привати-
зації (крім таємної та службової інформації);

оглядати виробничі об’єкти;
брати усне інтерв’ю у керівництва.

Опрацювання проекту договору купівлі-продажу
16. Державний орган приватизації надає потенційним по-

купцям проект договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, 
складеного на підставі примірного договору купівлі-продажу, 
затвердженого державним органом приватизації. Потенційні 
покупці об’єктів приватизації мають право надати власні ко-
ментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу у 
порядку, встановленому Фондом державного майна.

Подання документів для участі в аукціоні
17. Протягом п’яти робочих днів після опублікування 

інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів 
приватизації державний орган приватизації інформує 
Антимонопольний комітет про проведення аукціо ну з про-
дажу об’єкта приватизації.

18. Кінцевий строк прий няття заяв про участь в аукціо-
ні – сім робочих днів до дати проведення аукціо ну.

Заява та підтвердні документи подаються потенційним 
покупцем державному органу приватизації.

19. На наступний день після дати закінчення прий мання 
аукціон ної документації державний орган приватизації роз-
печатує у присутності потенційних покупців конверти з 
аукціон ною документацією та встановлює наявність необ-
хідних документів.

Протягом семи робочих днів з дати закінчення прий няття 
аукціон ної документації державний орган приватизації до-
сліджує відомості, які містяться в аукціон ній документації, 
у тому числі відомості про відносини контролю, та прий має 
рішення про допуск потенційних покупців до участі в аукці-
оні з продажу об’єкта приватизації та визнання їх учасника-
ми аукціо ну.

Рішення державного органу приватизації про недопуск 
до участі в аукціоні може бути оскаржено в судовому поряд-
ку особою, не допущеною до аукціо ну, протягом строків, пе-
редбачених статтею 30 Закону.

Державний орган приватизації має право витребувати від 
потенційного покупця інші документи і відомості, але лише 
ті, які необхідні для з’ясування його особи і суті діяльності.

20. Державний орган приватизації прий має рішення про 
недопущення потенційного покупця до участі в аукціоні або 
не укладає договір купівлі-продажу за результатами прода-
жу на аукціоні чи застосування процедури викупу у разі, ко-
ли потенційний покупець:

не відповідає вимогам статті 8 Закону;
не подав документи або відомості, обов’язкове подання 

яких передбачено Законом;
подав неправдиві відомості про себе.
Не можуть бути підставою для прий няття рішення про 

недопущення потенційного покупця до участі у приватиза-
ції формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви про 
участь у приватизації об’єкта приватизації або в докумен-
тах та інформації, що подається разом з такою заявою, які не 
впливають на зміст заяви або документів та інформації, зо-
крема технічні помилки та описки. Рішення про недопущен-
ня потенційного покупця до участі у приватизації має містити 
вичерпний перелік підстав для прий няття такого рішення.

21. У разі коли потенційний покупець не допущений до 
участі в аукціоні, державний орган приватизації протягом 
десяти календарних днів з дня затвердження відповідного 
рішення повертає йому гарантійний внесок.
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22. Державний орган приватизації до початку проведення 
аукціо ну надає аукціон ній комісії наказ про затвердження пере-
ліку потенційних покупців, яких визнано учасниками аукціо ну.

23. Відомості про учасників аукціо ну та їх кількість не 
підлягають розголошенню до моменту початку аукціо ну.

Вимоги до участі в аукціоні
24. В аукціоні з продажу об’єктів приватизації мають пра-

во брати участь потенційні покупці, які відповідають вимо-
гам статті 8 Закону.

25. Для допуску до участі в аукціоні потенційні покупці 
подають заяву та підтвердні документи.

Аукціонна документація складається українською мовою. 
Якщо до складу документації входять документи, складені 
іноземною мовою, такі документи повинні бути перекладе-
ні на українську мову та засвідчені згідно із законодавством 
держави його видачі.

Аукціонна документація запечатується в непрозорий па-
кет з написом «Аукціонна документація», на якому зазнача-
ються тільки найменування та місцезнаходження державно-
го органу приватизації і назва аукціо ну. На пакеті не пови-
нна міститися інформація, за допомогою якої можна було б 
ідентифікувати потенційного покупця.

Аукціонна документація подається особисто потенційним 
покупцем або уповноваженими ним особами та реєструється 
державним органом приватизації в день її подання шляхом про-
ставлення на ній номера, дати та часу її реєстрації. Потенційному 
покупцеві видається довідка про реєстрацію, у якій зазначають-
ся номер, дата, час реєстрації, ім’я, прізвище та по батькові осо-
би, яка здійснила реєстрацію аукціон ної документації.

26. Заява про участь в аукціоні повинна бути підписана 
потенційним покупцем (його представником). До заяви, під-
писаної представником фізичної особи або уповноваженою 
особою юридичної особи, додається належним чином засвід-
чена копія документа про підтвердження повноважень осо-
би, яка підписала заяву.

27. Аукціонна документація може бути відкликана в ціло-
му потенційним покупцем. Для відкликання аукціон ної до-
кументації потенційний покупець подає державному органу 
приватизації письмову заяву у довільній формі.

У разі відкликання аукціон ної документації сума гарантій-
ного внеску повертається в десятиденний строк з дня реєстра-
ції державним органом приватизації заяви, і потенційний поку-
пець автоматично звільняється від аукціон них зобов’язань.

28. Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні 
документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску (з 
рахунка потенційного покупця, відкритого в українському 
або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF 
до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), у розмірі 
5 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації або банків-
ську гарантію. Гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків стар-
тової ціни об’єкта приватизації сплачується на відповідний 
поточний рахунок органів приватизації;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;
письмова згода потенційного покупця щодо взяття на се-

бе зобов’язань, визначених умовами продажу;
для потенційних покупців – юридичних осіб:
–  інформація про кінцевого бенефіціарного власника. 

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, за-
значається інформація про відсутність кінцевого бенефіці-
арного власника і про причину його відсутності; 

–  остання річна або квартальна фінансова звітність, під-
тверджена аудитором;

–  інформація про відповідного кредитора, а також до-
кументальне підтвердження, що такий кредитор бажає роз-
глянути можливість надання відповідного обсягу фінансу-
вання у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем 
аукціо ну (у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок 
залучених (кредитних) коштів). Кредитором не може бути 
особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини 
другої статті 8 Закону;

–  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
(для юридичних осіб – резидентів);

–  документ про реєстрацію у державі її місцезнаходжен-
ня (витяг з торговельного, банківського або судового реє-

стру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави 
його видачі, перекладений на українську мову (для юридич-
них осіб – нерезидентів);

для потенційних покупців – фізичних осіб громадян 
України:

–  інформація про джерела походження коштів для при-
дбання об’єкта приватизації;

–  копія паспорта;
для потенційних покупців – іноземних громадян:
–  документ про майновий стан і доходи, виданий уповно-

важеним органом держави громадянства або податкового 
резидентства;

–  копія паспорта.
29. Об’єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, 

може бути придбаний професійним учасником фондового 
ринку, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі по-
купець повинен також подати інформацію про клієнта, в ін-
тересах якого він діє, в обсязі, передбаченому Законом для 
покупця, а також копію договору з клієнтом.

30. Відповідальність за недостовірність, неповноту пода-
них документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, 
передбачених частиною другою статті 8 Закону, покладаєть-
ся на покупця.

Проведення аукціо ну
31. Аукціон з продажу об’єктів приватизації проводить-

ся організатором аукціо ну. Продаж об’єктів приватизації на 
аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників 
аукціо ну та вважається таким, що відбувся, у разі здійснен-
ня на аукціоні не менше одного кроку аукціо ну.

32. На дату проведення аукціо ну аукціонна комісія про-
водить відкрите засідання. На цьому засіданні повинні бути 
присутні учасники аукціо ну, а також можуть бути присутні 
представники засобів масової інформації. Державним орга-
ном приватизації забезпечується проведення відеозапису, 
може бути організована трансляція в Інтернеті.

33. Реєстрація учасників аукціо ну починається не менш 
як за одну годину до початку проведення аукціо ну та завер-
шується за 10 хвилин до початку проведення аукціо ну.

Секретар аукціон ної комісії реєструє у протоколі засідан-
ня аукціон ної комісії кожного учасника аукціо ну із зазна-
ченням найменування (прізвища, імені, по батькові) учас-
ника аукціо ну, імені уповноваженої особи учасника аукціо-
ну, дати, часу, номера реєстрації, а також видає картку з реє-
страційним номером учасника аукціо ну.

34. Початком торгів вважається момент оголошення стар-
тової ціни об’єкта приватизації. У процесі проведення торгів 
учасники аукціо ну піднімають картку із своїм реєстрацій-
ним номером і називають свою ціну.

35. Збільшення ціни здійснюється учасниками аукціо ну 
згідно з кроком аукціо ну і не може бути меншим за 1 відсо-
ток стартової ціни об’єкта приватизації. Збільшення учасни-
ками аукціо ну ціни, що не відповідає кроку торгів, до уваги 
не береться.

36. Якщо після того, як тричі було оголошено останню 
ціну, від учасників аукціо ну не надійдуть пропозиції щодо 
вищої ціни, називається номер учасника аукціо ну, який за-
пропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації.

37. Учасник аукціо ну, який під час торгів не виконує ви-
мог цього Порядку або своєю поведінкою заважає проведен-
ню аукціо ну, за рішенням аукціон ної комісії видаляється з 
аукціо ну, про що робиться запис у протоколі.

38. Під час проведення аукціо ну секретар аукціон ної ко-
місії веде протокол, до якого вноситься інформація про стар-
тову ціну об’єкта, пропозиції учасників аукціо ну, відомості 
про учасників аукціо ну, результат торгів (ціна продажу, ві-
домості про фізичну або юридичну особу, яка одержала пра-
во на придбання об’єкта приватизації).

39. Протокол підписується всіма членами аукціон ної ко-
місії, переможцем аукціо ну, організатором аукціо ну в день 
проведення аукціо ну безпосередньо після його закінчення і 
затверджується державним органом приватизації.

40. У разі відмови переможця аукціо ну від підписання 
протоколу аукціо ну, якщо це підтверджується відповідним 
актом, переможець аукціо ну, який відмовився від підписан-
ня протоколу аукціо ну, а також його кінцевий бенефіціар по-
збавляються права на участь у подальших аукціонах з прода-
жу цього об’єкта. В такому разі аукціон вважається таким, що 
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не відбувся, гарантійний внесок переможцю аукціо ну не по-
вертається та підлягає перерахуванню до державного бюдже-
ту, банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).

Укладення договору купівлі-продажу,  
оформлення права власності

41. Державний орган приватизації протягом десяти робо-
чих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціо-
ну повертає гарантійні внески усіх учасників аукціо ну, крім 
переможця аукціо ну та осіб, яким гарантійний внесок не під-
лягає поверненню згідно з вимогами законодавства та пунктів 
40, 46 і 51 цього Порядку, підписує разом з переможцем дого-
вір купівлі-продажу, який не підлягає нотаріальному посвід-
ченню, крім випадків, передбачених законом, та опубліковує 
в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про при-
ватизацію – газеті «Відомості приватизації» і оприлюднює на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна інформаційне 
повідомлення про результати продажу об’єкта приватизації.

42. Покупець (переможець аукціо ну) у визначений дер-
жавним органом приватизації день і час повинен з’явитись 
у визначене державним органом приватизації місце для під-
писання та нотаріального посвідчення (у випадках, визначе-
них законом) договору купівлі-продажу та сплатити нотарі-
усу за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу (у 
випадках, визначених законом).

43. У випадках, передбачених законодавством, у разі від-
сутності у переможця аукціо ну рішення Анти мо нопольного 
комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного ко-
мітету про надання дозволу на придбання об’єкта привати-
зації на дату укладення договору, договір купівлі-продажу 
з переможцем аукціо ну укладається із зобов’язанням пере-
можця аукціо ну отримати дозвіл Антимонопольного ко-
мітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного ко-
мітету на придбання об’єкта приватизації. У такому разі в 
договорі обумовлюється обов’язок покупця надати держав-
ному органу приватизації дозвіл монопольного комітету чи 
Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на 
придбання об’єкта приватизації у строк, що не перевищує 
десяти днів з моменту його отримання.

44. У разі прий няття Антимонопольним комітетом (Адмі-
ніст ративною колегією Антимонопольного комітету) рішення 
про заборону концентрації переможцю аукціо ну (покупцю) 
Антимонопольний комітет у десятиденний строк з дати прий-
няття такого рішення інформує про це Фонд державного май-
на та надає копію відповідного рішення. У такому разі договір 
купівлі-продажу може бути розірвано на вимогу державного 
органу приватизації за згодою сторін або за рішенням суду.

45. Протягом трьох робочих днів після повної спла-
ти ціни продажу об’єкта приватизації, але не раніше дня 
отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету 
(Адміністративної колегії Антимонопольного комітету) (у 
випадках, передбачених законодавством про захист еконо-
мічної конкуренції) та надання його засвідченої копії дер-
жавному органу приватизації, здійснюється передача об’єкта 
приватизації продавцем покупцю (видається розпоряджен-
ня депозитарній установі про виконання облікової операції 
з переказу акцій на рахунок покупця).

Передача об’єкта приватизації (крім пакета акцій) здій-
снюється відповідно до умов договору купівлі-продажу за ак-
том прий мання-передачі, який підписується між покупцем та 
державним органом приватизації у десятиденний строк з дати 
переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця.

46. Переможець аукціо ну, який відмовився від підписан-
ня договору купівлі-продажу, що підтверджується відповід-
ним актом, а також його кінцевий бенефіціар позбавляють-
ся права на участь у подальших аукціонах з продажу цього 
об’єкта приватизації. Гарантійний внесок йому не поверта-
ється та підлягає перерахуванню до державного бюджету, 
банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).

47. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підпи-
сав договір купівлі-продажу, зазначені грошові кошти зарахо-
вуються під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

Продаж об’єкта приватизації на аукціоні 
із зниженням стартової ціни  

та за методом вивчення цінових пропозицій
48. Для об’єктів приватизації рішення про зміну способу 

приватизації прий має державний орган приватизації.

49. У разі коли об’єкт приватизації виставляється на про-
даж на аукціон із зниженням стартової ціни вперше, старто-
ва ціна знижується аукціон ною комісією на 25 відсотків.

У разі коли об’єкт приватизації виставляється на продаж 
на аукціон із зниженням стартової ціни вдруге, стартова ціна 
знижується аукціон ною комісією на 50 відсотків.

Під час проведення аукціо ну із зниженням стартової ціни 
кожна наступна ціна підвищується на розмір мінімального 
кроку аукціо ну. Крок аукціо ну встановлює державний орган 
приватизації на кожний об’єкт приватизації. Мінімальний 
крок аукціо ну становить не менше 1 відсотка стартової ціни 
об’єкта приватизації.

50. У разі коли об’єкт приватизації не продано у спосіб, 
що передбачений пунктами 5 і 49 цього Порядку, приватиза-
ція такого об’єкта відбувається шляхом проведення аукціо-
ну за методом вивчення цінових пропозицій.

51. Аукціон за методом вивчення цінових пропозицій 
проводиться у два етапи.

На першому етапі потенційні покупці протягом 30 днів 
з дня опублікування інформаційного повідомлення про ви-
вчення попиту подають державному органу приватизації 
заяву, підтвердні документи, визначені цим Порядком, та 
аукціонну пропозицію. Пропозиція щодо ціни не може бути 
меншою за 50 відсотків стартової ціни цього об’єкта прива-
тизації на останньому аукціоні.

Форма аукціон ної пропозиції затверджується Фондом 
державного майна. Не допускається подання пропозиції що-
до стартової ціни у вигляді діапазону ціни або у будь-якому 
іншому вигляді, що не дає можливості визначити однознач-
ну пропозицію щодо стартової ціни. У разі подання потен-
ційним покупцем пропозиції щодо стартової ціни, що не від-
повідає затвердженій формі, або у вигляді, що не дає мож-
ливості визначити однозначну пропозицію щодо стартової 
ціни, така пропозиція не враховується аукціон ною комісією 
під час визначення стартової ціни.

Аукціонна пропозиція складається українською мовою. 
Якщо до складу аукціон ної пропозиції входять документи, 
складені іноземною мовою, такі документи повинні бути пе-
рекладені на українську мову та засвідчені згідно із законо-
давством держави його видачі.

Для реєстрації потенційні покупці сплачують реєстрацій-
ний внесок, а також вносять гарантійний внесок у розмірі 5 
відсотків своєї аукціон ної пропозиції щодо запропонованої 
ціни об’єкта приватизації на відповідний поточний рахунок 
державних органів приватизації або подають банківську га-
рантію на суму гарантійного внеску.

Державний орган приватизації прий має рішення щодо 
відповідності потенційного покупця вимогам, встановленим 
статтею 8 Закону, у порядку, встановленому пунктами 19 і 
20 цього Порядку.

Аукціонна комісія розглядає аукціон ні пропозиції потен-
ційних учасників аукціо ну, визначає найвищу ціну, запропо-
новану учасниками аукціо ну, і визначає її стартовою ціною.

Для визначення стартової ціни шляхом вивчення аукціон-
них пропозицій не враховуються пропозиції щодо стартової 
ціни, що надійшли від покупців, які не відповідають вимо-
гам, встановленим статтею 8 Закону.

Якщо під час вивчення попиту потенційним покупцем 
сплачено гарантійний внесок у розмірі менше 5 відсотків стар-
тової ціни об’єкта приватизації, визначеної аукціон ною комі-
сією, потенційний покупець для участі в аукціоні додатково 
сплачує відповідну різницю у розмірах гарантійних внесків.

До участі в аукціоні також допускаються потенційні по-
купці, які не брали участі у вивченні попиту щодо визначен-
ня стартової ціни об’єкта приватизації, але які можуть бути 
покупцями відповідно до статті 8 Закону та сплатили реє-
страційний і гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків стар-
тової ціни об’єкта приватизації.

Потенційний покупець, який надав найвищу ціну під час 
вивчення попиту, що була визначена стартовою, і в подаль-
шому відмовився від участі в аукціоні або від викупу за за-
пропонованою ним ціною, він та його кінцевий бенефіціар 
позбавляються права на участь у подальших аукціонах з 
продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повер-
тається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, 
банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 387

Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління  
державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів  
права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 387

ПОРЯДОК 
подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації 
пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації

Відповідно до статті 11 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання уповноваженими орга-
нами управління державним органам приватизації пропо-
зицій щодо включення об’єктів права державної власності 
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (дода-
ється).

1. Цей Порядок встановлює процедуру подання уповнова-
женими органами управління державним майном або корпо-
ративними правами, управління яких вони здійснюють (далі – 
уповноважені органи управління), державним органам прива-
тизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної 
власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

2. Пропозиції щодо включення об’єктів права державної 
власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації 
в наступному році (далі – об’єкти приватизації), уповнова-
жені органи управління подають щороку до 1 жовтня дер-
жавним органам приватизації за формою згідно з додатком 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову 
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 384 
«Деякі питання включення об’єктів права державної влас-
ності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації» 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 37, ст. 1380).

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

разом з висновками щодо прогнозованої суми надходжен-
ня коштів від приватизації запропонованих до переліків 
об’єктів приватизації та прогнозом соціально-економічних 
наслідків приватизації.

3. До зазначених пропозицій додаються:
завірені уповноваженими органами управління копії ста-

тутів суб’єктів господарювання (у разі наявності);
копії балансів та звітів про фінансові результати суб’єк тів 

господарювання за минулий рік (у разі наявності);
виписка з рахунка в цінних паперах від депозитарної уста-

нови, що підтверджує наявність державної частки у суб’єкта 

На другому етапі проведення аукціо ну кожна наступна 
ціна підвищується на розмір мінімального кроку аукціо ну. 
Крок аукціо ну встановлює державний орган приватизації 
на кожний об’єкт приватизації. Мінімальний крок аукціо-
ну становить не менше 1 відсотка стартової ціни об’єкта 
приватизації. Переможцем аукціо ну визначається учасник 

аукціо ну, який запропонував найвищу ціну за об’єкт при-
ватизації.

52. У разі прий няття рішення про припинення привати-
зації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців 
для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються 
всім потенційним покупцям такого об’єкта приватизації.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 386

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 

1997 р. № 1035 «Про затвердження Порядку погодження з 
Кабінетом Міністрів України приватизації об’єктів держав-
ної власності» (Офіційний вісник України, 1997 р., чис-
ло 39, с. 3).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 
1998 р. № 803 «Про внесення змін і доповнень до Порядку 
погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації 
об’єктів державної власності» (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 22, ст. 811).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лис-
топада 2001 р. № 1585 «Про внесення зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035» 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 48, ст. 2143).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2007 р. № 1305 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку по-
годження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації 
окремих об’єктів державної власності та закріплення в дер-

жавній власності пакетів акцій відкритих акціонерних това-
риств» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3159).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 
2008 р. № 805 «Про внесення змін до Порядку погодження 
з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих 
об’єктів державної власності та закріплення в державній 
власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств» 
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2316).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 
2012 р. № 402 «Про затвердження Порядку прий няття рі-
шення про приватизацію об’єктів державної власності, пе-
релік яких затверджується Кабінетом Міністрів України» 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1461).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 
2012 р. № 525 «Деякі питання прий няття Кабінетом Міністрів 
України рішення про приватизацію та затвердження умов 
продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплек-
су» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1758).



25

НормативНа база

Додаток  
до Порядку
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приватизації 
об’єкта

_______________________________ ________________ _______________________
(посада керівника уповноваженого  

органу управління)
(підпис) (ініціали та прізвище)

управління, який набув статусу керуючого рахунком у цін-
них паперах, та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (для 
господарських товариств);

копія ухвали відповідного господарського суду про пору-
шення провадження у справі про банкрутство суб’єкта гос-
подарювання (у разі наявності);

висновки щодо доцільності перетворення державного 
підприємства в акціонерне товариство;

пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності 
або можливості перепрофілювання (для об’єктів соціально-
культурного призначення).

