
Звіт про проведення громадського обговорення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу об’єктів 

великої приватизації державної власності» 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб 

та їх об’єднань Фонд державного майна України (далі – Фонд) забезпечив 

проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету міністрів 

України «Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації 

державної влади» (далі – Проект) шляхом його оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Фонду 16 березня 2018 року. 

Проект розроблено на виконання Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-VIII (далі – 

Закон). 

Метою розроблення Проекту є необхідність забезпечення продажу 

об’єктів великої приватизації державної власності (далі – об’єкти приватизації) 

відповідно до вимог Закону. Проект встановлює порядок підготовки, 

організації та проведення продажу об’єктів приватизації. 

За період оприлюдення Проекту на офіційному веб-сайті Фонду від 

фізичних, юридичних та їх об'єднань на адресу Фонду надійшли такі пропозиції 

та зауваження: 

Фортунатов Д.П. 

конт.тел. 

0674014986 

  

1. Пункт 6 проекту  
пропонується доопрацювати 

з урахуваням вимог абз. 5 ч. 6 

ст. 19 Закону, яким 

передбачено, що умови 

продажу об'єктів великої 

приватизації комунальної 

власності затверджуються 

місцевими радами.  

 

 

 

 

 

2. Пункт 10 проекту  

пропонується доопрацювати 

в частині повноважень 

аукціонної комісії, а саме: 

аукціонна комісія не може 

здійснювати «реєстрацію 

учасників аукціону», так як 

він визначається в процесі 

аукціону організатором 

аукціону.  

 

 

 

Не 

враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж об'єктів великої 

приватизації комунальної 

власності не є предметом 

правового регулювання проекту. 

Наразі у Фонді державного майна 

України триває робота по 

розробці проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

затвердження місцевими радами 

умов продажу об'єктів великої 

приватизації комунальної 

власності». 

 

Відповідно до Закону України 

«Про приватизацію державного і 

коммунального майна» (далі – 

Закон) організатор аукціону - 

Фонд державного майна України, 

його регіональні відділення, 

представництва у районах і 

містах, органи приватизації в 

Автономній Республіці Крим, 

органи приватизації 

територіальних громад або 

залучені ними юридичні особи, 

які діють відповідно до договору, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У пункті 11 проекту 
внести зміни, в частині 

включення до зобов’язань 

покупцю проведення 

екологічного аудиту, так як 

відповідно до