4. Прогнозована вартість об’єкта приватизації визначаєть-
ся не нижче балансової вартості (вартості активів об’єкта). 

Якщо об’єктом приватизації є акції (частки), прогнозована 
вартість визначається не нижче номінальної вартості пакета 
акцій (часток).

5. Фонд державного майна подає щороку до 1 березня та 
до 1 липня Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному 
банку попередні та уточнені прогнозні показники надходжен-
ня коштів від приватизації окремо на поточний, наступний та 
два подальші роки у розрізі запропонованих до приватизації 
об’єктів, враховуючи прогнозовані обсяги надходження ко-
штів від їх приватизації та фінансовий стан.

6. Фонд державного майна подає щороку до 15 серпня на за-
твердження Кабінету Міністрів України перелік об’єктів великої 
приватизації, що підлягають приватизації в наступному році.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 388

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серп-
ня 1998 р. № 1301 «Про затвердження Порядку передпри-
ватизаційної підготовки підприємств» (Офіційний вісник 
України, 1998 р., № 33, ст. 1250).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 
р. № 1446 «Про внесення змін і доповнень до Положення про 
передприватизаційну підготовку підприємств» (Офіційний 
вісник України, 1999 р., № 32, ст. 1669).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 люто-
го 2000 р. № 331 «Про внесення змін і доповнень до Поло-
ження про передприватизаційну підготовку підприємств» 
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 7, ст. 280).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жов-
тня 2000 р. № 1605 «Про внесення змін і доповнень до 
Положення про передприватизаційну підготовку підпри-
ємств» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1847).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопа-
да 2001 р. № 1487 «Про внесення доповнень до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1301» 

(Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2066).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 

2012 р. № 584 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1301» (Офіційний 
вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1963).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 
2012 р. № 686 «Про затвердження Порядку визначення роз-
міру частки, що належить державі у статутному капіталі гос-
подарських організацій, заснованих за участю держави на 
базі об’єднання майна різних форм власності» (Офіційний 
вісник України, 2012 р., № 58, ст. 2324).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 
2013 р. № 32 «Про внесення змін до Порядку передприва-
тизаційної підготовки підприємств» (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 7, ст. 243).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2015 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку передпри-
ватизаційної підготовки підприємств» (Офіційний віс ник 
України, 2015 р., № 66, ст. 2180).

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 388

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
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1. Цей Порядок регулює питання передачі (повернення) 
функцій з управління майном державних підприємств, функ-
цій з управління пакетами акцій (частками) із сфери управ-
ління міністерств, інших центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
інших державних органів, які відповідно до законодавства 
виконують функції з управління державним майном, дер-
жавних господарських об’єднань, яким делеговано функції з 
управління майном підприємств і організацій, заснованих на 
державній власності, Національної академії наук, галузевих 
академій наук, інших державних господарських організацій, 
яким державне майно передано у безоплатне користування 
(крім об’єктів, які відповідно до законодавства не підлягають 
приватизації) (далі – уповноважені органи управління), до 
сфери управління державних органів приватизації у зв’язку з 
прий няттям рішення про їх приватизацію, а також повернен-
ня об’єктів права державної власності до сфери управління 
уповноважених органів управління у зв’язку з прий няттям 
рішення про припинення приватизації об’єкта приватизації.

2. Об’єктами передачі (повернення) згідно з цим 
Положенням є:

єдині майнові комплекси державних підприємств, їх 
структурних підрозділів (далі – підприємства);

пакети акцій (часток), що належать державі у статутних 
капіталах господарських товариств.

3. Підставою для передачі (повернення) об’єктів, зазна-
чених у пункті 2 цього Положення, є прий няття державними 
органами приватизації рішення про приватизацію або про 
припинення приватизації об’єкта приватизації.

4. Передача об’єктів, зазначених у пункті 2 цього 
Положення, здійснюється за рішеннями уповноважених ор-
ганів управління та державних органів приватизації.

5. Державний орган приватизації у п’ятиденний строк 
після прий няття рішення про приватизацію об’єкта повідо-
мляє про це відповідному уповноваженому органові управ-
ління майном підприємства, пакетом акцій (часткою) та міс-
цевому органові виконавчої влади.

6. Уповноважений орган управління майном підприєм-
ства у п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення, 
зазначеного у пункті 5 цього Положення, прий має рішення 
про передачу майна підприємства в управління державному 
органові приватизації та подає державному органові прива-
тизації перелік кандидатур до складу комісії з питань пере-
дачі майна підприємства.

Державний орган приватизації у п’ятиденний строк з 
дня отримання переліку кандидатур затверджує склад комі-
сії з питань передачі майна підприємства і призначає свого 
представника головою комісії, до складу якої включаються 

представники уповноваженого органу управління підпри-
ємством, підприємства і державного органу приватизації.

Передача майна підприємства здійснюється у місячний 
строк з дня прий няття рішення про приватизацію шляхом 
оформлення акта прий мання-передачі згідно з додатком 1, 
який складається комісією з питань передачі майна підпри-
ємства на підставі даних акта про результати інвентариза-
ції майна і зобов’язань підприємства на дату прий няття рі-
шення про передачу, затвердженого уповноваженим орга-
ном управління підприємством, аудиторського висновку за 
останній звітний рік та/або результатів внутрішнього ауди-
ту, проведеного уповноваженим органом управління, в попе-
редньому та/або поточному роках, і містить перелік майна, 
що підлягає приватизації, включно з будівлями, спорудами, 
обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами 
вимог, боргами, в тому числі зобов’язаннями підприємства.

Акт прий мання-передачі майна підприємства складається 
у чотирьох примірниках, підписується головою та членами 
комісії та затверджується державним органом приватизації.

До акта прий мання-передачі майна підприємства дода-
ються:

копія статуту (положення) підприємства (у разі наявності);
контракт, укладений з керівником підприємства, та/

або рішення уповноваженого органу управління майном 
підприємства про призначення керівника або виконувача 
обов’язків керівника підприємства;

правовстановлюючі та/або інші документи на нерухоме 
майно та земельні ділянки (в разі наявності);

копії балансу на останню звітну дату, звіту про фінансові 
результати (у разі наявності);

перелік майна, що не підлягає приватизації та передачі 
державному органові приватизації, в тому числі матеріальні 
носії секретної інформації, разом з інформацією (у разі на-
явності) щодо прий нятих та/або запланованих уповноваже-
ним органом управління рішень щодо такого майна.

7. Передача пакета акцій (частки) здійснюється у місяч-
ний строк з дня прий няття рішення про приватизацію шля-
хом оформлення акта прий мання-передачі згідно з додатком 
2, який затверджується державним органом приватизації.

Акт прий мання-передачі пакета акцій (частки) склада-
ється у п’ятьох примірниках, підписується уповноваженою 
особою уповноваженого органу управління, уповноваженою 
особою державного органу приватизації та затверджується 
державним органом приватизації.

До акта прий мання-передачі пакета акцій (частки) дода-
ються завірені копії:

свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі акціонерного товариства;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 389

Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій з управління 
майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) 
у зв’язку з прий няттям рішення про приватизацію або про припинення  
приватизації об’єкта приватизації
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок передачі (повернення) функцій 
з управління майном державних підприємств, функцій з 
управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прий-
няттям рішення про приватизацію або про припинення 
приватизації об’єкта приватизації, що додається.

2. Внести до Положення про порядок передачі об’єктів пра-
ва державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний 
вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405; 2002 р., № 11, ст. 523; 
2007 р., № 73, ст. 2716; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2016 р., № 68, ст. 
2290; 2017 р., № 8, ст. 249), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 389

ПОРЯДОК 
передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств,  
функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прий няттям рішення 
про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації
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НормативНа база

глобального сертифіката з відміткою депозитарію про йо-
го депонування (для пакетів акцій розміром 100 відсотків);

виписку з рахунка у цінних паперах від депозитарної уста-
нови та реквізити депозитарної установи в Націо нальному 
депозитарії.

8. У разі непередачі уповноваженим органом управлін-
ня об’єкта до сфери управління державного органу прива-
тизації у місячний строк з дня прий няття рішення про його 
приватизацію рішення про передачу такого об’єкта прий має 
Кабінет Міністрів України.

Проект відповідного рішення готується і вноситься на 
розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного 
майна за погодженням з уповноваженим органом управ-
ління, Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мін’юстом у мі-
сячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці 
першому цього пункту. Уповноважений орган управління, 
Мінекономрозвитку та Мінфін погоджують проект відпо-
відного рішення у строк, що становить не більш як п’ять ро-
бочих днів з дня його надходження.

У разі коли уповноважений орган управління, Мінфін 
та Мінекономрозвитку в установлений строк не висловили 
свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект 
вважається погодженим без зауважень.

9. Рішення про припинення приватизації об’єкта приватиза-
ції оформлюється наказом державного органу приватизації про 
скасування рішення про приватизацію відповідного об’єкта.

У разі скасування державним органом приватизації рі-
шення про приватизацію об’єкта приватизації державний 
орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це 
місцевий орган виконавчої влади та уповноважений орган 
управління, який до прий няття рішення про приватизацію 
виконував функції з управління підприємством, пакетом ак-
цій (часткою).

Уповноважений орган управління, який до прий няття 
рішення про приватизацію виконував функції з управління 
майном підприємства, пакетом акцій (часткою), у тижневий 
строк з дня отримання зазначеного повідомлення прий має 

рішення про прий няття майна підприємства, пакета акцій 
(частки) до сфери свого управління.

Уповноважений орган управління майном підприємства 
утворює комісію з питань передачі майна підприємства і 
призначає голову комісії.

Державний орган приватизації подає кандидатуру до 
складу комісії з питань передачі майна підприємства.

10. Передача об’єкта здійснюється у місячний строк з дня 
скасування рішення про приватизацію, оформлюється акта-
ми прий мання-передачі об’єкта згідно з додатками 1 та/або 
2, що затверджуються відповідним уповноваженим органом 
управління.

До акта прий мання-передачі зазначених об’єктів додають-
ся документи, визначені абзацами п’ятим – десятим пункту 
6 та абзацами третім – шостим пункту 7 цього Положення.

11. У разі неприй няття уповноваженим органом управ-
ління рішення та функцій з управління об’єкта до сфери 
свого управління у місячний строк з дня прий няття рішення 
про скасування його приватизації рішення про передачу та-
кого об’єкта прий має Кабінет Міністрів України.

Проект відповідного рішення готується і вноситься на 
розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного 
майна за погодженням з уповноваженим органом управ-
ління, Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мін’юстом у мі-
сячний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці 
першому цього пункту. Уповноважений орган управління, 
Мінекономрозвитку та Мінфін погоджують проект відпо-
відного рішення у строк, що становить не більш як п’ять ро-
бочих днів з дня його надходження.

У разі коли уповноважений орган управління, Мінфін 
та Мінекономрозвитку в установлений строк не висловили 
свою позицію щодо проекту відповідного рішення, проект 
вважається погодженим без зауважень.

Кабінет Міністрів України за поданням Мінеко ном-
розвитку може визначити інший уповноважений орган 
управління об’єктом передачі у зв’язку із скасуванням рі-
шення про приватизацію.

Додаток 1 
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом державного органу  
приватизації / уповноваженого  
органу управління
______ 20__ р. № __

АКТ 
прий мання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства,  

його структурного підрозділу
__________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

Комісія утворена відповідно до ____________________________________________________________________
                                                                  (документ, на підставі якого утворена комісія)

у складі: голова комісії ______________________________________________________________________________,
                                                    (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

члени комісії: ______________________________________________________________________________________
                       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
здійснила прий мання-передачу єдиного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу у зв’язку  
з прий няттям/скасуванням рішення про приватизацію ______________________________________________________

                                                                                                                                          (найменування об’єкта)

із сфери управління _________________________________________________________________________________
                                          (найменування уповноваженого органу управління)

до сфери управління ________________________________________________________________________________.
                                               (найменування уповноваженого органу управління)

До складу єдиного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається, належать:
_____________________________________________________________________________________________

(перелік облікових одиниць згідно з інвентаризацією майна
_____________________________________________________________________________________________

і зобов’язань підприємства, його структурного підрозділу)
До цього акта додаються:
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
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3. __________________________________________________________________________________________

Голова комісії: _______________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _______________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

«___» _________ 20__ р.

Додаток 2 
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом державного органу 
приватизації / уповноваженого 
органу управління
______ 20_ р. № __

АКТ 
прий мання-передачі пакета акцій (часток), що належать державі 

у статутному капіталі господарського товариства
_____________________________________________________________________________________________

(найменування господарського товариства, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

«___» _________ 20__ р. м. ______________

Цей акт складено на підставі
________________________________________________________________________________________________

(найменування документа, на підставі якого здійснюється передача)

________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи уповноваженого органу управління)

що діє на підставі _____________________________________________________________________, з однієї сторони, 
та _______________________________________________________________________________________________
_ ___________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи державного органу приватизації)

що діє на підставі ___________________________________________________________________________________,
з іншої сторони, підписали цей акт про таке.
___________________________________________________________________________________________ передає,

(найменування органу, який передає акції (частки)

а ___________________________________________________________________________________ прий має
(найменування органу, який прий має акції (частки)

пакет простих іменних акцій (частки), який становить ___ відсотків статутного капіталу ____________________________
                                                                                                                          (найменування господарського товариства,
_____________________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

в кількості _________ одиниць простих іменних акцій номінальною вартістю ____________ гривень, загальною номіналь-
ною вартістю _______________________________________________________________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)

Цей акт складено у п’яти примірниках, які мають однакову юридичну силу, два з яких для _____________________
____________________________________________________________________________________________,

два – для ________________, один – для __________________.

Передав Прий няв
________________________________________ ________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) (посада, прізвище та ініціали)

М. П. М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 389

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності
1. У підпункті 2:
1) в абзаці першому підпункту «а» слова «, крім об’єк-

тів, визначених підпунктом «д» цього пункту» виклю- 
чити;

2) підпункт «д» виключити.

2. Підпункт «г» пункту 4 виключити.
3. В абзаці першому пункту 7 слова і цифру «(крім ви-

падків передачі майна, зазначеного в підпункті «д» пункту 2 
цього Положення)» виключити.

4. Пункти 12 і 13 виключити.
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 392

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2016 р. № 878

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 392

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 878

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2016 р. № 878 «Про затвердження Порядку за-
лучення радників у процесі приватизації об’єктів держав-

1. У вступній частині постанови слова і цифри «частини 
сьомої статті 16 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна» замінити словами і цифрами «частини дру-
гої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

2. У Порядку залучення радників у процесі приватизації 
об’єктів державної власності, затвердженому зазначеною по-
становою:

1) у пункті 1:
слова «об’єктів державної власності групи Г» замінити 

словами «об’єктів великої приватизації»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Залучення радників до підготовки та продажу об’єктів 

великої приватизації, що перебувають у комунальній влас-
ності, може здійснюватися на методологічних засадах, як і 
для об’єктів, що перебувають у державній власності.»;

2) підпункт 7 пункту 2 викласти в такій редакції:
«7) радник – особа, яка за договором з органом приватиза-

ції бере на себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі 
приватизації об’єктів державної і комунальної власності, у то-
му числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, 
з визначенням стартової ціни об’єктів великої приватизації;»;

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Радниками не можуть бути особи, визначені частиною дру-

гою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». Радники, залучені для підготовки об’єкта 
до приватизації, не можуть бути покупцями такого об’єкта.»;

4) абзаци п’ятий – сьомий пункту 4 викласти в такій ре-
дакції:

«підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної 
привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, 
шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, реко-
мендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на про-
дукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

визначення стартової ціни та підготовка інформаційного 
пакета щодо об’єкта приватизації;

підготовка документації про підприємство згідно з вимо-
гами законодавства про захист економічної конкуренції та 
про екологічний аудит;»;

5) у пункті 6:
в абзаці першому слова і цифри «частини сьомої статті 16 

Закону України «Про приватизацію державного майна» заміни-
ти словами і цифрами «частини третьої статті 19 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».»;

абзац другий доповнити реченням такого змісту: «За умо-
ви повного виконання радником умов договору про надання 
послуг, укладеного з радником, частина розміру винагоро-
ди у фіксованому розмірі становить не більше 0,5 відсотка 
вартості активів підприємства у розмірі частин, що нале-
жать державі згідно з даними фінансової звітності за остан-
ній звітний рік, у разі продажу об’єкта приватизації розмір 
змінної частини винагороди раднику становить не більше 2 
відсотків вартості проданого об’єкта приватизації.»;

6) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
«затвердження проекту договору про надання послуг 

радника.»;
7) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:
«12. Протягом десяти робочих днів з дати прий няття дер-

жавним органом приватизації рішення про приватизацію 
об’єкта великої приватизації утворюється конкурсна комі-
сія. Конкурсна комісія проводить засідання, на якому роз-
глядаються такі питання:»;

ної власності» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, 
ст. 3156) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

8) пункт 21 викласти в такій редакції:
«21. На першому етапі конкурсна комісія відкриває кон-

верти з підтвердними документами, аналізує їх, прий має 
рішення про допущення (недопущення) претендентів до 
участі у другому етапі конкурсу, інформує претендентів про 
результати розгляду їх підтвердних документів. Учасникам 
конкурсу надається проект договору про надання послуг 
радника, затверджений конкурсною комісією.»;

9) пункт 25 доповнити реченням такого змісту: «Під час 
обчислення зазначеної суми балів бали за підпунктами 5, 51, 
52 пункту 29 цього Порядку не враховуються.»;

10) пункт 29 доповнити підпунктами 51 і 52 такого змісту:
«51) запропонованого розміру винагороди у фіксованому 

розмірі:
найменший розмір винагороди у фіксованому розмірі – 

3 бали;
найбільший розмір винагороди у фіксованому розмірі – 

0 балів;
інші пропозиції щодо розміру винагороди у фіксованому 

розмірі – 2 бали;
52) запропонованого розміру змінної частини винагороди 

у встановленому відсотковому відношенні до вартості про-
даного об’єкта приватизації:

найменше відсоткове відношення до вартості проданого 
об’єкта приватизації – 3 бали;

найбільше відсоткове відношення до вартості проданого 
об’єкта приватизації – 0 балів;

інші пропозиції щодо відсоткового відношення до вар-
тості проданого об’єкта приватизації – 2 бали.»;

11) абзац перший пункту 32 викласти в такій редакції:
«32. Фонд протягом трьох робочих днів з дня надходжен-

ня протоколу засідання конкурсної комісії з визначенням 
переможця конкурсу надсилає такому переможцеві повідо-
млення про початок проведення переговорів про укладення 
договору про надання послуг радника. Договір про надання 
послуг радника повинен містити відкладальну умову про на-
брання ним чинності з дати визначення Кабінетом Міністрів 
України переможця конкурсу радником.»;

12) пункт 33 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі коли Кабінет Міністрів України протягом двох 

місяців після подання Фондом проекту рішення щодо ви-
значення радника та джерел оплати його послуг не прий няв 
рішення щодо визначення радника, результати конкурсу 
підлягають скасуванню, при цьому оголошується повторний 
конкурс з відбору радника.»;

13) пункт 34 викласти в такій редакції:
«34. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі 

неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання 
лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до 
другого етапу конкурсу або неукладення під час проведен-
ня переговорів з переможцем конкурсу чи його учасником, 
який посів друге місце, договору про надання послуг, при 
цьому оголошується повторний конкурс з відбору радника 
(крім випадку неподання жодної заяви про участь у кон-
курсі).»;

14) абзац перший пункту 38 викласти в такій редакції:
«38. Протягом десяти робочих днів з дати прий няття дер-

жавним органом приватизації рішення про приватизацію 
об’єкта великої приватизації утворюється конкурсна комі-
сія. Конкурсна комісія проводить засідання, на якому роз-
глядаються такі питання:».
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 432

Про затвердження Порядку проведення електрон них аукціонів  
для продажу об’єктів малої приватизації
(назва із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 579

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432

ПОРЯДОК 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації  
та визначення додаткових умов продажу
(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення електронних аукціо-
нів для продажу об’єктів малої приватизації, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у 
місячний строк з дня набрання чинності цією постановою 
оприлюднити переліки об’єктів комунальної власності, які 

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм проведення електро-

нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації (да-
лі – об’єкт приватизації) з використанням електронної торго-
вої системи, визначення переможця за результатами електро-
нного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь 
в електронному аукціоні, а також визначення додаткових умов 
продажу відповідно до положень Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна» (далі – Закон).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані, що створюють-

ся учасником під час проходження реєстрації в електронній 
торговій системі через електронний майданчик, за допомогою 
яких проводиться перевірка його повноважень щодо доступу 
до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій в електро-
нній торговій системі для участі в електронних аукціонах;

адміністратор електронної торгової системи (далі – адмі-
ністратор) – юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів 
України відповідальною за забезпечення функціонування 
електронної торгової системи;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронно-
го аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни – 
проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається мож-
ливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;

етап подання цінових пропозицій для проведення електро-
нного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – проміжок часу, що 
складається з двох періодів – періоду подання закритих цінових 
пропозицій всіма учасниками, крім того, що зробив ставку, та пе-
ріоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного 
аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни – су-
ма коштів, сплата якої декларується учасником до проведення 
електронного аукціону та подається в особистому кабінеті че-
рез оператора електронного майданчика в електронній торго-
вій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – сума коштів, сплата 
якої декларується учасниками в електронній торговій системі, 
крім того, що зробив ставку;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, автома-
тично присвоєний електронною торговою системою учаснику 
після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

крок аукціону для проведення електронного аукціону без 
умов, з умовами, із зниженням стартової ціни – надбавка, на 
яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підви-
щення цінової пропозиції;

включені до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, 
але не приватизовані до дня набрання чинності цією поста-
новою.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі щоро-
ку до 1 березня переглядати розмір плати за участь в елек-
тронному аукціоні та у разі потреби подавати Кабінетові 
Міністрів України відповідні пропозиції.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

крок аукціону для проведення електронного аукціону за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – дисконт, на який в ході 
електронного аукціону автоматично і поступово здійсню-
ється зниження стартової ціни оголошеного до продажу ло-
та протягом періоду проведення електронного аукціону до 
моменту автоматичного здійснення останнього з визначених 
кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та міні-
мальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може 
здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот – об’єкт приватизації, який виставляється на електро-
нний аукціон;

особистий кабінет – складова частина електронної торгової 
системи, яка дає змогу органу приватизації/організатору аук-
ціону, потенційному покупцю провадити діяльність в електро-
нній торговій системі відповідно до цього Порядку;

період для подання ставки в електронному аукціоні за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій – проміжок часу між стартом елек-
тронного аукціону та кожним наступним автоматичним покро-
ковим зниженням стартової ціни, протягом якого учасник має 
право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота;

період проведення електронного аукціону за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – проміжок часу, протягом якого здійснюється ав-
томатичне покрокове зниження стартової ціни лота на визна-
чену відповідно до вимог цього Порядку кількість кроків та 
подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасни-
ком) на умовах, встановлених цим Порядком;

плата за участь – грошова винагорода оператора електрон-
ного майданчика за проведення електронного аукціону, яка спла-
чується переможцем електронного аукціону відповідно до дого-
вору між оператором електронного майданчика та учасником до-
датково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;

попередня згода на очікування – запевнення потенційного 
покупця, надане оператору електронного майданчика, в тому, 
що у разі внесення ним другої за розміром цінової пропозиції/
закритої цінової пропозиції/ставки він погоджується на очіку-
вання результатів електронного аукціону відповідно до цього 
Порядку та на отримання його гарантійного внеску після мо-
менту, визначеного цим Порядком;

потенційний покупець – особа, яка має намір взяти участь в 
електронному аукціоні;

поточна ціна лота – ціна лота, яка відображається в режимі 
реального часу та діє протягом періоду між початком автома-
тичного покрокового зниження стартової ціни об’єкта прива-
тизації, включаючи проміжок часу між здійсненням останньо-
го кроку та завершенням електронного аукціону за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій;
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прикладний програмний інтерфейс – інтерфейс програму-
вання додатків, доступ до якого надається як відкритий код, 
який визначає функціональність, що надається електронною 
торговою системою, та призначений для підключення електро-
нних майданчиків (операторів електронних майданчиків) до 
електронної торгової системи;

реєстр – складова частина електронної торгової системи, в 
якій органом приватизації через особистий кабінет публіку-
ється перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та будь-які 
зміни до нього;

ставка – дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, яка зупиняє автоматичне покро-
кове зниження ціни лота та свідчить про згоду учасника сплати-
ти поточну ціну лота, шляхом натискання електронної кнопки в 
інтерфейсі модуля електронного аукціону з використанням від-
повідного функціоналу електронної торгової системи;

унікальне гіперпосилання – текст із записом адреси веб-сайту 
в Інтернеті, натискання на який дає змогу перейти на сторінку 
електронного аукціону в електронній торговій системі та мож-
ливість участі в електронному аукціоні і є єдиним ідентифіка-
тором учасника;

учасник – фізична особа або юридична особа в особі уповно-
важеного представника, яка виявила намір взяти участь в елек-
тронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний вне-
ски, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному 
аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та 
індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – сума коштів, сплата якої деклару-
ється учасником, що зробив ставку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону без 
умов, з умовами, із зниженням стартової ціни – сума коштів, спла-
та якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

Інші терміни, вживаються у значенні, наведеному в Законі.
3. Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починаєть-

ся з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. 
Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем 
закінчення строку є перший за ним робочий день.

Функціонування електронної 
торгової системи

4. Формування протоколів про результати електронних 
аукціонів здійснюється в електронній торговій системі авто-
матично в день завершення електронного аукціону за формою, 
опублікованою на офіційному веб-сайті адміністратора елек-
тронної торгової системи.

5. Доступ до електронної торгової системи здійснюється ви-
ключно через сервіси, що надаються операторами електронних 
майданчиків відповідно до цього Порядку.

6. Доступ до інформації, що розміщується в електронній 
торговій системі, забезпечується за допомогою прикладного 
програмного інтерфейсу.

7. Уся інформація в електронній торговій системі розміщу-
ється українською мовою та у разі потреби англійською або 
іншими мовами, у випадках, коли використання букв україн-
ського алфавіту (символів) призводить до спотворення такої 
інформації. Використання латинських та інших символів під 
час написання слів кирилицею не допускається.

8. Потенційний покупець та орган приватизації/організатор 
аукціону отримують доступ до електронної торгової системи че-
рез сервіси, які надаються оператором електронного майданчи-
ка. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного 
майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, 
за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу 
модуля електронного аукціону в електронній торговій системі.

9. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування 
електронної торгової системи, крім проміжку часу, протягом 
якого буде здійснюватися модернізація електронної торгової 
системи (регламентні роботи) та доступ до електронної торго-
вої системи буде тимчасово зупинено, та технічну можливість 
доступу до електронного аукціону, в тому числі до інформації 
про його проведення. Електронна торгова система працює за 
датою та київським часом. Форматом позначення дати в елек-
тронній торговій системі є рік, місяць, день.

Електронна торгова система забезпечує можливість прове-
дення електронного аукціону протягом робочого часу (понеді-
лок – п’ятниця з 9 до 18 години).

10. Форматом позначення часу є години; години та хвили-
ни; хвилини, секунди і мілісекунди (годинник вказується в 24-
годинному форматі).

11. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі 
з особистого кабінету учасника, органу приватизації/органі-
затора аукціону, вважається такою, що вчинена відповідною 
особою.

12. Учасники подають запитання в електронній торговій 
системі через інтерфейс електронного майданчика в текстово-
му вигляді без можливості приєднання файлів.

13. Учасники подають запитання щодо електронного аукці-
ону до завершення дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Всі запитання зберігаються в електронній торговій системі.
14. Інформація про учасників, що подали запитання, роз-

кривається після моменту закінчення електронного аукціону.

Підготовка до проведення  
електронного аукціону

15. Оператор електронного майданчика забезпечує функці-
онування електронного майданчика, цілісність даних, що пе-
редаються до електронної торгової системи або приймаються 
від електронної торгової системи, коректне та своєчасне відо-
браження в електронній торговій системі даних та можливість 
вчинення органом приватизації/організатором аукціону, по-
тенційними покупцями дій в електронній торговій системі че-
рез сервіси, які надаються оператором електронного майданчи-
ка відповідно до цього Порядку.

16. Оператор електронного майданчика розміщує на веб-
сайті електронного майданчика інструкції з детальною інфор-
мацією про користування ним, описом умов реєстрації та меха-
нізму завантаження документів для участі в електронному аук-
ціоні та забезпечує антивірусну та технічну перевірку інфор-
мації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової 
системи та/або збереженням.

17. Доступ до електронної торгової системи відповідно до 
цього Порядку надається особі, яка має намір взяти участь в 
електронному аукціоні, після проходження процедури реє-
страції на веб-сайті електронного майданчика.

18. Учасник зобов’язаний забезпечити збереження автори-
заційних даних, свого імені (логіну) та пароля, необхідних для 
роботи в електронній торговій системі.

19. Отримання оператором електронного майданчика згоди 
на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення 
(розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знео-
соблення, публікацію, знищення персональних даних фізичної 
особи відповідно до Закону України «Про захист персональ-
них даних», а також попередньої згоди на очікування з метою 
підготовки і проведення електронного аукціону є обов’язковим 
під час реєстрації для участі в електронному аукціоні фізичної 
особи, яка має намір взяти участь у ньому.

Оператор електронного майданчика проводить перевір-
ку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян 
України – паспортні дані; для іноземних громадян – дані доку-
мента, що посвідчує особу; для юридичних осіб – резидентів – 
дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань; для юридичних 
осіб – нерезидентів – дані документа про реєстрацію у державі 
місцезнаходження), наданої особою, яка має намір взяти участь 
в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою осо-
бою в заяві на участь в електронному аукціоні. Невідповідність 
наданої інформації є підставою для відмови такій особі у до-
ступі до участі в електронному аукціоні.

20. Орган приватизації після укладення з оператором елек-
тронного майданчика відповідного договору через свій особис-
тий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що підляга-
ють приватизації, протягом п’яти робочих днів з дати його за-
твердження та/або внесення змін до такого переліку.

21. Інформація, яка підлягає внесенню до електронної тор-
гової системи під час опублікування переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, включає:

назву, дату і номер рішення Фонду державного майна про 
затвердження переліку об’єктів малої приватизації державної 
власності, що підлягають приватизації, або про включення но-
вого об’єкта (об’єктів) до переліку, прийнятого відповідно до 
частини третьої статті 11 Закону;

назву, дату і номер рішення місцевої ради щодо включення 
нового об’єкта до переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації, прийнятого відповідно до частини 
четвертої статті 11 Закону;

щодо об’єктів нерухомого майна – адресу, площу об’єкта і по-
вне найменування балансоутримувача об’єкта нерухомого май-
на, інформацію про балансову вартість або її відсутність, а також 



32

інформацію про державну реєстрацію права власності на об’єкт 
нерухомого майна (реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо акцій, часток господарських товариств, інших гос-
подарських організацій і підприємств – повне найменування 
господарського товариства, організації, підприємства, розмір 
пакета акцій або часток, що підлягає приватизації, його номі-
нальна вартість;

щодо єдиних майнових комплексів державних і комуналь-
них підприємств, їх структурних підрозділів – найменування 
підприємства і інформацію про приватизацію підприємства 
(структурного підрозділу) як єдиного майнового комплексу, ба-
лансову вартість (вартість активів) або її відсутність, а також ін-
формацію про державну реєстрацію права власності на єдиний 
майновий комплекс підприємства (реєстраційний номер об’єкта 
та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо усіх типів об’єктів – інформацію про оприлюднення 
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта при-
ватизації (далі – інформаційне повідомлення) з інформацією в 
обсязі, передбаченому частиною третьою статті 21 Закону.

Під час публікації в електронній торговій системі переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та/або внесення змін до 
нього кожному об’єкту приватизації електронна торгова система 
присвоює унікальний код, з використанням якого здійснюються 
всі дії щодо такого об’єкта в електронній торговій системі.

22. Для продажу об’єктів приватизації державними органа-
ми приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 
10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регу-
люється положенням, що затверджується Фондом державного 
майна, органом місцевого самоврядування.

Аукціонна комісія визначає стартову ціну об’єкта при-
ватизації на підставі балансової вартості, визначеної згідно 
з даними фінансової звітності за останній звітний рік (у разі 
відсутності балансової вартості – на підставі вартості, визна-
ченої відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 
1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2015 
р., № 100, ст. 3435), а у разі, коли об’єктом приватизації є акції, 
частки, – на рівні номінальної вартості пакета акцій (частки), 
розробляє обов’язкові умови продажу об’єкта приватизації, а 
також додаткові умови у разі потреби.

(пункт 22 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579,  

у зв’язку з цим абзаци другий і третій   
вважати відповідно абзацами третім і четвертим)

Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самовряду-
вання, подає органу приватизації територіальної громади для 
затвердження умови продажу об’єкта приватизації, а також до-
даткові умови продажу (в разі наявності) протягом 15 робочих 
днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про прива-
тизацію об’єкта та здійснення реєстрації права власності тери-
торіальної громади на об’єкт приватизації (у разі, коли станом 
на дату прийняття рішення право власності територіальної 
громади на об’єкт приватизації, що є нерухомим майном і має 
балансову вартість, не зареєстровано), а також з моменту отри-
мання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного 
оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, ко-
ли об’єкт малої приватизації, право власності на який належ-
ним чином зареєстроване, не має балансової вартості або при-
йнято рішення про приватизацію об’єкта на аукціоні з умовами 
щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень).

(абзац третій пункту 22 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

Орган приватизації територіальної громади затверджує 
умови продажу (додаткові умови продажу) об’єкта привати-
зації комунальної власності протягом п’яти робочих днів з мо-
менту подання їх аукціонною комісією.

23. У разі проведення аукціону з умовами продажу можуть 
бути визначені такі умови продажу об’єкта приватизації:

1) обов’язкові умови, передбачені абзацами п’ятим і шос-
тим частини четвертої статті 15 та частиною другою статті 18 
Закону;

2) додаткові умови щодо:
збереження основних видів діяльності підприємства протя-

гом певного строку;
здійснення інвестицій в технічне переозброєння, модерніза-

цію та енергомодернізацію об’єкта в певній сумі протягом пев-
ного строку;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з ви-
могами трудового законодавства;

вимог та додаткових обмежень природоохоронного законо-
давства щодо користування об’єктом;

здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в пев-
ній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання 
об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встанов-
ленням строків таких дій чи виконання інших інвестиційних 
зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх за-
лучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації 
об’єктів, зокрема:

– проведення обов’язкового екологічного аудиту у випад-
ках, передбачених законодавством;

– проведення оцінки майна в процесі приватизації у випад-
ках, передбачених Законом;

інші умови, передбачені законодавством (у такому разі в ін-
формаційному повідомленні зазначається посилання на відпо-
відні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі 
додаткові умови).

Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести переможець аук-
ціону, може бути визначена у твердій грошовій сумі в гривні 
або в іноземній валюті шляхом посилання на кошторисну вар-
тість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в іноземній 
валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої ва-
люти, встановленим Національним банком на день укладення 
(підписання) договору купівлі-продажу.

Приватизація об’єктів державної власності, балансова вар-
тість яких за останній річний звітний період (а у разі її від-
сутності – вартість, визначена відповідно до Методики оцінки 
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 грудня 2003 р. № 1891) не перевищує

50 млн. гривень, здійснюється без додаткових умов, крім ви-
падків визначення органом приватизації необхідності:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 
простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

капітального ремонту, реконструкції або реставрації об’єкта 
культурної спадщини;

здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в пев-
ній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання 
об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встанов-
ленням строків виконання чи виконання інших інвестиційних 
зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх за-
лучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації 
об’єктів, зокрема: 

– проведення обов’язкового екологічного аудиту у випад-
ках, передбачених законодавством; 

– проведення оцінки майна в процесі приватизації у випад-
ках, передбачених Законом;

визначення інших умов, передбачених законодавством.
Приватизація пакетів акцій (часток) розміром більш як 50 

відсотків статутного капіталу господарського товариства, ба-
лансова вартість активів якого за останній річний звітний пе-
ріод перевищує 50 млн. гривень, здійснюється з додатковими 
умовами.

Приватизація пакетів акцій (часток) розміром менш як 50 
відсотків статутного капіталу господарського товариства, щодо 
якого проводиться обов’язковий екологічний аудит, здійсню-
ється з додатковою умовою щодо оплати послуг юридичних та 
фізичних осіб з проведення обов’язкового екологічного аудиту.

Під час розроблення додаткових умов продажу аукціонна 
комісія керується основною метою приватизації, визначеною 
Законом, з урахуванням принципів, на основі яких здійснюєть-
ся приватизація, а також особливостей окремих об’єктів при-
ватизації.

Аукціонна комісія, утворена органами приватизації, може 
розробляти додаткові умови, передбачені цим пунктом, на під-
ставі пропозицій органів, уповноважених управляти відповід-
ним державним майном, підприємств та/або господарських 
товариств, акції (частки) у статутному капіталі яких належать 
державі та відносяться до об’єктів малої приватизації, органів 
місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, проф-
спілкових організацій, потенційних покупців, а також інфор-
мації експертів, консультантів, інших спеціалістів у разі їх за-
лучення до роботи комісії.
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Після затвердження умов продажу (додаткових умов про-
дажу) орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів 
опубліковує інформаційне повідомлення в офіційних друко-
ваних виданнях державних органів приватизації, на офіцій-
ному веб-сайті Фонду державного майна або на офіційному 
веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній 
торговій системі.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

24. Інформаційне повідомлення, що публікується органом 
приватизації, містить такі відомості:

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

1) інформацію про об’єкт приватизації:
щодо об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного 

будівництва: 
– дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та зе-

мельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (міс-
цезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, ці-
льове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, 
якій земельна ділянка належить на праві власності або корис-
тування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функ-
ціональне використання будівель (споруд, нежитлових примі-
щень) та умови користування ними; 

– інформацію про договори оренди об’єкта або його части-
ни із зазначенням за кожним договором найменування оренда-
ря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, стро-
ку дії договору оренди; 

– інформацію про балансоутримувача (найменування, йо-
го місцезнаходження і контактні дані); 

– рівень будівельної готовності (щодо об’єктів незаверше-
ного будівництва); 

– план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення ор-
ганом приватизації); 

– фотографічне зображення об’єкта (у разі прийняття рі-
шення органом приватизації);

щодо пакетів акцій або часток господарських товариств, ін-
ших господарських організацій і підприємств, єдиних майно-
вих комплексів державних (комунальних) підприємств, а та-
кож їх структурних підрозділів: 

– найменування господарського товариства, організації чи 
підприємства, їх місцезнаходження (у разі приватизації єдино-
го майнового комплексу державного (комунального) підпри-
ємства або його структурного підрозділу – найменування і міс-
цезнаходження підприємства або структурного підрозділу); 

– ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 
– розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій 

(розмір частки), запропонованих до продажу (у разі продажу 
пакета акцій (часток); 

– середньооблікова чисельність працівників; 
– обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), 

у тому числі експортної (за наявності); 
– основні показники господарської діяльності за останніх 

три роки та за останній звітний період; 
– у разі, коли на балансі товариства або підприємства об-

ліковуються об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-
житлові приміщення тощо), – інформацію про кожний об’єкт 
нерухомого майна в обсязі, передбаченому абзацом третім цьо-
го підпункту; 

– у разі, коли товариство або підприємство використовує 
земельні ділянки на праві власності або користування, – ін-
формацію про земельні ділянки в обсязі, передбаченому абза-
цом третім цього підпункту, разом з інформацією про правову 
підставу для використання такої земельної ділянки; 

– обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навко-
лишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, 
інформацію про сплату екологічних зборів та платежів тощо;

2) інформацію про аукціон:
спосіб, дата та час проведення аукціону;
кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні (подання цінових аукціонних пропозицій), визначе-
ний згідно з пунктами 45 і 81 цього Порядку;

абзац четвертий підпункту 2 пункту 24 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України  

від 18.07.2018 року № 579)
3) інформацію про умови, на яких здійснюється привати-

зація об’єкта:
стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу;
(абзац другий підпункту 3 пункту 24 із змінами, внесеними згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-
ного із способів продажу;

розмір реєстраційного внеску;
у разі, коли відповідно до рішення органу приватизації про-

водиться аукціон з умовами, – інформація про умови, визна-
чені відповідно до пункту 23 цього Порядку;

(абзац п’ятий підпункту 3 пункту 24 у редакції постанови  
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

абзац шостий підпункту 3 пункту 24 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України  

від 18.07.2018 року № 579)
абзац сьомий підпункту 3 пункту 24 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України  
від 18.07.2018 року № 579)

4) додаткову інформацію:
найменування установи (банку, казначейства), її місцезна-

ходження та номери рахунків у національній та іноземній ва-
люті, відкритих для внесення операторами електронних май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенцій-
них покупців та проведення переможцями аукціонів розрахун-
ків за придбані об’єкти;

(підпункт 4 пункту 24 доповнено новим абзацом другим  
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р.  

№ 579, у зв’язку з цим абзаци другий і третій  
вважати відповідно абзацами третім і четвертим)

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, 
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 
та реєстраційних внесків (зазначаються в інформаційному по-
відомленні шляхом розміщення посилання на сторінку офі-
ційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити 
таких рахунків);

час і місце проведення огляду об’єкта;
найменування особи організатора аукціону, його місцезна-

ходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служ-
би з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контак-
тної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса 
електронної пошти), а у разі, коли державний орган приватиза-
ції залучив юридичну особу для організації аукціону, також – 
найменування такого органу приватизації, його місцезнахо-
дження, адреса веб-сайту, номер телефону, реквізити договору 
між державним органом приватизації і організатором аукціону, 
а також посилання на веб-сторінку державного органу прива-
тизації, на якій оприлюднено примірник зазначеного договору 
з усіма змінами та доповненнями;

(абзац третій підпункту 4 пункту 24 замінено абзацами  
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р.  

№ 579, у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)
інші відомості (за рішенням органу приватизації);
5) технічні реквізити інформаційного повідомлення:
дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 

умов продажу об’єкта приватизації, прийнятого відповідно до 
частини четвертої статті 15 Закону;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електронній торговій системі;

період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном 
із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням старто-
вої ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20 – 35 
календарний день від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватиза-
цію об’єктів малої приватизації);

(абзац четвертий підпункту 5 пункту 24 із змінами,  
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України  

від 18.07.2018 р. № 579)
крок аукціону для кожного із способів продажу;
встановлена органами приватизації територіальних громад 

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 
посилання на веб-сторінки операторів електронного майдан-
чика, які мають право використовувати електронний майдан-
чик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (опера-
тори зазначаються в алфавітному порядку).

Інформаційне повідомлення не повинно містити положень, 
що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 
учасників.

25. Орган приватизації на підставі прийнятого ним рішен-
ня може виправити технічні помилки (описки) в описі лота та 
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інформаційному повідомленні, опублікованому в електронній 
торговій системі, протягом 48 годин з часу здійснення такої пу-
блікації в електронній торговій системі.

26. Інформація про об’єкт приватизації (лот) міститься у 
відповідному рішенні органу приватизації про затвердження 
умов продажу, згідно з яким такий об’єкт виставлено на про-
даж на електронному аукціоні.

27. Орган приватизації через свій особистий кабінет вводить 
інформацію про лот в електронну торгову систему, опубліковує 
інформаційне повідомлення в електронній торговій системі, а 
також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення 
електронного аукціону, встановлені цим Порядком.

28. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукці-
оні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття 
статусу учасника.

29. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в елек-
тронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зара-
хування на банківський рахунок оператора електронного май-
данчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/за-
критих цінових пропозицій.

30. Оператор електронного майданчика зобов’язаний про-
інформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному 
аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора 
електронного майданчика гарантійного та реєстраційного вне-
сків протягом однієї години з моменту їх зарахування та на-
буття права такою особою на подання заяви на участь в елек-
тронному аукціоні/закритої цінової пропозиції для отримання 
статусу учасника електронного аукціону.

31. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в елек-
тронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової 
ціни, зараховані на банківський рахунок оператора менше ніж 
за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття за-
яв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових про-
позицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню 
такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх 
зарахування на рахунок такого оператора.

32. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в елек-
тронному аукціоні за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій вважа-
ються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський 
рахунок оператора електронного майданчика не пізніше 16 
години дня проведення електронного аукціону. Реєстраційний 
та гарантійний внески, зараховані на банківський рахунок опе-
ратора електронного майданчика пізніше 16 години дня прове-
дення електронного аукціону за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, 
не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому 
учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зараху-
вання на рахунок такого оператора.

33. Оператор електронного майданчика інформує особу, 
яка має намір взяти участь в електронному аукціоні за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій, про набуття нею статусу учасника 
та права участі в електронному аукціоні протягом 15 хвилин 
з моменту зарахування сплачених такою особою гарантійного 
та реєстраційного внесків на банківський рахунок оператора 
електронного майданчика.

34. Адміністратор забезпечує створення та надання опера-
тору електронного майданчика доступу до унікального гіпер-
посилання.

35. Орган приватизації надає:
відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційни-

ми покупцями, протягом п’яти робочих днів з дня отримання 
таких запитань. До дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в 
електронній торговій системі, після – в інший спосіб, встанов-
лений законодавством;

доступ потенційним покупцям до документів, що стосують-
ся лота, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за 
один робочий день до дня проведення електронного аукціону 
або в день звернення, якщо така особа/учасник звернулися в 
останній день строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, 
що стосуються лота, надаються протягом робочого часу (поне-
ділок – четвер з 9 до 18 години, п’ятниця – з 9 години до 16 
години 45 хвилин).

36. Будь-який користувач Інтернету має можливість спо-
стерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному 
режимі реального часу та здійснювати пошук інформації щодо 

проведених та/або запланованих електронних аукціонів за до-
помогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного 
майданчика.

Організація та порядок проведення  
електронного аукціону з умовами, без умов,  

із зниженням стартової ціни
37. Електронний аукціон є процедурою визначення пере-

можця електронного аукціону, в ході якої учасники мають 
можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій 
протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими прави-
лами, визначеними цим Порядком.

38. Оголосити електронний аукціон має право виключно 
орган приватизації на підставі відповідного рішення про за-
твердження умов продажу об’єкта приватизації з урахуванням 
вимог пункту 9 цього Порядку.

39. Для оголошення електронного аукціону з умовами, без 
умов орган приватизації обирає запис про об’єкт приватизації 
в реєстрі, що містить унікальний код такого об’єкта.

40. Аукціон із зниженням стартової ціни автоматично ого-
лошується в електронній торговій системі на підставі рішення 
про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

41. Користувачі Інтернету на будь-якому електронному 
майданчику мають можливість знайти і переглянути інформа-
цію про електронний аукціон.

42. Електронний аукціон може бути відмінено за рішенням ор-
гану приватизації на будь-якому етапі до дня його проведення.

За наявності підстав, передбачених частиною шостою стат-
ті 12 Закону, орган приватизації територіальної громади може 
прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на 
будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій 
системі рішення про завершення приватизації. Рішення органу 
приватизації про відміну електронного аукціону опублікову-
ється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, 
наступного за днем його прийняття.

43. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним 
чином надіслана через електронний майданчик до електронної 
торгової системи в ході участі в електронному аукціоні, вва-
жається згодою із запропонованими умовами продажу об’єкта 
приватизації, що визначені в інформаційному повідомленні.

Право на подання такої закритої цінової пропозиції виникає 
в особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, 
після отримання підтвердження про зарахування гарантійного 
та реєстраційного внесків на рахунок оператора електронного 
майданчика до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій, 
встановленого у відповідному інформаційному повідомленні, 
та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. 
Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою, ніж стартова 
ціна об’єкта приватизації.

44. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аук-
ціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на 
участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів. 
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з 
моменту опублікування відповідного інформаційного повідо-
млення в електронній торговій системі до закінчення кінцево-
го строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/
закритих цінових пропозицій.

45. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронно-
му аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 
хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведен-
ня електронного аукціону.

46. До закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій 
учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі 
зміни після їх опублікування зберігаються в електронній тор-
говій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформа-
ції до електронної торгової системи.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здій-
снено виключно відповідним учасником в його особистому ка-
бінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв 
на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропози-
цій. Після анулювання закритої цінової пропозиції гарантій-
ний та реєстраційний внески повертаються такому учаснику.

47. Будь-яка інформація про кожного учасника є знеособле-
ною (анонімною) до закінчення електронного аукціону, крім 
інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті ціно-
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ві пропозиції учасників є недоступними для перегляду до по-
чатку електронного аукціону для всіх осіб, крім учасника, який 
подав таку закриту цінову пропозицію.

48. Оператор електронного майданчика зобов’язаний не роз-
голошувати інформацію про розмір закритих цінових пропози-
цій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь 
в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аук-
ціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасни-
ків до моменту завершення електронного аукціону.

49. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття 
заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових про-
позицій подано менше двох заяв/пропозицій, електронна тор-
гова система автоматично присвоює електронному аукціону 
статус «Аукціон не відбувся».

50. Якщо подано більше однієї закритої цінової пропозиції, 
електронна торгова система активує модуль електронного аук-
ціону.

51. Якщо за результатами електронного аукціону жоден 
учасник не зробив крок аукціону, електронна торгова сис-
тема автоматично присвоює електронному аукціону статус 
«Аукціон не відбувся».

52. Оператори електронних майданчиків забезпечують до-
ступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учас-
ника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку елек-
тронного аукціону. Оператор електронного майданчика пере-
дає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання 
на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є до-
статньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про 
цю дію електронною поштою.

53. Доставка унікального гіперпосилання до особистого ка-
бінету відповідного учасника здійснюється оператором елек-
тронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації 
такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за 
одну годину до початку електронного аукціону.

54. У ході електронного аукціону учасникам надається мож-
ливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього 
Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронно-
го аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропози-
цію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального 
кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на 
рівні 1 відсотка стартової ціни об’єкта приватизації, що затвер-
джена органом приватизації для кожного аукціону.

55. У момент старту модуля електронного аукціону на 
індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така 
інфор мація:

номер електронного аукціону;
стислий опис лота;
номер учасника в електронному аукціоні;
кількість учасників;
розмір цінових пропозицій, поданих учасниками, які до їх 

розкриття були закритими ціновими пропозиціями;
час до початку електронного аукціону та/або ходу подання 

цінової пропозиції учасника.
Після моменту старту електронного аукціону електронна 

торгова система робить паузу п’ять хвилин і оголошує раунд.
56. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного май-

данчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу 
веб-сторінки електронного аукціону. Оператор електронного 
майданчика повинен забезпечити конфіденційність цього по-
силання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

57. Електронний аукціон починається автоматично в час та 
дату, які визначені в інформаційному повідомленні в електро-
нній торговій системі.

58. В електронному аукціоні можуть брати участь учасники, 
що подали закриті цінові пропозиції.

59. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хви-
лин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у 
разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані 
раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передба-
ченому пунктом 54 цього Порядку. У разі відсутності цінової 
пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропо-
зиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, 
що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для 
першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для 
другого та третього раундів.

60. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закін-
чення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, 
електронна торгова система надає йому можливість внести змі-
ни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але 
не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до за-

вершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не 
змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закін-
ченню цього часу електронна торгова система приймає його по-
передню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

61. Після завершення раунду електронна торгова система 
робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

62. За умови відміни електронного аукціону згідно з пунк-
том 42 цього Порядку його статус змінюється в електронній 
торговій системі на статус «Аукціон відмінено» із збережен-
ням всієї інформації, раніше введеної потенційним покупцем 
або організатором аукціону.

Визначення переможця електронного аукціону 
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни

63. Переможець електронного аукціону визначається шля-
хом автоматичної оцінки електронною торговою системою 
цінових пропозицій учасників після завершення останнього 
раунду електронного аукціону та формування протоколу про 
результати електронного аукціону.

64. Переможець електронного аукціону:
підписує протокол про результати електронного аукціону 

та надає його оператору електронного майданчика, через якого 
ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з 
дня, наступного за днем його формування електронною торго-
вою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з ор-
ганом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, на-
ступного за днем формування протоколу про результати елек-
тронного аукціону.

65. Оператор електронного майданчика зобов’язаний про-
інформувати учасника з наступною за величиною після пере-
можця електронного аукціону ціновою пропозицією, а у разі 
однакових цінових пропозицій – учасника, що подав її раніше, 
про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отри-
мання належним чином оформленого листа (звернення) від та-
кого учасника про відмову від очікування або натискання ним 
відповідної кнопки в особистому кабінеті.

66. Переможцем електронного аукціону вважається учас-
ник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли 
ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у випадках, 
передбачених пунктом 67 цього Порядку, учасник з наступною 
за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зробле-
ний щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових ціно-
вих пропозицій – учасник, що подав її раніше, за умови відсут-
ності належним чином оформленого листа (звернення) від та-
кого учасника про відмову від очікування та відсутності факту 
натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікуван-
ня в особистому кабінеті.

67. У разі коли переможець електронного аукціону не відпо-
відає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, передба-
чених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватизації 
завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про 
результати електронного аукціону або про відмову від укла-
дення договору купівлі-продажу в електронній торговій сис-
темі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від 
підписання протоколу про результати електронного аукціону 
або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол 
або договір у встановлені строки, орган приватизації складає та 
завантажує відповідний акт в електронну торгову систему.

У такому випадку в електронній торговій системі автома-
тично формується новий протокол про результати електронно-
го аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону 
учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у 
разі однакових цінових пропозицій – учасника, що подав її ра-
ніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аук-
ціону, та у разі відсутності належним чином оформленого листа 
(звернення) від такого учасника щодо повернення йому гаран-
тійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної 
кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від 
підписання протоколу про результати електронного аукціону 
або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у 
подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

68. Переможець електронного аукціону підписує протокол 
про результати електронного аукціону в порядку, встановлено-
му пунктом 64 цього Порядку. Оператор електронного майдан-
чика підписує протокол про результати електронного аукціону 
протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його 
формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся).

Після отримання від оператора електронного майданчика, 
через який подано найвищу цінову пропозицію, підписаного 
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переможцем електронного аукціону та таким оператором про-
токолу про результати електронного аукціону орган прива-
тизації затверджує та опубліковує протокол через особистий 
кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
його формування в електронній торговій системі, та натис-
кає електронну кнопку «Протокол затверджено» в інтерфейсі 
особистого кабінету, після чого електронному аукціону авто-
матично присвоюється статус «Очікується підписання догово-
ру». Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня 
строку, встановленого для опублікування протоколу.

У межах строку, встановленого для опублікування прото-
колу про результати електронного аукціону, орган приватиза-
ції перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану 
шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії 
документів переможця електронного аукціону щодо відповід-
ності вимогам Закону.

Якщо протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за 
днем формування протоколу про результати електронного 
аукціону, рішення про приватизацію шляхом викупу не опу-
бліковано в електронній торговій системі, електронна торгова 
система автоматично оголошує новий аукціон.

(абзац четвертий пункту 68 із змінами, внесеними згідно  
з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)
69. У випадках, передбачених пунктом 67 цього Порядку, 

для учасника з наступною за величиною ціновою пропозиці-
єю/учасника, що подав її раніше, електронна торгова система 
автоматично формує новий протокол про результати електро-
нного аукціону та присвоює електронному аукціону статус 
«Аукціон не відбувся».

70. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за резуль-
татами проведення електронного аукціону укладається між 
органом приватизації та переможцем електронного аукціону 
протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем фор-
мування протоколу про результати електронного аукціону та 
опубліковується органом приватизації в електронній торговій 
системі через особистий кабінет протягом 10 календарних днів 
з дня, наступного за днем його укладення. Вказаний строк за-
кінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого 
для опублікування договору.

Даний обов’язок виникає в органа приватизації виключно 
за умови відсутності рішення про відміну (скасування) елек-
тронного аукціону.

71. У межах строку, встановленого для укладення договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації, орган приватизації у ра-
зі потреби перевіряє оригінал заяви на участь в електронному 
аукціоні та оригінали доданих документів переможця електро-
нного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

72. Після укладення між органом приватизації і переможцем 
електронного аукціону договору купівлі-продажу та його опублі-
кування органом приватизації через особистий кабінет в електро-
нній торговій системі і натискання електронної кнопки в інтер-
фейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично 
присвоюється статус «Аукціон завершено. Договір підписано».

73. Після отримання повної оплати за укладеним договором 
та натискання органом приватизації через особистий кабінет в 
електронній торговій системі електронної кнопки в інтерфейсі 
особистого кабінету електронному аукціону автоматично при-
своюється статус «Договір оплачено. Очікується наказ».

74. Після видання та опублікування органом приватизації на-
казу про завершення приватизації протягом 10 календарних днів 
з дня присвоєння електронному аукціону статусу, визначеного 
пунктом 73 цього Порядку, шляхом натискання органом прива-
тизації в електронній торговій системі електронної кнопки в ін-
терфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматич-
но присвоюється статус «Приватизація об’єкта завершена».

75. У разі прийняття органом приватизації рішення про 
приватизацію шляхом викупу відповідно до частин восьмої, 
десятої статті 15 Закону дії щодо підписання та опублікування 
договору купівлі-продажу, порядок та строки оплати за ним, в 
тому числі порядок та строки перерахування плати за участь в 
електронному аукціоні, порядок та строки перерахування га-
рантійного внеску такого учасника оператором електронного 
майданчика та опублікування інформації про результати про-
дажу, вчиняються відповідно до вимог цього Порядку.

Організація проведення електронного аукціону 
за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій
76. Електронний аукціон розпочинається з автоматичного 

покрокового зниження стартової ціни лота. Протягом цього 
етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточ-
ній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження 

стартової ціни, після чого інші учасники (за наявності) мають 
право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зро-
бив ставку, – підвищити її після того, як іншими учасниками 
зроблено свої цінові пропозиції. Право на внесення такої ціно-
вої пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом 
періоду, встановленого цим Порядком.

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим 
за ставку (поточну ціну лоту в момент зупинки автоматичного 
покрокового зниження стартової ціни). Право на внесення за-
критої цінової пропозиції надається учасникам протягом пері-
оду, встановленого цим Порядком.

77. Електронний аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій ав-
томатично оголошується електронною торговою системою.

78. Електронний аукціон за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
розпочинається не раніше 9 години 30 хвилин у робочий день 
(понеділок – п’ятниця).

79. Етапами проведення електронного аукціону за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій є:

1) автоматичне покрокове зниження ціни лота;
2) подання цінових пропозицій:
закритих цінових пропозицій;
цінової пропозиції.
Електронна торгова система автоматично розпочинає кож-

ний наступний етап електронного аукціону за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій залежно від часу початку та завершення попе-
реднього етапу згідно з цим Порядком.

80. Потенційні покупці на будь-якому електронному май-
данчику мають можливість знайти і переглянути інформацію 
про оголошений електронний аукціон. Сервіс пошуку та пере-
гляду електронних аукціонів надає електронний майданчик 
через електронну торгову систему.

81. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір 
взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює 
подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом запо-
внення електронної форми і завантаження електронних копій 
документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Усі зміни зберігаються в електронній торговій системі про-
тягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної 
торгової системи.

Заява на участь в електронному аукціоні подається протя-
гом всього часу з моменту опублікування відповідного інфор-
маційного повідомлення до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин 
дня проведення електронного аукціону.

82. Доставка унікального гіперпосилання до особистого ка-
бінету учасника електронного майданчика здійснюється опе-
ратором електронного майданчика протягом п’яти хвилин з 
моменту створення такого гіперпосилання адміністратором.

83. Найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учас-
ника є знеособленим (анонімним) до моменту завершення 
електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій 
та кількість учасників оприлюднюються після завершення ета-
пу подання закритих цінових пропозицій.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не роз-
голошувати кількість учасників, які подали заяви на участь в 
електронному аукціоні, та розмір закритих цінових пропозицій 
до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропо-
зицій, а також найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові 
учасників до моменту завершення електронного аукціону.

84. Електронна торгова система активує модуль електро-
нного аукціону з 9 години 30 хвилин до 10 години в період, ви-
значений у відповідному інформаційному повідомленні.

85. Протягом періоду проведення електронного аукціону 
на веб-сторінці електронного аукціону відображається така ін-
формація:

номер лота та електронного аукціону;
стислий опис лота;
період проведення електронного аукціону;
хід проведення електронного аукціону в інтерактивному ре-

жимі реального часу;
стартова ціна лота;
поточна ціна лота;
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загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна 
лота;

розмір мінімального кроку електронного аукціону;
відлік часу до наступного/останнього кроку електронного 

аукціону.
Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне 

покрокове зниження стартової ціни, визначається як 1 відсо-
ток стартової ціни лота на такому аукціоні.

86. Під час проведення електронного аукціону на будь-
якому етапі до моменту його завершення учасник має право 
зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови від-
сутності ставки після завершення строку, встановленого для її 
подання, електронна торгова система автоматично покроково 
знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення остан-
нього кроку.

87. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ці-
на лота, становить 99 кроків, якщо інше не визначено органом 
приватизації територіальної громади в інформаційному пові-
домленні.

Органами приватизації територіальних громад може бути 
встановлена кількість кроків, на які знижується стартова ціна 
об’єкта приватизації, до 99 включно.

Якщо під час проведення електронного аукціону на будь-
якому етапі до моменту його завершення учасник зробив став-
ку, електронна торгова система зупиняє процес автоматичного 
покрокового зниження ціни лота та активує етап подання ціно-
вих пропозицій відповідно до цього Порядку.

88. Протягом періоду подання закритих цінових пропози-
цій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається 
можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.

89. Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, 
який зробив ставку, має право однократно зробити цінову про-
позицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову 
пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукці-
ону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рів-
ні 1 відсотка стартової ціни лота на такому аукціоні.

90. Якщо на момент завершення періоду проведення елек-
тронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова 
система автоматично присвоює електронному аукціону статус 
«Аукціон не відбувся».

91. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес 
автоматичного покрокового зниження ціни лота, здійснюється 
згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова 
система відповідно до цього Порядку.

92. Електронний аукціон за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
може бути відмінено за рішенням органу приватизації на будь-
якому етапі до дня проведення електронного аукціону.

За наявності підстав, передбачених частиною шостою стат-
ті 12 Закону, орган приватизації територіальної громади може 
прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на 
будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій 
системі рішення про завершення приватизації.

Рішення органу приватизації про відміну електронного 
аукціону опубліковується в електронній торговій системі не 
пізніше наступного робочого дня за днем його прийняття. У 
разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в 
електронній торговій системі на статус «Аукціон відмінено» 
із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним 
покупцем або організатором аукціону.

Визначення переможця електронного аукціону 
за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій
93. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від 

інших учасників протягом періоду їх подання, визначеного в 
пункті 88 цього Порядку, учасник, що зробив ставку, вважаєть-
ся переможцем електронного аукціону.

94. Після завершення етапу подання цінових пропозицій 
учасник, що подав найвищу цінову пропозицію, що перевищує 
найвищу закриту цінову пропозицію не менше ніж на один 
крок або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності однако-
вих за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасни-
ків – той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за 
яким діє електронна торгова система, вважається переможцем, 
після чого автоматично формується протокол про результати 
електронного аукціону.

95. Переможець електронного аукціону за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій:

підписує протокол про результати електронного аукціону 
та надає його оператору електронного майданчика, через якого 
ним подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову про-
позицію/ставку, протягом трьох робочих днів з дня, наступно-
го за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з ор-
ганом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, на-
ступного за днем формування протоколу про результати елек-
тронного аукціону.

96. У разі коли переможець електронного аукціону не від-
повідає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, перед-
бачених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватиза-
ції завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу 
про результати електронного аукціону або про відмову в укла-
денні договору купівлі-продажу в електронній торговій систе-
мі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від 
підписання протоколу про результати електронного аукціону 
або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол 
або договір у встановлені строки, орган приватизації складає та 
завантажує відповідний акт в електронній торговій системі.

У такому випадку автоматично формується новий про-
токол про результати електронного аукціону, в якому пере-
можцем визначається учасник з наступною за величиною 
закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих 
цінових пропозицій кількох учасників – той, що подав її ра-
ніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна 
торгова система, або учасник, який зробив ставку за умови 
відсутності належним чином оформленого листа (звернення) 
від такого учасника про відмову від очікування або натискан-
ня ним відповідної кнопки про відмову від очікування в осо-
бистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника електро-
нна торгова система змінює статус електронного аукціону на 
«Аукціон не відбувся».

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, 
для учасника з наступною за величиною закритою ціновою про-
позицією/учасника, що подав її раніше/учасника, який зробив 
ставку, електронна торгова система автоматично формує новий 
протокол про результати електронного аукціону та присвоює 
електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від 
підписання протоколу про результати електронного аукціону 
або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у 
подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

97. Оператор електронного майданчика зобов’язаний про-
інформувати учасника з наступною за величиною закритою 
ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових 
пропозицій кількох учасників – того, що подав її раніше згідно 
з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова систе-
ма, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу 
протягом двох годин з моменту отримання належним чином 
оформленого листа (звернення) від такого учасника про від-
мову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про 
відмову від очікування в особистому кабінеті.

98. Якщо на момент завершення періоду проведення елек-
тронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова 
система автоматично присвоює електронному аукціону статус 
«Аукціон не відбувся».

99. Переможець електронного аукціону підписує протокол 
про результати електронного аукціону в порядку, встановле-
ному пунктом 95 цього Порядку. Оператор електронного май-
данчика, через якого переможець електронного аукціону на-
був право на участь в електронному аукціоні, підписує прото-
кол про результати електронного аукціону протягом чотирьох 
робочих днів з дня, наступного за днем його формування (у ра-
зі, коли електронний аукціон відбувся). Після отримання від 
оператора електронного майданчика, через якого переможець 
електронного аукціону набув право на участь в електронному 
аукціоні, підписаного переможцем електронного аукціону та 
таким оператором протоколу про результати електронного 
аукціону орган приватизації затверджує та опубліковує такий 
протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з 
дня, наступного за днем його формування в електронній тор-
говій системі, та натискає електронну кнопку «Протокол за-
тверджено» в інтерфейсі особистого кабінету. Вказаний строк 
закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого 
для опублікування протоколу.

Після вчинення таких дій електронному аукціону електро-
нна торгова система автоматично присвоює статус «Очікується 
підписання договору».

У межах строку, встановленого для опублікування прото-
колу про результати електронного аукціону, орган приватиза-
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ції перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану 
шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії 
документів переможця електронного аукціону щодо відповід-
ності вимогам Закону.

100. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за ре-
зультатами проведення електронного аукціону укладається 
між органом приватизації та переможцем електронного аукці-
ону протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати електронного аукціону, 
та опубліковується органом приватизації в електронній торго-
вій системі через особистий кабінет протягом 10 календарних 
днів з дня, наступного за днем його укладення. Вказаний строк 
закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого 
для опублікування договору.

У межах строку, встановленого для укладення договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації, орган приватизації в ра-
зі потреби перевіряє оригінал заяви на участь в електронному 
аукціоні та оригінали доданих документів переможця електро-
нного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

101. Після опублікування органом приватизації укладено-
го договору через особистий кабінет та натискання відповідної 
електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електро-
нному аукціону автоматично присвоюється статус «Аукціон 
завершено. Договір підписано».

102. Після отримання від переможця електронного аукціо-
ну в повному обсязі оплати за укладеним договором та натис-
кання органом приватизації через особистий кабінет електро-
нної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному 
аукціону автоматично присвоюється статус «Договір оплаче-
но. Очікується наказ».

103. Після видання та опублікування органом приватизації 
наказу про завершення приватизації протягом 10 календарних 
днів з дня присвоєння електронному аукціону статусу, визна-
ченого пунктом 102 цього Порядку, шляхом натискання орга-
ном приватизації відповідної електронної кнопки в інтерфейсі 
особистого кабінету електронному аукціону автоматично при-
своюється статус «Приватизація об’єкта завершена».

Сплата та повернення гарантійного 
та реєстраційного внесків

104. Особи, які мають намір взяти участь в електронному 
аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на 
рахунок оператора електронного майданчика, через який по-
дається заява на участь в електронному аукціоні.

105. Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в 
інформаційному повідомленні, суми сплачених учасниками 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня про-
ведення електронного аукціону.

(пункт 105 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

106. Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в 
інформаційному повідомленні, сплачений гарантійний вне-
сок переможця електронного аукціону протягом п’яти ро-
бочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 
У разі надання потенційним покупцем попередньої згоди 
на очікування гарантійний внесок не повертається операто-
ром електронного майданчика до моменту опублікування в 
електронній торговій системі органом приватизації договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації або до моменту відкли-
кання учасником згоди шляхом натискання відповідної кноп-
ки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення 
гарантійного внеску. Оператор електронного майданчика 
зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику 
протягом 10 робочих днів з дати подання заяви та натискання 
відповідної кнопки в особистому кабінеті.

107. У разі коли за результатами електронного аукціону 
ціна продажу об’єкта приватизації є меншою, ніж сума спла-
ченого переможцем гарантійного внеску, різниця коштів по-
вертається йому за поданням органу приватизації у порядку та 
спосіб, передбачені законодавством.

108. Повернення сплаченого гарантійного внеску учасни-
ку з наступною за величиною ціновою пропозицією після пе-
реможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових 
пропозицій учасників – тому, що подав цінову пропозицію 
раніше, за умови відсутності в оператора електронного май-
данчика належним чином оформленого листа (звернення) від 
такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та 

відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про від-
мову від очікування в особистому кабінеті здійснюється опера-
тором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем 
опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
в електронній торговій системі (крім випадків, коли перемож-
цем електронного аукціону є такий учасник).

109. Повернення сплачених гарантійних внесків учасни-
кам, крім переможця електронного аукціону та учасника з на-
ступною за величиною ціновою пропозицією після переможця 
електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій 
учасників – тому, що подав цінову пропозицію раніше, за умо-
ви наданої ним попередньої згоди на очікування здійснюється 
оператором електронного майданчика у строк, що не переви-
щує 10 робочих днів з дня затвердження протоколу про резуль-
тати електронного аукціону.

110. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, 
які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється 
оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за 
днем такого анулювання.

111. Повернення сплачених гарантійних внесків учасни-
кам у випадках, передбачених пунктами 51, 62, 90, 92 цього 
Порядку, здійснюється оператором електронного майданчика 
протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем при-
своєння електронному аукціону статусу «Аукціон не відбувся» 
або «Аукціон відмінено».

112. У разі невиконання переможцем електронного аукці-
ону однієї з вимог, передбачених пунктами 64, 67, 95 і 96 цьо-
го Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не 
повертаються такому переможцю та перераховуються опера-
тором електронного майданчика, через якого надано найвищу 
цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений ор-
ганом приватизації в інформаційному повідомленні, протягом 
п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 
67 або 96 цього Порядку.

(пункт 112 у редакції постанови  
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 579)

Визначення розміру плати за участь в електронному аукці-
оні, її внесення та повернення

113. Переможець електронного аукціону вносить на банків-
ський рахунок оператора електронного майданчика, на який 
ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, плату за 
участь в електронному аукціоні (винагороду оператора елек-
тронного майданчика) у розмірі, встановленому пунктом 114 
цього Порядку.

114. Максимальний розмір плати за участь в електронному 
аукціоні визначається у відсотках ціни продажу об’єкта прива-
тизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить по-
над 250000 тис. гривень, – до 1 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 
64000 до 250000 тис. гривень, – до 1,2 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 
16000 до 64000 тис. гривень, – до 1,5 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 
4000 до 16000 тис. гривень, – до 1,9 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 
1000 до 4000 тис. гривень, – до 2,4 відсотка;

у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 
1000 тис. гривень, – до 3 відсотків.

Розмір плати за участь, який підлягатиме внесенню учасни-
ком, у разі визнання його переможцем електронного аукціону 
встановлюється в договорі між оператором електронного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першо-
го цього пункту.

115. Плата за участь в електронному аукціоні вноситься 
переможцем електронного аукціону протягом трьох робо-
чих днів з дня опублікування органом приватизації договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі.

116. У разі відміни електронного аукціону або визнання йо-
го таким, що не відбувся, до моменту оприлюднення наказу про 
завершення приватизації оператором електронного майданчи-
ка, через який переможцем електронного аукціону надано най-
вищу цінову пропозицію/набуто право на участь в електро-
нному аукціоні, повертається плата за участь в електронному 
аукціоні, внесена таким переможцем.

117. Плата за участь в електронному аукціоні підлягає по-
верненню протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення в 
електронній торговій системі рішення органу приватизації про 
відміну електронного аукціону або визнання його таким, що не 
відбувся.
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НормативНа база

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 травня 2018 р. № 433

Про затвердження Порядку відбору операторів електрон них майданчиків для організації 
проведення електрон них аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації 
електрон них майданчиків та визначення адміністратора електрон ної торгової системи

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 433

ПОРЯДОК 
відбору операторів електрон них майданчиків для організації проведення електрон них 
аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електрон них майданчиків

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 та части-
ни першої статті 15 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» Кабінет Міністрів України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відбору операторів електрон них 
майданчиків для організації проведення електрон них аук-
ціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації 
електрон них майданчиків, що додається.

2. Визначити державне підприємство «ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ», що належить до сфери управління Мініс терства 

1. Цей Порядок визначає механізм відбору операто-
рів електрон них майданчиків для організації проведення 
електрон них аукціонів з продажу об’єктів малої приватиза-
ції (далі – відбір), авторизації електрон них майданчиків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому зна-
ченні:

авторизація – надання оператору електрон ного майдан-
чика (далі – оператор) продуктивного ключа для роботи в 
електрон ній торговій системі за результатами проходження 
оператором відбору та тестування відповідності роботи ін-
терфейсу програмування додатків електрон ного майданчи-
ка такого оператора сценаріям роботи програмування додат-
ків електрон ної торгової системи;

заявка на тестування – оформлене у письмовому вигля-
ді звернення щодо проведення тестування, яке подається 
оператором адміністратору електрон ної торгової системи 
(далі – адміністратор) відповідно до вимог цього Порядку;

продуктивний ключ – ідентифікатор авторизовано-
го електрон ного майданчика для проведення роботи в 
електрон ній торговій системі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у 
Законі України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

3. Дата початку відбору операторів визначається адміні-
стратором. Інформація про початок відбору розміщується 
на офіційному сайті адміністратора за п’ять робочих днів до 
початку відбору.

4. Оператор для проходження відбору повинен відповіда-
ти таким вимогам:

бути зареєстрованим в установленому законодавством 
порядку;

мати в наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
передбачену частиною другою статті 9 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» інформацію про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

не мати порушеного провадження у справі про банкрут-
ство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

не підпадати під застосування спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до 
Закону України «Про санкції»;

мати право на використання електрон ного майданчика (до-
кумент, що підтверджує право власності на електрон ний май-
данчик або право користування електрон ним майданчиком);

мати право на використання доменного імені, на якому 
розміщено електрон ний майданчик, в Інтернеті (документ, 

економічного розвитку і торгівлі, відповідальним за забезпе-
чення функціонування електрон ної торгової системи – адмі-
ністратором електрон ної торгової системи.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі щоро-
ку до 1 березня переглядати розміри плати за тестування, 
на розвиток електрон ної торгової системи і за використан-
ня електрон ної торгової системи та в разі потреби подавати 
Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

що підтверджує право користування оператором таким до-
менним іменем).

5. З метою здійснення відбору операторів, підключення їх 
до електрон ної торгової системи за рішенням адміністрато-
ра утворюється комісія.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня отримання від 
адміністратора документів, що підтверджують відповідність 
оператора вимогам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, 
подає адміністратору розроблені за результатами своєї ро-
боти рекомендації стосовно проведення тестування або від-
мови в проведенні тестування такого електрон ного майдан-
чика.

6. Після отримання рекомендацій комісії відповідно до 
пункту 5 цього Порядку адміністратор прий має рішення що-
до тестування електрон ного майданчика.

7. Тестування електрон ного майданчика здійснюється 
адміністратором на платній основі за умови надходження 
від оператора заявки на тестування, внесення плати за тес-
тування та укладення між оператором та адміністратором 
договору про проведення тестування.

8. Плата за тестування у розмірі трьох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян вноситься оператором 
на банківський рахунок адміністратора.

9. У разі успішного проходження тестування плата за по-
дальше тестування одного і того самого електрон ного май-
данчика не справляється. З операторів, які на момент на-
брання чинності цим Порядком мають дійсний продуктив-
ний ключ для проведення роботи в електрон ній торговій 
системі, плата за проведення тестування не справляється.

10. У разі відмови в авторизації електрон ного майданчи-
ка плата за повторне тестування вноситься оператором від-
повідно до пункту 8 цього Порядку.

11. Після завершення процесу тестування електрон ного 
майданчика адміністратор прий має рішення про завершен-
ня тестування в межах строку, визначеного пунктом 13 цьо-
го Порядку, із зазначенням результатів проходження тесту-
вання.

12. Адміністратор надає оператору протягом трьох ро-
бочих днів з дати прий няття рішення, визначеного в пункті 
11 цього Порядку, лист-підтвердження про проходження 
тестування електрон ного майданчика щодо відповідності 
вимогам електрон ної торгової системи або повідомляє опе-
ратору про відмову в авторизації з обґрунтуванням причин 
відмови.

13. Загальний строк проходження відбору та авториза-
ції оператора не може перевищувати 60 робочих днів з дня 
отримання адміністратором плати за тестування відповідно 
до пункту 8 цього Порядку.
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Строк проходження тестування електрон ного майданчи-
ка не може перевищувати 40 робочих днів з дня отримання 
плати за тестування відповідно до пункту 8 цього Порядку.

14. За умови проходження тестування електрон ний май-
данчик набуває статусу авторизованого (попередньо авто-
ризованого) та отримує продуктивний ключ.

У разі тимчасової відсутності на офіційному сайті адмі-
ністратора технічної можливості проведення деяких видів 
процедур відбору оператора адміністратор може прий няти 
рішення щодо попередньої авторизації електрон них майдан-
чиків на підставі відповідної рекомендації комісії.

15. Підключення електрон ного майданчика за умови 
успішного проходження тестування щодо відповідності вимо-
гам електрон ної торгової системи та подальше використання 
ним електрон ної торгової системи здійснюється на підставі 
договору про використання електрон ної торгової системи між 
адміністратором та оператором, істотними умовами якого є:

предмет договору;
строк дії договору;
права та обов’язки сторін;
порядок та умови використання електрон ної торгової 

системи;
порядок та умови припинення доступу оператора до 

електрон ної торгової системи;
порядок припинення договору;
порядок та умови внесення оператором плати на розви-

ток електрон ної торгової системи та плати за використання 
електрон ної торгової системи;

відповідальність сторін.
16. Договір укладається протягом 10 робочих днів з дати 

отримання відповідним оператором листа-під тверд ження 
про проходження тестування.

У разі зміни оператора авторизованого електрон ного 
майданчика юридична особа, якій в установленому зако-
нодавством порядку передано право на використання авто-
ризованого електрон ного майданчика, протягом 10 робочих 
днів з моменту передачі такого права подає звернення про 
зміну оператора адміністратору. Адміністратор протягом 
10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення 
перевіряє відповідність оператора вимогам пункту 4 цього 
Порядку та в разі такої відповідності укладає з новим опе-
ратором договір.

17. Оператор вносить на банківський рахунок адміністра-
тора плату на розвиток електрон ної торгової системи, яка 
визначається з урахуванням податку на додану вартість та 
становить 20 відсотків плати за участь в електрон ному аук-
ціоні, яка внесена переможцем електрон ного аукціо ну на 
банківський рахунок оператора.

У разі коли протягом фінансового року загальна сума 
отриманої адміністратором плати, що справляється з опе-
ратора на розвиток електрон ної торгової системи, переви-
щує 700 тис. гривень, розмір плати, встановленої в цьому 
пункті, зменшується на 50 відсотків для такого оператора. 
Зменшений розмір плати діє з дати отримання адміністра-
тором платежу, що спричинив таке перевищення, до кінця 
фінансового року.

Плата на розвиток електрон ної торгової системи підля-
гає перерахуванню на банківський рахунок адміністратора 
протягом п’яти робочих днів з дати зарахування визначеної 
плати за участь в електрон ному аукціоні на банківський ра-
хунок оператора від переможця електрон ного аукціо ну.

18. Оператор щомісяця вносить на банківський рахунок 
адміністратора плату за використання електрон ної торгової 
системи у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (з урахуванням податку на додану вартість), яка 
підлягає перерахуванню щомісяця не пізніше 10 числа на 
банківський рахунок адміністратора.

19. Плата на розвиток електрон ної торгової системи та за 
використання електрон ної торгової системи зараховується 
на окремий банківський рахунок адміністратора, призна-
чений для покриття витрат адміністратора на забезпечення 
функціонування електрон ної торгової системи для продажу 
об’єктів малої приватизації.

20. В електрон ній торговій системі повинна бути створе-
на комплексна система захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері за-
хисту інформації.

Вимоги щодо захисту інформації в електрон ній торговій 
системі визначає адміністратор з урахуванням вимог зако-
нодавства у сфері захисту інформації.

Підключення електрон ного майданчика до електрон ної 
торгової системи здійснюється адміністратором після вико-
нання вимог, визначених у документації на комплексну сис-
тему захисту інформації електрон ної торгової системи.

Оператор може створювати комплексну систему захисту 
інформації своєї інформаційно-телекомунікаційної системи 
самостійно за умови погодження технічного завдання на її 
створення з адміністратором та Держ спец зв’язку і самостій-
ного отримання атестата відповідності комплексної системи 
захисту інформації за результатами державної експертизи у 
сфері технічного захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому чис-
лі засоби електрон ного цифрового підпису, що використо-
вуються в роботі авторизованого електрон ного майданчи-
ка, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати 
відповідності за результатами державної експертизи у сфері 
криптографічного захисту інформації.

Оператор авторизованого електрон ного майданчика по-
винен надавати звіт щодо інформаційної безпеки за формою, 
установленою адміністратором, у визначені строки або у ра-
зі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною без-
пекою.

21. Інформація щодо переліку авторизованих елект-
рон них майданчиків розміщується на офіційному сайті 
адміністратора та оновлюється адміністратором протягом 
10 робочих днів з дня підключення нового електрон ного 
майданчика до електрон ної торгової системи та/або при-
пинення доступу електрон ного майданчика до електрон ної 
торгової системи. Посилання на відповідну сторінку офі-
ційного сайта адміністратора, на якій міститься зазначена 
інформація, розміщується органами приватизації на своїх 
офіційних сайтах.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 6 червня 2018 р. № 448

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбаче-

них у державному бюджеті для здійснення заходів з при-
ватизації державного майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 258 

(Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 835; 2012 р., 
№ 15, ст. 547, № 32, ст. 1185; 2017 р., № 4, ст. 138), зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН
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НормативНа база

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 448

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  
для здійснення заходів з приватизації державного майна

1. Пункти 3 і 5 викласти у такій редакції:
«3. Завданнями головного розпорядника бюджетних ко-

штів є:
реалізація державної політики у сфері приватизації;
відчуження державного майна в процесі приватизації;
державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності;
здійснення контролю у сфері організації та проведен-

ня приватизації державного майна, повернення у державну 
власність державного майна у разі розірвання або визнання 
недійсними договорів купівлі-продажу;

сприяння процесу демонополізації економіки і створен-
ню умов для конкуренції виробників;

співробітництво з міжнародними організаціями у реаліза-
ції державної політики у сфері приватизації, а також у сфе-
рі державного регулювання оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності.»;

«5. За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі ви-
датки:

1) оплата послуг, що надаються:
особами та організаціями, залученими до робіт з прове-

дення обов’язкового екологічного аудиту, аудиту, експерти-
зи технічного стану, охорони та збереження об’єктів влас-
ності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, 
надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарю-
вання, що залучаються для проведення оцінки майна у про-
цесі приватизації (корпоратизації), оцінки об’єктів привати-
зації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з виготов-
лення технічної документації на об’єкт;

депозитарними установами щодо депозитарного обліку 
цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на 
рахунках у цінних паперах;

особами та організаціями, залученими до роботи із забез-
печення функціонування єдиної комп’ютерної мережі орга-
нів приватизації, придбання і супроводження програмного 

забезпечення для здійснення процесу приватизації держав-
ного майна;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфі-
кації кадрів органів приватизації та осіб, представників дер-
жави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, 
які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов’язані із:
забезпеченням міжнародної діяльності у сфері привати-

зації;
провадженням інформаційної діяльності з питань про-

ведення приватизації, управління майном державного сек-
тору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних 
процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-
сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;
виданням та розповсюдженням офіційних друкованих 

видань Фонду державного майна;
придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів 

зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.».
2. Доповнити Порядок пунктами 51 і 52 такого змісту:
«51. Оплата послуг радників, залучених Кабінетом 

Мініс т рів України, здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету та/або міжнародних організацій в по-
рядку, визначеному частиною другою статті 19 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» з урахуванням положень частини третьої статті 19 
цього Закону.

52. Частина витрат, визначених пунктом 5 цього Порядку, 
може фінансуватися за рахунок технічної допомоги міжна-
родних фінансових організацій або коштів міжнародних фі-
нансових організацій з урахуванням того, що у разі надхо-
дження від таких міжнародних донорів відповідної вимоги 
частина витрат, яка початково була покрита фінансуванням 
таких донорів і потім відшкодована покупцем, повинна бути 
невідкладно повернута таким міжнародним донорам протя-
гом 10 робочих днів після здійснення повного розрахунку за 
договором купівлі-продажу.».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 6 червня 2018 р. № 451

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 451

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 224 «Про заходи щодо виконання Указу Президента 
України від 19 березня 2002 р. № 267».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1141 «Про затвердження Порядку складання прогнозу 
надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, 
ст. 1579).
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 13 червня 2018 р. № 467

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 вересня 2008 р. № 846
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 846 «Про розмір 
неустойки за повну або часткову несплату покупцями ко-

штів за об’єкти приватизації» (Офіційний вісник України, 
2008 р., № 73, ст. 2452).

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від  29 березня 2018 р. № 458, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 471/31923

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору радників  
у процесі приватизації об’єктів державної власності
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» та 
згідно з пунктом 11 Порядку залучення радників у проце-
сі приватизації об’єктів державної власності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2016 року № 878, з метою впорядкування роботи конкурсної 
комісії з відбору радників у процесі приватизації об’єктів ве-
ликої приватизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбо-
ру радників у процесі приватизації об’єктів державної влас-
ності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду дер-
жавного майна України від 06 лютого 2017 року № 176 «Про 
затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору 

радників у процесі приватизації об’єктів державної власнос-
ті», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 люто-
го 2017 року за № 272/30140.

3. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяль-
ності Департаменту підготовки та продажу об’єктів прива-
тизації Фонду державного майна України забезпечити по-
дання цього наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-
бою.

В. о. Голови Фонду    В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 18.05.2018 № 38. – 

Прим. ред.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2018 р. за № 471/31923

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
29 березня 2018 року № 458

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурсну комісію з відбору радників у процесі  
приватизації об’єктів державної власності

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок роботи конкурсної ко-

місії з відбору радників у процесі приватизації об’єктів вели-
кої приватизації для надання послуг з підготовки до привати-
зації та продажу таких об’єктів (далі – конкурсна комісія).

2. Метою цього Положення є забезпечення конкурент-
ності, справедливості, неупередженості, послідовності та ви-
сокого професійного рівня в підготовці і проведенні конкур-
сів з відбору радників відповідно до Порядку залучення рад-
ників у процесі приватизації об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30 листопада 2016 року № 878 (далі – Порядок залучення 
радників у процесі приватизації).

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, 
вживаються у значеннях, наведених у Порядку залучення 
радників у процесі приватизації.

II. Склад та порядок  
створення конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія створюється у кількості 5 осіб. До 
складу конкурсної комісії входять три представники Фонду 
державного майна України (далі – Фонд) та по одному пред-
ставнику від Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України та Міністерства фінансів України.

2. Фонд направляє до Мінекономрозвитку та Мінфіну 
письмові запити щодо надання кандидатур до складу кон-
курсної комісії.

3. У десятиденний строк з дати одержання запиту Фонду 
Мінфін та Мінекономрозвитку направляють до Фонду відо-
мості про кандидатури до складу конкурсної комісії (прізви-

ща, імена та по батькові, посади, контактні телефони, факси, 
електрон ні адреси).

4. Склад конкурсної комісії, кандидатури голови комісії, 
заступника голови та відповідального секретаря затверджу-
ються наказом Фонду.

Голова комісії та відповідальний секретар призначаються 
із числа працівників Фонду.

5. До роботи конкурсної комісії Фонд може залучати 
представників інших центральних органів виконавчої вла-
ди, представників підприємства, консультантів, фахівців та 
експертів з правом дорадчого голосу.

6. На час роботи в конкурсній комісії за її членами збері-
гаються місце роботи (посада) та середній заробіток згідно із 
законодавством України.

III. Завдання та функції  
конкурсної комісії

1. Основними завданнями конкурсної комісії є:
визначення максимальних строків для підготовки радни-

ком об’єкта приватизації до продажу;
визначення додаткових завдань раднику з урахуванням осо-

бливостей об’єкта приватизації, крім завдань, що визначені 
пунктом 4 Порядку залучення радників у процесі приватизації;

проведення конкурсу з відбору радника та визначення 
його переможця;

розгляд документів та матеріалів з відбору радника між-
народною організацією та прий няття рішення щодо схвален-
ня чи відхилення кандидатури, яку міжнародна організація 
запропонувала обрати радником.

2. Основними функціями конкурсної комісії є:
затвердження інформаційного повідомлення про прове-

дення конкурсу;
затвердження проекту договору про надання послуг радника;
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розгляд наданої претендентами конкурсної документації;
визнання претендентів учасниками конкурсу за резуль-

татами розгляду підтвердних документів;
проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій 

учасників відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 
Порядку залучення радників у процесі приватизації, з ура-
хуванням поданої учасником конкурсу інформації та пу-
блічної інформації;

розгляд документів та матеріалів з відбору радників між-
народною організацією;

перевірка дотримання принципів конкурентності, рівно-
правності, загальнодоступності, гласності, прозорості при 
здійсненні відбору радників міжнародною організацією;

перевірка відповідності особи, яку міжнародна організа-
ція запропонувала обрати радником, критеріям, за якими 
здійснюється конкурсний відбір радників;

визначення переможця конкурсного відбору;
ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх до Фонду;
прий няття рішення про визнання конкурсу таким, що не 

відбувся.
3. Члени конкурсної комісії не мають права:
вести поза межами засідань комісії переговори з учасни-

ками конкурсу;
мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.
4. Усі члени конкурсної комісії повинні дотримуватися 

законодавства України, цього Положення та не розголошу-
вати інформації про учасників, їх кількість та їх конкурсні 
пропозиції (до затвердження переможця).

5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка має 
особисту або ділову заінтересованість щодо результатів кон-
курсу та визначення переможця.

IV. Порядок роботи комісії
1. Конкурсна комісія розпочинає роботу з дати затвер-

дження наказу про її утворення.
2. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її 

роботу голова конкурсної комісії.
Голова конкурсної комісії:
ініціює засідання конкурсної комісії;
головує на засіданнях конкурсної комісії;
дає розпорядження та доручення, обов’язкові для вико-

нання членами комісії;
організовує підготовку матеріалів для подання на роз-

гляд конкурсної комісії;
забезпечує після проведення конкурсу передачу Фонду 

документації щодо його проведення;
представляє конкурсну комісію у відносинах з установа-

ми та організаціями.
За відсутності голови конкурсної комісії його обов’яз ки 

виконує заступник голови конкурсної комісії.
3. Відповідальний секретар конкурсної комісії:
забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурс-

ною комісією;
забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

за дорученням голови конкурсної комісії забезпечує відправ-
лення повідомлень (поштою, зокрема електрон ною, телефоном, 
телефаксом) усім членам конкурсної комісії про її засідання не 
пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення;

реєструє членів конкурсної комісії, присутніх на її засі-
данні, а також інших осіб, що беруть участь у її роботі;

забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоко-
лів засідань конкурсної комісії.

4. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засі-
дань, місце проведення яких визначає її голова.

5. Усі рішення конкурсної комісії прий маються шляхом 
поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), 
результати якого заносяться до відповідного протоколу.

6. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови 
участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

7. Члени конкурсної комісії мають рівне право голосу при 
прий нятті рішень. Рішення конкурсної комісії прий маються 
простою більшістю голосів присутніх членів конкурсної ко-
місії. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурс-
ної комісії є вирішальним.

8. За результатами засідань конкурсної комісії складають-
ся протоколи, які підписуються всіма членами конкурсної ко-
місії, присутніми на засіданні. Оригінали протоколів переда-
ються Фонду для врахування та вжиття заходів відповідно до 
Порядку залучення радників у процесі приватизації.

9. Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у 
діяльності конкурсної комісії, виконувати розпорядження і 
доручення голови конкурсної комісії.

10. Конкурсна комісія має право заслуховувати на засі-
даннях пояснення учасників щодо їх конкурсних пропози-
цій, а також роз’яснення фахівців та експертів, залучених до 
роботи конкурсної комісії.

11. Якщо член конкурсної комісії, який представляє Мінфін 
чи Мінекономрозвитку, не бере участі у двох засіданнях поспіль, 
Фонд може звернутись до Мінекономрозвитку чи Мінфіну з про-
ханням надати іншу кандидатуру до складу конкурсної комісії. 
Після надходження відповідних пропозицій Мінекономрозвитку 
чи Мінфіну Фонд своїм наказом вносить зміни до складу кон-
курсної комісії. Мінфін та Мінекономрозвитку можуть за влас-
ною ініціативою у разі необхідності змінити кандидатуру свого 
представника у складі конкурсної комісії. Про зміну свого пред-
ставника Мінфін та Мінекономрозвитку у такому разі мають 
попередити Фонд письмово не менше ніж за три робочі дні до 
засідання конкурсної комісії.

12. У разі якщо засідання конкурсної комісії не відбулося з при-
чини відсутності кворуму, воно переноситься на інший день. Кон-
курсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.

13. Діяльність конкурсної комісії припиняється наказом 
Фонду.

Директор Департаменту  
підготовки та продажу об’єктів  
приватизації Фонду державного  

майна України В. Герц

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 6 квітня 2018 р. № 486, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 529/31981

Про затвердження Положення про діяльність аукціон ної комісії для продажу об’єктів 
малої приватизації та Положення про діяльність аукціон ної комісії для продажу  
об’єктів великої приватизації

Відповідно до статей 15, 19 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про діяльність аукціон ної комісії для про-

дажу об’єктів малої приватизації;
2) Положення про діяльність аукціон ної комісії для про-

дажу об’єктів великої приватизації.

2. Департаменту підготовки та продажу об’єктів при-
ватизації Фонду державного майна України забез печити по-
дання цього наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю  
за собою.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 15.05.2018 № 37. – 

Прим. ред.
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ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за № 529/31981

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України 
06 квітня 2018 року № 486

ПОЛОЖЕННЯ  
про діяльність аукціон ної комісії для продажу об’єктів малої приватизації

I. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до частини чет-

вертої статті 15 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», визначає порядок утворення 
аукціон ної комісії для продажу об’єктів малої приватизації 
(далі – комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, нормативно-правовими актами 
Фонду державного майна України та цим Положенням.

II. Склад, порядок утворення комісії  
та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що 
утворюється державними органами приватизації для прода-
жу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з 
дня прий няття рішення про приватизацію об’єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є 
представниками державного органу приватизації.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з 
правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представни-
ки органів виконавчої влади, підприємств та/або господар-
ських товариств тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:
дотримання вимог законодавства;
колегіальність прий нятих рішень;
професіоналізм, неупередженість та незалежність членів 

комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-
яких органів влади).

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються нака-
зом відповідного державного органу приватизації.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників 
відповідного державного органу приватизації.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, 
відпустка тощо) його повноваження покладаються наказом 
керівника державного органу приватизації на будь-кого із 
членів комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:
розроблення умов продажу та їх подання на затверджен-

ня державному органу приватизації;
визначення стартової ціни;
визначення стартової ціни з урахуванням зниження стар-

тової ціни;
розроблення інформаційного повідомлення про прове-

дення аукціо ну;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на за-
твердження державному органу приватизації.

6. Комісія має право:
під час розроблення умов продажу вносити пропозиції 

державному органу приватизації щодо запитів до органів 
державної влади, підприємств та/або господарських това-
риств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а 
також надання відомостей, документів та інших матеріалів, 
необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції державному органу приватизації що-
до подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та ін-
ших спеціалістів.

III. Порядок роботи комісії
1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
2. Організаційною формою роботи комісії є засі дання.
3. Усі рішення комісії прий маються шляхом поіменного 

усного голосування («за» або «проти»), результати якого за-
носяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньо-
му не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прий нятті 
рішень. Рішення комісії прий маються простою більшістю 
голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються прото-
коли, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на 
засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження 
відповідному державному органу приватизації.

7. Секретар комісії забезпечує:
підготовку матеріалів для розгляду комісією;
виконання доручень голови комісії;
підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань 

комісії.
8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.
У разі якщо засідання комісії не відбулося через від-

сутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший 
день.

9. Діяльність комісії припиняється наказом державного 
органу приватизації.

Директор Департаменту  
підготовки та продажу  

об’єктів приватизації  В. Герц

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за № 530/31982

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України 
06 квітня 2018 року № 486

ПОЛОЖЕННЯ  
про діяльність аукціон ної комісії для продажу  
об’єктів великої приватизації

I. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до частини шос-

тої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», визначає порядок утворення аукціон-
ної комісії для продажу об’єктів великої приватизації (далі – 
комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Метою цього Положення є забезпечення конкурент-
ності, справедливості, неупередженості, послідовності та ви-
сокого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціо-
нів з продажу об’єктів великої приватизації.

II. Склад, порядок утворення комісії 
та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що 
утворюється державними органами приватизації протягом 

десяти робочих днів з дня прий няття рішення про привати-
зацію об’єкта.

2. Основними принципами діяльності комісії є:
додержання законодавства;
колегіальність прий нятих рішень;
рівність усіх учасників аукціо ну;
професіоналізм, неупередженість та незалежність чле-

нів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії 
будь-яких органів влади, а також учасників аукціо ну).

3. Державний орган приватизації забезпечує комісію необ-
хідними документами для проведення відповідного аукціо-
ну, приміщенням для проведення її засідань, комп’ютерною 
технікою тощо.

4. До складу комісії входять працівники державного ор-
гану приватизації.
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До складу комісії можуть входити представники відпо-
відних міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств та/
або господарських товариств.

У разі потреби до складу комісії залучаються з правом 
дорадчого голосу представники профспілкових організацій, 
правоохорон них органів тощо.

5. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб.
6. Державний орган приватизації направляє до мініс-

терств, інших центральних органів виконавчої влади, місце-
вих державних адміністрацій, підприємств та/або господар-
ських товариств письмові запити щодо надання кандидатур 
до складу комісії.

У триденний строк з дня одержання запиту міністерства, 
інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 
адміністрації, підприємства та/або господарські товариства 
направляють до державного органу приватизації відомості 
про кандидатури до складу комісії (прізвище, ім’я, по батько-
ві, посада, яку він (вона) зай має, контактний телефон, факс).

7. Склад комісії та всі зміни до нього затверджуються на-
казом державного органу приватизації.

Голова комісії та відповідальний секретар призначаються 
із працівників державного органу приватизації.

III. Завдання, функції 
та права комісії

1. Основними завданнями комісії є:
розробка умов продажу та визначення дати та часу про-

ведення аукціо ну;
визначення стартової ціни об’єкта приватизації у випад-

ках, передбачених законодавством;
визначення за результатами аукціо ну переможця.
2. Основними функціями аукціон ної комісії є:
розробка умов продажу;
розгляд рекомендацій та пропозицій робочої групи, утво-

реної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2015 року № 525 «Про утворення робочої гру-
пи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рі-
шень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 
продажу об’єктів державної власності, що підлягають прива-
тизації» (із змінами);

визначення кроку аукціо ну;
визначення дати та часу проведення аукціо ну;
визначення стартової ціни на підставі вартості, визна-

ченої відповідно до методики оцінки, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України;

визначення стартової ціни на аукціоні із зниженням стар-
тової ціни;

визначення стартової ціни на підставі вивчення цінових 
пропозицій від потенційних учасників аукціо ну;

розробка проекту інформаційного повідомлення про 
проведення аукціо ну та подання його до державного органу 
приватизації на затвердження;

розгляд пропозицій щодо ціни купівлі об’єкта приватиза-
ції, поданих потенційними покупцями, у тому числі на від-
повідність вимогам, визначеним частиною третьою статті 22 
Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна»;

надання висновків щодо можливості застосування Закону 
України «Про міжнародне приватне право» до проекту догово-
ру купівлі-продажу об’єкта великої приватизації;

реєстрація учасників аукціо ну;
ведення протоколів засідань та подання їх до державного 

органу приватизації на затвердження.
3. Комісія розглядає на своїх засіданнях пояснення спеціа-

лістів, радників, експертів, консультантів, залучених до робо-
ти комісії (за наявності), та учасників аукціо ну.

IV. Порядок роботи комісії
1. Комісія розпочинає роботу з дати підписання наказу 

про її створення.
2. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
3. Голова комісії в межах покладених повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
дає доручення членам комісії;
дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які 

залучені до роботи комісії (за наявності);
організовує підготовку матеріалів для подання на роз-

гляд комісії.
4. Голова комісії повідомляє всіх членів комісії про за-

плановані засідання за три дні до дати їх проведення. Пові-
домлення надсилаються одним із засобів зв’язку (поштою, те-
лефонограмою, факсом, електрон ною поштою тощо).

5. Відповідальний секретар забезпечує виконання дору-
чень голови комісії, готує матеріали для розгляду комісією, 
веде протоколи засідань комісії.

6. Члени комісії беруть участь у діяльності комісії, вико-
нують доручення голови комісії.

7. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньо-
му не менш як двох третин складу її членів.

8. Члени комісії мають рівне право голосу при прий нятті 
рішень.

9. Рішення комісії про визначення переможця аукціо ну 
прий мається не менш як двома третинами складу членів ко-
місії. З решти питань рішення прий маються простою більшіс-
тю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівної 
кількості голосів голос голови є вирі шальним.

10. Усі рішення комісії прий маються шляхом поіменно-
го усного голосування (тільки «за» або «проти»), результа-
ти якого заносяться до відповідного протоколу.

11. За результатами засідання комісії складаються прото-
коли, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на 
засіданні, та протягом п’яти робочих днів подаються на за-
твердження державному органу приватизації.

Результати аукціо ну оформлюються наказом державного 
органу приватизації.

12. Якщо член комісії не бере участі у засіданні, орган 
приватизації може відповідним наказом припинити його ді-
яльність у складі комісії та включити до складу комісії іншу 
кандидатуру.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсут-
ність кворуму, засідання аукціон ної комісії переноситься на 
інший день.

13. Діяльність комісії припиняється наказом державного 
органу приватизації.

Директор Департаменту  
підготовки та продажу  

об’єктів приватизації  В. Герц

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 6 квітня 2018 р. № 487, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 538/31990

Про затвердження форми акта про недопуск до проведення перевірки дотримання  
умов договору купівлі-продажу державного (комунального) майна
Відповідно до частини п’ятої статті 29 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта про недопуск до проведення 
перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу 
державного (комунального) майна, що додається.
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Наказ Фонду державного майна України 
06 квітня 2018 року № 487

АКТ 
про недопуск до проведення перевірки дотримання умов договору  

купівлі-продажу державного (комунального) майна
від «___» ____________ 20__ року _____________________________

(населений пункт)

Представники органу приватизації:
___________________________________________________________________________________________________,

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

які діють на підставі наказу органу приватизації про проведення перевірки (планової, позапланової) на об’єкті привати-
зації від «___» __________ 20__ року № ________ та повідомлення про проведення (планової, позапланової) перевірки  
від «___» ____________ 20__ року № ___________, з «___» ____________ 20__ року по «___» ____________ 20__ року
_________________________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта приватизації та місцезнаходження)
у присутності  _____________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище та ініціали представників правоохорон них органів)

у присутності*  _____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника суб’єкта господарювання (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи)

установили факт недопуску уповноважених представників органу приватизації до проведення перевірки дотримання умов 
договору купівлі-продажу державного (комунального) майна _________________________________________________
                     (зазначаються дії, що вказують на факт недопуску
_________________________________________________________________________________________________

уповноважених посадових осіб органу приватизації до проведення перевірки
_________________________________________________________________________________________________

додержання власником об’єкта приватизації умов договору купівлі-продажу)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу (контролю) ______________
               (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. в _____ прим.

Примірник цього акта надіслано на адресу власника об’єкта приватизації рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення**.

Представники органу  
приватизації:

___________________________ _____________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

___________________________ _____________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Представники  
правоохорон ного органу:

___________________________ _____________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

___________________________ _____________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

____________
* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.
** Заповнюється в разі відмови керівника підприємства (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи) отримати примірник цього акта.

Директор Департаменту внутрішнього  
аудиту та контролю  Л. Вєлєва

2. Управлінню контролю постприватизаційних про-
цесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю 
забезпечити подання цього наказу в установленому по-
рядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування*.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 15.05.2018 № 37. – 

Прим. ред.
** Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 22.05.2018 

№ 39. – Прим. ред.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 10 квітня 2018 р. № 495, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 513/31965

Про затвердження форми аукціон ної пропозиції щодо стартової ціни  
об’єктів великої приватизації
Відповідно до статті 22 Закону України «Про приватиза-

цію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму аукціон ної пропозиції щодо старто-

вої ціни об’єктів великої приватизації, що додається.

2. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяль-
ності Департаменту підготовки та продажу об’єктів прива-
тизації у встановленому порядку забезпечити подання цьо-
го наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-
бою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування**.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10 квітня 2018 року № 495

Форма
АУКЦІОННА ПРОПОЗИЦІЯ 

щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації  
Покупець

Юридична особа

________________________________________________________________________________________
(повне найменування)

держава  _________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування держави, де зареєстрований Покупець)

керівник  ________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

код згідно з ЄДРПОУ       

               _______________________________________________________________________
     (поштовий індекс) (місцезнаходження)

Фізична особа

________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові Покупця)

громадянин(ка)  ___________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування держави)

реєстраційний номер облікової картки 
платника податків Покупця*
паспорт: серія ____________, № ___________________________ , виданий «_____»  ___________ ____ р.
_______________________________________________________________________________________

(орган, який видав паспорт)

              _______________________________________________________________________
     (поштовий індекс) (місце проживання)

______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прий няття реєстраційного номера облікової картки платника по-

датків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

                              __________________________________________________________
                                                                     (телефон) (електронна адреса)

Уповноважена Покупцем особа      _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)
яка діє на підставі       _________________________________________________________________________
                                                                                          (назва, номер та дата документа на право представляти інтереси Покупця)

паспорт: серія ____________, № _________________________ , виданий «_____»  _____________ _____ року
__________________________________________________________________________________________

(орган, який видав паспорт)

Бажає придбати об’єкт приватизації
Вид аукціо ну  _________________________________________________________________________________

                                      (назва виду аукціо ну відповідно до інформаційного повідомлення про проведення аукціо ну)

Код згідно  
з ЄДРПОУ

Найменування об’єкта 
приватизації

% статутного капіталу
(за наявності)

Кількість акцій, штук
(за наявності)

Запропонована ціна 
придбання об’єкта 
приватизації, грн

     

______________________________________________
(підпис Покупця або його уповноваженої особи)

«___» __________ 20___ р.
                 (дата заповнення)

Директор Департаменту підготовки  
та продажу об’єктів приватизації  В. Герц
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НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 2 травня 2018 р. № 592, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 р. за № 624/32076

Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації 
між організатором аукціону та оператором електронного майданчика
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий договір про продаж об’єкта ма-
лої приватизації між організатором аукціону та операто-
ром електронного майданчика, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації 
Департаменту приватизації забезпечити подання цього 

наказу в установленому порядку на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування*.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 22.06.2018 № 48. – 

Прим. ред.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за № 624/32076

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
02 травня 2018 року № 592

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону  

та оператором електронного майданчика

____________________
            (місце складання)

«___» ________ 20__ року

____________________________________________________________________________________________
(повне найменування Організатора аукціону)

___________________________________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
                                                        (код особи)

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в особі _____________
________________________________________________________________________________________________________,

(П. І. Б., повне найменування посади)

що діє на підставі ___________________________________________________________ (далі – Організатор аукціону),
                                                                                                      (назва, номер, дата документа)

з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________
                                               (повне найменування Оператора електронного майданчика)

__________________________________________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного
                                                           (код особи)

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в особі ___________

_______________________________________________________________________________________________,
(П. І. Б., посада)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________
                                      (назва, номер, дата документа, що уповноважує особу)

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ (далі – Оператор електронного майданчика), з іншої сторони,

якого відібрано відповідно до _________________________________________________________________________
                                                                        (повна назва, номер, дата документа)

________________________________________________________________________________________________________

_________ (далі – Сторони), уклали цей Договір про продаж об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні (далі – 
Договір) про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. За цим Договором оператор електрон ного майданчи-

ка зобов’язується забезпечити приватизацію шляхом про-
дажу на електрон ному аукціоні ___________________

                                                                             (спосіб приватизації

____________________________________________
відповідно до статті 13 Закону України «Про приватизацію

____________________________________________
державного і комунального майна»

об’єкта малої приватизації _______________________
                                                                 (повне найменування об’єкта

____________________________________________
малої приватизації, його місцезнаходження)

______________________________________________ 
(далі – об’єкт малої приватизації) відповідно до законодав-
ства України та цього Договору.

2. Електрон ний аукціон з продажу об’єкта малої привати-
зації має проводитися згідно з інформаційним повідомлен-
ням про приватизацію об’єкта малої приватизації, опубліко-
ваним в офіційних друкованих виданнях державних органів 
приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного 
майна України та в електрон ній торговій системі, відповід-
но до законодавства.

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
СТОРІН

1. Для виконання завдань за цим Договором Сторони:
керуються законодавством України, зокрема Законами 

України «Про Фонд державного майна України», «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», «Про товарну 
біржу», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціо-
нерні товариства»;

надають у разі необхідності та в межах можливого одна 
одній інформацію електрон ною поштою з наступним під-
твердженням у письмовому вигляді.
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НормативНа база

2. Організатор аукціону забезпечує:
підготовку та опублікування інформаційного повідо-

млення про приватизацію об’єкта малої приватизації в 
офіційних друкованих виданнях державних органів при-
ватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного май-
на України та в електрон ній торговій системі;

підготовку проекту договору купівлі-продажу після 
затвердження протоколу відповідного електрон ного аук-
ціону;

підготовку проекту акта приймання-передавання піс-
ля укладення договору купівлі-продажу та сплати в по-
вному обсязі ціни продажу відповідного об’єкта малої 
приватизації або проекту розпорядження про виконання 
депозитарних операцій за формою, установленою депози-
тарною установою (для пакетів акцій об’єктів малої при-
ватизації).

3. Оператор електрон ного майданчика зобов’язується 
забезпечити:

ділове співробітництво з використанням організаційно-
правових механізмів проведення аукціонів, матеріально-
технічної бази та персоналу оператора електрон ного май-
данчика;

загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників 
аукціону електрон ного майданчика;

розміщення інформаційних повідомлень про продаж 
об’єктів малої приватизації на своєму веб-сайті;

додержання вимог законодавства про захист економіч-
ної конкуренції та законодавства про приватизацію;

збереження та нерозголошення конфіденційної інфор-
мації про учасників аукціону;

прийняття заяв на участь в аукціоні і фотокопій доку-
ментів, що є додатками до заяв, в електрон ному вигляді з 
дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна»;

прийняття оригіналів заяв на участь в аукціонах і ори-
гіналів документів, що є додатками до заяв, та звірку ори-
гіналів з їх електрон ними копіями;

нерозголошення відомостей про учасників до завер-
шення електрон ного аукціону;

здійснення консультаційної підтримки Організатора 
аукціону та учасників аукціону (потенційних покупців 
об’єкта приватизації) з питань, пов’язаних з функціону-
ванням електрон ної торгової системи (далі – ЕТС), за до-
помогою телефонного зв’язку та електрон ної пошти, що 
вказані на веб-сайті оператора електрон ного майданчика, 
в робочі дні з ________ до ________, у п’ятницю та перед-
святкові дні з ________ до ________;

технічну можливість та рівний доступ учасників аукціо-
ну до інформації про проведення електрон ного аукціону 
в  ЕТС;

технічну можливість та доступ учасникам електрон них 
аукціонів до ЕТС, до інформації про проведення електрон-
них аукціонів, направлення до особистого кабінету учасни-
ка аукціону та/або на його електрон ну пошту унікального 
гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електрон-
ного аукціону;

передачу Організатору аукціону підписаного протоко-
лу аукціону разом з оригіналом заяви переможця аукціону 
та оригіналами документів, що є додатками до цієї заяви, 
протягом двох днів;

передачу Організатору аукціону оригіналу заяви та 
оригіналів документів, що є додатками до заяви, учасника 
електрон ного аукціону у випадку, якщо такий учасник бу-
де єдиним, хто подав заяву на участь у відповідному аукці-
оні, протягом двох днів;

усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї 
вини, під час дії цього Договору;

збереження документів, інформації та відомостей, що 
створюються, вносяться в ЕТС під час організації та про-
ведення продажу, з урахуванням таких вимог:

збереження документів, відомостей, а також на електрон-
них носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити 
їх цілісність на цих носіях;

доступність інформації, що міститься в документах, 
для її подальшого використання;

можливість відновлення документа у тому форматі, 
в якому він був створений, відправлений або одержаний;

збереження інформації, яка дає змогу встановити похо-
дження та призначення документа, а також дату і час його 
відправлення чи одержання.

III. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Під конфіденційною інформацією Сторони розумі-

ють:
відомості про учасників електрон ного аукціону до за-

твердження Організатором аукціону протоколу аукціону 
про продаж конкретного лота на відповідному електрон-
ному аукціоні;

ключі доступу електрон ного майданчика до ЕТС, клю-
чі доступу електрон ного майданчика до кожного лота, що 
виставляється на продаж на електрон ному аукціоні, ключі 
доступу учасників електрон ного аукціону до відповідного 
аукціону та інші ключі;

інформацію, що є конфіденційною інформацією або 
службовою інформацією в розумінні Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» та Закону України 
«Про інформацію».

2. Сторони зобов’язуються вжити усіх заходів для не-
розголошення конфіденційної інформації.

IV. СТРОК ДОГОВОРУ,  
УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН  

ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
1. Цей Договір набирає чинності з дати його підпи-

сання уповноваженими представниками Сторін та діє 
з ________ по ________.

2. Усі зміни та доповнення до цього Договору викла-
даються в письмовій формі, підписуються уповноваже-
ними представниками Сторін та є його невід’ємною час-
тиною.

3. Цей Договір може бути розірвано до закінчення стро-
ку, встановленого пунктом 1 цього розділу, за взаємною 
згодою Сторін або за рішенням суду.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього 
Договору Сторони несуть відповідальність згідно із зако-
нодавством України.

2. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час 
виконання цього Договору, вирішуються шляхом перего-
ворів.

3. У разі неможливості врегулювання суперечностей 
та розбіжностей, що виникли під час виконання цього 
Договору, шляхом переговорів вони підлягають вирішен-
ню в судовому порядку.

VI. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Сторони звільняються від відповідальності за не-
виконання або неналежне виконання зобов’язань за цим 
Договором у разі виникнення після укладення цього 
Договору поза волею Сторін обставин непереборної сили, 
які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, 
передбачених умовами цього Договору, та які прямо пе-
редбачені Законом України «Про торгово-промислову па-
лату України».

2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим 
Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, по-
винна не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати, 
коли їй стало відомо про їх виникнення, повідомити про це 
іншу Сторону у письмовій формі.
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3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та 
строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-
промисловою палатою України або уповноваженими нею 
регіональними торгово-промисловими палатами.

4. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили 
продовжується більше ніж дев’яносто календарних днів, 
Сторони в установленому порядку мають право розірвати 
цей Договір.

VII. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Протокол аукціону не затверджується Організатором аук-

ціону, а результати аукціону підлягають скасуванню у разі:
якщо після отримання оригіналу заяви на участь в аук-

ціоні, поданої переможцем аукціону, та документів, які є 
додатками до цієї заяви, Організатор аукціону виявить 
невідповідність прийнятих документів вимогам статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»;

виявлення невідповідності поданих переможцем аук-
ціону оригіналів документів, які є додатками до заяви на 
участь в аукціоні, їх фотокопіям, поданим в електрон ному 
вигляді.

VIII. ІНШІ УМОВИ
1. Цей Договір складено українською мовою в трьох 

оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну 
силу.

2. У правовідносинах, не врегульованих цим Дого во-
ром, Сторони керуються законодавством України, якщо 
інше не передбачено цим Договором.

IX. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, 
РЕКВІЗИТИ  

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Організатор аукціону Оператор електрон ного 
майданчика

____________________ ____________________
(повне найменування  

організатора аукціону)
(повне найменування оператора 

електрон ного майданчика)

____________________ ____________________
(місцезнаходження (згідно з даними 
Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань))

(місцезнаходження (згідно з даними 
Єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань))

____________________ ____________________
(адреса для листування (із зазна-

ченням поштового індексу))
(адреса для листування (із зазна-

ченням поштового індексу))

____________________ ____________________
(банківські реквізити (р/р, МФО, 

повне найменування банку))
(банківські реквізити (р/р, МФО, 

повне найменування банку))

____________________ ____________________
(код згідно з ЄДРПОУ) (код згідно з ЄДРПОУ)

____________________ ____________________
(телефон) (телефон)

_____________/______ _____________/_______

М. П.

Директор Департаменту  
приватизації    В. Герц

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 21 травня 2018 р. № 672, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 687/32139

Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єктів великої 
приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу
Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання потенційними покупця-
ми об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до 
проекту договору купівлі-продажу, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів великої приватизації 
Департаменту приватизації у встановленому порядку за-

безпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-
бою.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 26.06.2018 № 49. – 

Прим. ред.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за № 687/32139

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України
21 травня 2018 року № 672

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

1. Цей Порядок визначає процедуру надання потенцій-
ними покупцями об’єктів великої приватизації до органу 
приватизації власних коментарів та пропозицій до проек-
ту договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації  
(далі – проект договору).

2. Після публікації інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта великої приватизації потенційні по-
купці листом звертаються до органу приватизації для отри-
мання інформаційного пакета та проекту договору.

3. Потенційні покупці опрацьовують проект договору та 
мають право надати до органу приватизації пропозиції та ко-

ментарі до нього, чітко обґрунтувавши при цьому свої пози-
ції щодо проекту договору, а в разі потреби виклавши окремі 
його положення у відповідній редакції.

Пропозиції та коментарі подаються листом до органу при-
ватизації не пізніше, ніж за 13 робочих днів до дати проведен-
ня початку аукціону з продажу об’єкта великої приватизації.

4. Пропозиції до проекту договору, запропоновані потен-
ційними покупцями, повинні відповідати умовам продажу, 
зазначеним в інформаційному повідомленні про приватиза-
цію об’єкта великої приватизації.

5. Після отримання коментарів та пропозицій до проекту 
договору орган приватизації здійснює їх аналіз та узагаль-
нює. У разі виникнення спірних питань рішення щодо редак-
ції проекту договору приймається робочою групою органу 
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НормативНа база

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 10.07.2018 № 52. – 

Прим. ред.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 22 травня 2018 р. № 675, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 р. за N 730/32182

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права 
державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, 
що підлягають приватизації
Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про 
включення об’єктів права державної власності до відповід-
ного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що 
підлягають приватизації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 

1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та 
розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що під-
лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 
щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж», зареє-
стрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (із змінами);

приватизації з цих питань. Персональний склад цієї робочої 
групи та регламент її роботи затверджується наказом органу 
приватизації. Орган приватизації має право відхилити зміни 
та доповнення до проекту договору, якщо вони суперечать 
умовам продажу та/або чинному законодавству України.

6. За результатами опрацювання коментарів та пропози-
цій до проекту договору орган приватизації готує та затвер-
джує остаточний проект договору купівлі-продажу об’єкта 
великої приватизації.

наказ Фонду державного майна України від 01 липня 1997 
року № 683 «Про затвердження Порядку подання та розгляду 
заяв на приватизацію», зареєстрований у Міністерстві юсти-
ції України 29 серпня 1997 року за № 362/2166 (із змінами).

3. Управлінню підготовки до приватизації Департаменту 
приватизації Фонду державного майна України забезпечити 
подання цього наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на за-
ступника Голови Фонду державного майна України згідно з 
розподілом функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

7. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку аукціону 
з продажу об’єкта великої приватизації, орган приватизації 
надає під розпис кожному потенційному покупцю (уповно-
важеному представнику) затверджений остаточний проект 
договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації, до 
якого не можуть бути внесені зміни.

В. о. директор Департаменту  
приватизації  С. Дзюбенко

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2018 р. за N 730/32182

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22 травня 2018 року N 675

ПОРЯДОК 
подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності 
до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації,  
що підлягають приватизації

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгля-
ду заяв про включення об’єктів права державної власнос-
ті до переліків об’єктів великої або малої приватизації, що 
підлягають приватизації (далі – заява).

3. Об’єкти державної власності поділяються на об’єкти 
великої та малої приватизації (далі – об’єкти) відповідно 
до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

4. Заявниками можуть бути потенційні покупці – фізич-
ні особи (громадяни України, іноземні громадяни) або 
юридичні особи (юридичні особи, зареєстровані на терито-
рії України, юридичні особи інших держав).

5. Заявник забезпечує достовірність наданої інформації 
та повноту поданих документів.

II. Порядок подання та розгляду заяв  
державними органами приватизації

1. Заяви заповнюють потенційні покупці державною мовою 
друкованими літерами за встановленою формою для об’єктів 
великої приватизації згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, 
а для об’єктів малої приватизації – згідно з додатками 3, 4 до 

цього Порядку та подають до державних органів приватизації 
за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується.

2. Право підпису заяв мають:
від юридичної особи – керівник юридичної особи або 

уповноважена ним особа, яка діє на підставі довіреності;
від фізичної особи – особисто заявник або його пред-

ставник, який діє на підставі довіреності.
3. Заяви подаються у одному примірнику – у разі подання 

заяви щодо об’єктів малої приватизації та у двох примірни-
ках – у разі подання заяви щодо об’єктів великої приватизації.

4. Датою подання заяв є дата їх прийняття структурним 
підрозділом державного органу приватизації.

Примірники заяви та подані разом з нею документи пе-
редаються до відповідного структурного підрозділу дер-
жавного органу приватизації.

5. Державний орган приватизації, розглянувши заяву та 
додані до неї документи, має право повернути її заявнику з 
таких причин:

заява не відповідає встановленій формі;
документи, обов’язкове подання яких передбачено цим 

Порядком, відсутні, подано не в повному обсязі або оформ-
лено неналежним чином;

уповноважений орган управління самостійно ініціював 
включення об’єкта, щодо якого надійшла заява, до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

об’єкт уже включено до переліку об’єктів великої або 
малої приватизації, що підлягають приватизації;
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у заяві або документах, що подаються разом із заявою, 
містяться помарки, виправлення або помилки, які суттєво 
впливають на зміст заяви.

Після усунення недоліків заявник має право повторно 
подати заяву.

III. Включення об’єктів права державної власності  
до переліку об’єктів великої приватизації,  

що підлягають приватизації
1. До заяви про включення об’єктів права державної влас-

ності до переліку об’єктів великої приватизації, що підляга-
ють приватизації, додаються:

для юридичних осіб – нерезидентів – документ про реє-
страцію у державі її місцезнаходження (витяг із торговель-
ного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений 
згідно із законодавством держави його видачі, перекладений 
українською мовою;

для фізичних осіб громадян України – копія паспорта 
громадянина України;

для іноземних громадян – копія паспорта.
У разі якщо заяву підписано особою, уповноваженою 

керівником юридичної особи, або представником фізичної 
особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи 
та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт 
громадянина з безконтактним електронним носієм, до заяви 
додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною 
інформацією.

2. Державний орган приватизації протягом трьох днів 
після надходження заяви звертається щодо надання згоди на 
включення об’єкта до переліку об’єктів державної власнос-
ті, що підлягають приватизації, до уповноважених органів 
управління державним майном, крім випадків, коли орган 
приватизації є уповноваженим органом управління держав-
ним майном або уповноважений орган управління самостій-
но ініціював включення такого об’єкта до переліку об’єктів 
державної власності, що підлягають приватизації.

3. Державний орган приватизації, до якого надійшла за-
ява, одночасно із зверненням до уповноваженого органу 
управління об’єктом державної власності надсилає до Фонду 
державного майна України (далі – Фонд) копії відповідного 
звернення, заяви та доданих до неї документів.

4. У разі якщо державний орган приватизації, до якого на-
дійшла заява, є уповноваженим органом управління об’єкта 
державної власності, копії зареєстрованої заяви та доданих 
до неї документів надсилаються тільки до Фонду.

5. Уповноважені органи управління державним майном 
надають до Фонду та державного органу приватизації, до яко-
го надійшла заява, згоду на приватизацію об’єкта державної 
власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з дати 
надходження звернення від державних органів приватизації.

6. У разі якщо державний орган приватизації не одержав 
у встановлений строк дозвіл чи відмову від органу, уповно-
важеного управляти відповідним майном, згода на привати-
зацію вважається наданою.

7. У разі надходження від органу, уповноваженого управ-
ляти державним майном, вмотивованої відмови погодити 
включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, результати розгляду заяви доводить до заявни-
ка державний орган приватизації, до якого надійшла заява, 
у письмовій формі або за проханням заявника – засобами 
електронного зв’язку.

8. У разі надходження до Фонду згоди уповноважено-
го органу управління державним майном на приватизацію 
об’єкта державної власності та за відсутності підстав для від-
мови в приватизації об’єкта, що належить до сфери управ-
ління державного органу приватизації, Фонд готує проект 
акта Кабінету Міністрів України щодо включення відповід-
ного об’єкта до переліку об’єктів великої приватизації, що 
підлягають приватизації.

9. Фонд в установленому порядку подає Кабінетові 
Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України 
щодо включення відповідного об’єкта до переліку об’єктів 
великої приватизації, що підлягають приватизації, до якого 
додаються примірник заяви та додані до неї документи.

10. У п’ятиденний строк після набрання чинності актом 
Кабінету Міністрів України щодо затвердження (включення 
об’єкта до) переліку об’єктів великої приватизації, що під-
лягають приватизації, або надходження до державного орга-
ну приватизації рішення Кабінету Міністрів України щодо 
невключення об’єкта до такого переліку державний орган 
привати зації письмово повідомляє про це заявника, підпри-
ємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта), 
а також відповідний уповноважений орган управління.

IV. Включення об’єктів права державної власності 
до переліку об’єктів малої приватизації,  

що підлягають приватизації
1. До заяви про включення об’єктів права державної влас-

ності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації, додаються:

для юридичних осіб – нерезидентів – документ про реє-
страцію у державі її місцезнаходження (витяг із торговель-
ного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений 
згідно із законодавством держави його видачі, перекладений 
українською мовою;

для фізичних осіб – громадян України – копія паспорта 
громадянина України;

для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує 
особу.

У разі якщо заяву підписано особою, уповноваженою 
керівником юридичної особи, або представником фізичної 
особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи 
та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт з 
безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія 
такого паспорта з відповідною підтвердною інформацією.

2. Державний орган приватизації, до якого надійшла за-
ява, протягом трьох днів після надходження заяви зверта-
ється щодо надання згоди на включення об’єкта до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, 
до уповноважених органів управління державним майном, 
крім випадків, коли орган приватизації є уповноваженим 
органом управління державним майном або уповноважений 
орган управління самостійно ініціював включення такого 
об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підля-
гають приватизації.

3. Державний орган приватизації, до якого надійшла за-
ява, одночасно із зверненням до уповноважених органів 
управління державним майном надсилає до Фонду копії 
відповідного звернення, зареєстрованої заяви та доданих до 
неї документів.

4. У разі якщо державний орган приватизації, до якого на-
дійшла заява, є уповноваженим органом управління об’єкта 
державної власності, копії зареєстрованої заяви та доданих 
до неї документів надсилаються тільки до Фонду.

5. Уповноважені органи управління державним майном 
надають до Фонду та державного органу приватизації, до яко-
го надійшла заява, згоду на приватизацію об’єкта державної 
власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з дати 
надходження звернення від державних органів приватизації.

6. У разі якщо державний орган приватизації не одержав 
у встановлений строк дозволу чи відмови від органу, упо-
вноваженого управляти відповідним майном, згода на при-
ватизацію вважається наданою.

7. У разі надходження від органу, уповноваженого управ-
ляти державним майном, вмотивованої відмови погодити 
включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації, результати розгляду заяви до-
водить до заявника державний орган приватизації, до якого 
надійшла заява, у письмовій формі або за проханням заяв-
ника – засобами електронного зв’язку.

8. Державний орган приватизації протягом 30 днів роз-
глядає подану заяву і додані до неї документи та приймає 
рішення щодо включення об’єкта до переліку об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації, і в п’ятиденний 
строк письмово повідомляє про прийняте рішення заявни-
ка, підприємство, що приватизується (балансоутримувача 
об’єкта), а також відповідний уповноважений орган управ-
ління.
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9. Державний орган приватизації, який прийняв рішення 
про включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватиза-
ції, що підлягають приватизації, не пізніше наступного дня 
інформує Фонд про прийняте рішення.

10. Фонд за поданням державних органів приватизації, 
які прийняли рішення про включення об’єкта до переліку 
об’єктів малої приватизації, у разі відсутності підстав для 
відмови затверджує переліки об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації.

11. Об’єкт вважається включеним до переліку об’єктів 
малої приватизації з дати затвердження такого переліку 
Фондом.

V. Відмова у включенні об’єктів до відповідного 
переліку об’єктів великої або малої приватизації, 

що підлягають приватизації
1. Відмова державними органами приватизації у включен-

ні об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої 
приватизації, що підлягають приватизації, можлива у разі:

коли підприємство, що пропонується приватизувати, пе-
ребуває у процесі ліквідації;

коли законодавством установлено обмеження щодо при-
ватизації об’єкта;

вмотивованої відмови органу, уповноваженого управля-
ти державним майном, у погодженні щодо включення до пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації;

невключення Кабінетом Міністрів України за поданням 
Фонду державного майна України до переліку об’єктів ве-
ликої приватизації, що підлягають приватизації.

2. У разі наявності підстав для відмови у включенні 
об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої 
приватизації, що підлягають приватизації, державний орган 
приватизації, до якого надійшла заява, повідомляє заявника 
про причини відмови у письмовій формі або за проханням 
заявника – засобами електронного зв’язку.

В. о. директора Департаменту  
приватизації    С. Дзюбенко

Додаток 1 
до Порядку подання та розгляду заяв про включення  

об’єктів права державної власності до відповідного  
переліку об’єктів великої або малої приватизації,  

що підлягають приватизації 
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення об’єкта права державної власності до переліку об’єктів  

великої приватизації, що підлягають приватизації 
(для юридичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

Об’єкт великої приватизації
єдиний майновий комплекс державного підприємства   
пакет акцій (частка) розміром                                                  % статутного капіталу товариства

Відомості про державне підприємство (господарське товариство)
Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження державного підприємства (господарського товариства)         Поштовий індекс   
Область   Автономна Республіка Крим  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село  

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  

Заявник – юридична особа
Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи

Повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник:
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Місцезнаходження юридичної особи                                                                                                                                      Поштовий індекс   
Україна   Область   Автономна Республіка Крим  

Інша країна  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок   Корпус   Тип приміщення*   №  
_______________

*Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо.

Уповноважена особа заявника

Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  
Дата видачі паспорта  / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Інформація для здійснення зв’язку з юридичною (уповноваженою) особою

Телефон 1 Телефон 2
+ 3 8  + 3 8

Факс Адреса сторінки в мережі Інтернет
+ 3 8  

Адреса електронної пошти 

Інші відомості

 ________________________ ________________________ ________________________
 (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви
/ /

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

Вхідний №    Усього прийнято від заявника сторінок  

/ / ___________________________________ М. П.
Дата надходження заяви  

до державного органу приватизації
(прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи 

державного органу  приватизації)
державного  

органу  
приватизації

(заповнює структурний підрозділ державного органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції)

Продовження додатка 1
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Додаток 2 
до Порядку подання та розгляду заяв про включення  

об’єктів права державної власності до відповідного  
переліку об’єктів великої або малої приватизації,  

що підлягають приватизації 
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення об’єкта права державної власності до переліку об’єктів 

великої приватизації, що підлягають приватизації 
(для фізичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

Об’єкт великої приватизації
єдиний майновий комплекс державного підприємства   
пакет акцій (частка) розміром                                                  % статутного капіталу товариства

Відомості про державне підприємство (господарське товариство)
Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження державного підприємства (господарського товариства)                       Поштовий індекс   
Область   Автономна Республіка Крим  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  

Заявник – фізична особа
Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  
Дата видачі паспорта  / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Повне офіційне найменування держави, громадянином якої є заявник:

Місце проживання фізичної особи                                                                               Поштовий індекс   
Україна   Область   Автономна Республіка Крим  
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Інша країна  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок   Корпус   Тип приміщення*   №  
_______________

*Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо.

Представник заявника

Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  

Дата видачі паспорта  / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою (представником заявника)

Телефон 1 

+ 3 8  

Адреса електронної пошти 

Інші відомості

 ________________________  ________________________
 (прізвище, ініціали заявника)  (підпис)

Дата заповнення заяви
/ /

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

Вхідний №    Усього прийнято від заявника сторінок  

/ / ___________________________________ М. П.
Дата надходження заяви  

до державного органу приватизації
(прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи 

державного органу  приватизації)
державного  

органу  
приватизації

(заповнює структурний підрозділ державного органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції)

Продовження додатка 2
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Додаток 3 
до Порядку подання та розгляду заяв про включення  

об’єктів права державної власності до відповідного  
переліку об’єктів великої або малої приватизації,  

що підлягають приватизації 
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення об’єкта права державної власності до переліку  

об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
(для юридичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

Об’єкт малої приватизації

єдиний майновий комплекс, окреме  майно, об’єкт незавершеного будівництва, об’єкти соціально-культурного призначення   

пакет акцій (частка) розміром                                         % статутного капіталу акціонерного товариства

Відомості про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта малої приватизації

Відомості про державне підприємство, господарське товариство (для пакетів акцій, часток)
Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження відповідного об’єкта малої приватизації                                                       Поштовий індекс   
Область   Автономна Республіка Крим  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  

Відомості про балансоутримувача об’єкта малої приватизації (у разі наявності)
Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження балансоутримувача об’єкта малої приватизації (у разі наявності)       Поштовий індекс   

Область   Автономна Республіка Крим  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  
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Заявник – юридична особа

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  

Повне найменування юридичної особи

Повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник:

Місцезнаходження юридичної особи                                                                                                               Поштовий індекс   

Україна   Область   Автономна Республіка Крим  

Інша країна  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок   Корпус   Тип приміщення*   №  
_______________

*Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо.

Уповноважена особа заявника

Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  

Дата видачі паспорта  / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Інформація для здійснення зв’язку з юридичною (уповноваженою) особою

Телефон 1 Телефон 2
+ 3 8  + 3 8

Факс Адреса сторінки в мережі Інтернет
+ 3 8  

Адреса електронної пошти 

Продовження додатка 3
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Інші відомості

 ________________________ ________________________ ________________________
 (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви
/ /

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

Вхідний №    Усього прийнято від заявника сторінок  

/ / ___________________________________ М. П.
Дата надходження заяви  

до державного органу приватизації
(прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи 

державного органу  приватизації)
державного  

органу  
приватизації

(заповнює структурний підрозділ державного органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції)

Додаток 4 
до Порядку подання та розгляду заяв про включення  

об’єктів права державної власності до відповідного  
переліку об’єктів великої або малої приватизації,  

що підлягають приватизації 
(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА 
про включення об’єкта права державної власності до переліку  

об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
(для фізичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

Об’єкт малої приватизації

єдиний майновий комплекс, окреме  майно, об’єкт незавершеного будівництва, об’єкти соціально-культурного призначення   

пакет акцій (частка) розміром                                         % статутного капіталу акціонерного товариства

Відомості про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта малої приватизації

Відомості про державне підприємство, господарське товариство (для пакетів акцій, часток)

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  

Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження відповідного об’єкта малої приватизації                                   Поштовий індекс   

Область   Автономна Республіка Крим  

Продовження додатка 3
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Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  

Відомості про балансоутримувача об’єкта малої приватизації (у разі наявності)

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ  

Повне найменування юридичної особи

Місцезнаходження балансоутримувача об’єкта малої приватизації (у разі наявності)     Поштовий індекс   

Область   Автономна Республіка Крим  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок №  

Заявник – фізична особа
Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  
Дата видачі паспорта  / /
Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Повне офіційне найменування держави, громадянином якої є заявник:

Місце проживання фізичної особи                                                                                              Поштовий індекс   

Україна   Область   Автономна Республіка Крим  

Продовження додатка 4
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Інша країна  

Місто   Селище міського типу   Селище   Село   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою

Будинок   Корпус   Тип приміщення*   №  
_______________

*Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо.

Представник заявника

Прізвище

Ім’я

По батькові

Паспортні дані                                                                                 серія   номер  

Дата видачі паспорта  / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою (представником заявника)

Телефон 
+ 3 8  

Адреса електронної пошти 

Інші відомості

 ________________________  ________________________
             (прізвище, ініціали заявника)                            (підпис)

Дата заповнення заяви
/ /

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

Вхідний №    Усього прийнято від заявника сторінок  

/ / ___________________________________ М. П.
Дата надходження заяви  

до державного органу приватизації
(прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи 

державного органу  приватизації)
державного  

органу  
приватизації

(заповнює структурний підрозділ державного органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції)

Продовження додатка 4
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22 травня 2018 року № 680

ПЛАН 
розміщення акцій акціонерного товариства

____________________________________________________________________________________________
(найменування)

(об’єкта ________________________________ приватизації)
                                                                                                                (відповідно до класифікації)

Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________________________

Загальна кількість акцій __________________________________________________________________________ шт.

Статутний капітал ______________________________________________________________________________ грн

Номінальна ціна акції ____________________________________________________________________________ грн

Спосіб розміщення
Строк розміщення Акції Частка в 

статутному 
капіталі, %

Не реалізовано

початок закінчення кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

кількість, 
шт.

частка у статутному  
капіталі, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Продаж акцій на аукціоні з 
умовами

       

із зниженням стартової 
ціни

       

за методом вивчення 
цінових пропозицій

       

за методом покрокового 
зниження стартової 
ціни та подальшого 
подання цінових 
пропозицій

       

Продаж акцій на аукціоні 
без умов

       

із зниженням стартової 
ціни

       

за методом покрокового 
зниження стартової ціни 
та подальшого подання 
цінових пропозицій

       

Власність недержавного 
засновника*

       

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 03.07.2018 № 50. – Прим. ред.

НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 22 травня 2018 р. № 680, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 703/32155

Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства
Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму плану розміщення акцій акціонер-
ного товариства, що додається.

2. План розміщення акцій акціонерного товариства та 
зміни до нього затверджуються наказом державного органу 
приватизації.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Фонду державного майна України від 04 квіт-

ня 1994 року № 175 «Про затвердження Положення про 
типовий план розміщення акцій акціонерного товари-
ства, яке створено шляхом корпоратизації», зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 року за 
№ 96/305 (із змінами);

наказ Фонду державного майна України від 01 жов-
тня 1997 року № 1065 «Про затвердження Положення 
про план приватизації єдиного майнового комплек-
су підприємства», зареєстрований в Міністерстві юс-
тиції України 17 жовтня 1997 року за № 490/2294  
(із змінами).

4. Управлінню формування переліків об’єктів привати-
зації Департаменту приватизації забезпечити подання цього 
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-
бою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ
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НАКАЗ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
від 25 травня 2018 р. № 686, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 711/32163

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна  
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна
Відповідно до частини другої статті 18 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», 
Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендо-
давця державного майна на здійснення невід’ємних поліп-
шень орендованого державного майна, що додається.

2. Управлінню орендних відносин подати цей наказ на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в 
установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду дер-
жавного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523 

«Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орен-
додавця державного майна на здійснення невід’ємних по-
ліпшень орендованого державного майна», зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за 
№ 1123/12997 (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на пер-
шого заступника Голови Фонду державного майна України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опу-
блікування*.

В. о. Голови Фонду  В. ТРУБАРОВ

____________
* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 03.07.2018 № 50. – 

Прим. ред.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за № 711/32163

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
25 травня 2018 року № 686

ПОРЯДОК 
надання орендарю згоди орендодавця державного майна  
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення про-
цедури надання орендарю згоди орендодавця державного 
майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
державного майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця дер-
жавного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орен-
дованого державного майна включає такі етапи:

1) подання заяви і пакета документів орендарем;
2) розгляд заяви і документації орендаря;
3) прийняття відповідного рішення.
3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого держав-
ного майна орендар подає заяву і такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на 
їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень 
орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці 
(за їх наявності);

4) довідку балансоутримувача про вартість об’єкта орен-
ди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок по-
точного року;

5) завірену копію проектно-кошторисної документації, 
якщо інше не встановлено договором оренди;

6) звіт за результатами експертизи кошторисної части-
ни проектної документації на здійснення невід’ємних по-
ліпшень.

4. Інформація про доцільність здійснення невід’ємних 
поліпшень надається на підставі наданих орендарем доку-
ментів:

1) у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі 
або споруди – органом, уповноваженим управляти відпо-
відним державним майном (за його наявності);

2) у разі оренди приміщень, частин будівель і споруд – 
органом, уповноваженим управляти відповідним держав-
ним майном, або за його дорученням чи за його відсутнос-
ті – балансоутримувачем.

5. У разі оренди цілісного майнового комплексу при 
здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відраху-
вань на орендоване державне майно чи інших коштів орен-
додавець для розгляду питання про надання згоди на здій-
снення невід’ємних поліпшень створює комісію за участю 
представників органу, уповноваженого управляти майном 
(за його наявності).

6. У разі відсутності органу, уповноваженого управляти 
відповідним державним майном, орендодавець для розгля-

1 2 3 4 5 6 7 8

Інші способи продажу**        

Усього:        
___________

* Для господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

** Для пакетів акцій, реалізація яких відбувалась до набрання чинності Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
зазначати способи розміщення акцій, якими ці акції були реалізовані.

Керівник структурного підрозділу 
органу приватизації ______________________________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

В. о. директора Департаменту  
приватизації    С. Дзюбенко

Продовження таблиці
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ду питання про надання згоди на здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, 
будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизацій-
них відрахувань, створює комісію за участю представни-
ків органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, 
або його правонаступника, а за їх відсутності – представ-
ників відповідних місцевих державних адміністрацій (за 
згодою).

7. Згода на здійснення поліпшень надається з урахуванням 
висновків комісії та умов договору у формі листа орендодавця 
орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орен-
дованого майна. У листі вказується на необхідність першочер-
гового використання амортизаційних відрахувань на орендо-
ване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість 
орендованого державного майна.

8. Після отримання згоди орендар складає графік вико-
нання робіт і подає його орендодавцю.

9. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних 
поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про за-
вершення виконання робіт з поданням копій підписаних за-
мовником і підрядником актів приймання виконаних робіт 
та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

10. Орендодавець зобов’язаний протягом 5 робочих днів 
після отримання інформації про здійснені поліпшення вне-
сти до бази даних інформаційно-пошукової підсистеми 
Фонду державного майна України «Етап – Оренда» інфор-
мацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та дже-
рело їх фінансування.

Начальник Управління  
орендних відносин    С. Білько

наказ Фонду від 23 квітня 2012 року № 562 «Про затверджен-1. 
ня Типового переліку відомостей для різних способів продажу, 
обов’язкового для публікації в офіційних друкованих видан-
нях державних органів приватизації, та порядку подання таких 
відомос тей», зареєстрований в Мін’юсті 15 травня 2012 року 
за № 755/21068 (із змінами).

наказ Фонду від 03 травня 2012 року № 604 «Про затверджен-2. 
ня Порядку проведення громадських слухань під час підготов-
ки об’єктів групи Г до приватизації», зареєстрований в Мін’юсті 
10 травня 2012 року за № 737/21050.

наказ Фонду від 31 травня 2007 року № 855 «Про затверджен-3. 
ня Положення про конкурсний відбір розробників документації із 
землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок дер-
жавної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації, у 2007 році», зареєстрований у Мін’юсті 30 липня 
2007 року за № 860/14127 (із змінами).

наказ Фонду від 27 липня 2000 року № 1559 «Про організацій-4. 
ні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, 
яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що 
підлягають приватизації, з метою визначення способу їх прода-
жу на підставі аналізу попиту потенційних покупців на об’єкти 
приватизації», зареєстрований у Мін’юсті 14 серпня 2000 року 
за № 498/4719 (із змінами).

наказ Фонду від 08 вересня 2000 року № 1871 «Про затвердження 5. 
Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних това-
риств на відкритих грошових регіональних аукціонах», зареєстро-
ваний у Мін’юсті 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (із змінами);

наказ Фонду від 09 серпня 2000 року № 1660 «Про затвердження 6. 
Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші», зареєстро-
ваний у Мін’юсті 27 серпня 2000 року за № 551/4772 (із змінами).

наказ Фонду від 03 липня 2000 року № 1368 «Про затверджен-7. 
ня Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонер-
них товариств», зареєстрований в Мін’юсті 18 липня 2000 року 
за № 428/4649 (із змінами);

наказ Фонду від 29 липня 2008 року № 878 «Про затверджен-8. 
ня Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних 
товариств за номінальною вартістю», зареєстрований в Мін’юсті 
27 серпня 2008 року за № 783/15474 (із змінами).

наказ Фонду від 12 квітня 2002 року № 667 «Про затвердження 9. 
Положення про порядок реструктуризації підприємств», зареєстро-
ваний в Мін’юсті 07 травня 2002 року за № 414/6702 (із змінами).

наказ Фонду від 31 березня 2000 року № 667 «Про порядок пере-10. 
дачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, уста-
нов, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління 
державних органів приватизації у зв’язку з прийняттям рішен-
ня про їх приватизацію», зареєстрований в Мін’юсті 12 квітня 
2000 року за № 224/4445 (із змінами);

наказ Фонду від 30 серпня 2000 року № 1798 «Про затверджен-11. 
ня Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців 
на об’єкти приватизації», зареєстрований в Мін’юсті 06 вересня 
2000 року за № 580/4801 (із змінами);

До уваги читачів

наказ Фонду від 15 липня 1997 року № 743 «Про затверджен-12. 
ня Положення про комісію з приватизації», зареєстрований 
в Мін’юсті 29 серпня 1997 року за № 361/2165 (із змінами);

наказ Фонду від 22 жовтня 2012 року № 3688 «Про затвердження 13. 
нормативно-правового акта», зареєстрований в Мін’юсті 30 жов-
тня 2012 року за № 1816/22128 (із змінами).

наказ Фонду від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затверджен-14. 
ня положень з питань приватизації майна в агропромислово-
му комплексі», зареєстрований в Мін’юсті 29 вересня 2000 року 
за № 666/4887 (із змінами).

наказ Фонду від 11 вересня 2000 року № 1894 «Про затверджен-15. 
ня Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва», зареєстрований у Мін’юсті 28 вересня 2000 року 
за № 664/4885 (із змінами);

наказ Фонду від 02 квітня 2012 року № 439 «Про затвердження 16. 
Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на 
аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошен-
ня ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за прин-
ципом аукціону», зареєстрований у Мін’юсті 14 травня 2012 року 
за № 753/21066 (із змінами);

наказ Фонду від 09 вересня 2015 року № 1325 «Про затвердження 17. 
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни», 
зареєстрований у Мін’юсті 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 
(із змінами).

наказ Фонду від 15 вересня 2000 року № 1935 «Про затвердження 18. 
Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що на-
лежать державі у статутному капіталі господарських товариств, 
інших господарських організацій та підприємств, заснованих 
на базі об’єднання майна різних форм власності», зареєстрова-
ний в Мін’юсті 06 жовтня 2000 року за № 690/4911 (із змінами).

наказ Фонду , Міністерства рибного господарства України 19. 
від 11 жовтня 1996 року № 1218/174 «Про затвердження 
Положення про порядок приватизації майна підприємств і орга-
нізацій рибної галузі», зареєстрований в Мін’юсті 31 жовтня 
1996 року за № 636/1661 (із змінами).

наказ Фонду , Міністерства економіки та з питань європейської 20. 
інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354 «Про 
затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об’єктів 
приватизації», зареєстрований в Мін’юсті 06 грудня 2002 року 
за № 950/7238.

наказ Фонду від 22 травня 2012 року № 723 «Про затверджен-21. 
ня Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу 
акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах гос-
подарських товариств, інших господарських організацій і підпри-
ємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм влас-
ності та розташованих на території України або за її межами», 
зареєстрований у Мін’юсті 12 червня 2012 року за № 937/21249 
(із змінами).

На виконання Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
було прийнято низку наказів Фонду державного майна України,  
відповідно до яких визнано такими, що втратили чинність:



Приватизація

Державну форму власності змінили 145 об’єктів, комунальну форму влас-
ності – 506 об’єктів (за даними форми № 1-приватизація «Інформація про 
приватизацію державного майна підприємства, установи, організації», пода-
ними державними органами приватизації щодо об’єктів державної власності 
та регіональними відділеннями Фонду і органами місцевого самоврядування 
щодо об’єктів комунальної власності).

Бюджетне завдання: 17,1 млрд грн.

Від приватизації державного майна надійшло та перераховано до державного 
бюджету 3,376 млрд грн.

Від приватизації об’єктів комунальної власності до місцевих бюджетів пере-
раховано 1,96 млн грн.

Починаючи з 1992 року, в Україні приватизовано більше 132 тисяч об’єктів: 29 610 
об’єктів державної форми власності та 103 090 об’єктів комунальної власності. 
Результатом приватизації є вагомий недержавний сектор економіки, який вклю-
чає понад 11 тисяч акціонерних товариств.
За всі роки від приватизації державного майна надійшло більше 67 млрд грн.

Управління державною власністю

Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна: 18 906 
(станом на 01 січня 2018 року).

Бюджетне завдання: 1,6 млрд грн.

Надходження: 1,055 млрд грн.

Управління корпоративними правами держави
У Реєстрі корпоративних прав держави обліковується 501 господарське 
товариство, яке має частку держави у статутному капіталі. Фонд здійснює 
управління 315 об’єктами (62,87 % загальної кількості).

Надходження від сплати дивідендів та відрахування частини чистого 
прибутку: 929,253 млн грн та 3 391 USD.

За роки роботи Фонду держава отримала майже 11 млрд грн від оренди держав-
ного майна та майже 8 млрд грн дивідендів

У 2017 році Фонд перерахував до державного бюджету 5,362 млрд грн, 
одержав з державного бюджету 0,25 млрд грн (0,23 млрд грн – на утриман-
ня органів приватизації та 0,02 млрд грн – на заходи з підготовки до при-
ватизації).

Таким чином, Фонд у 2017 році приніс державі чистий прибуток у розмірі 
5,112 млрд грн.

СтиСлий огляд результатів роботи

Фонду у 2017 році
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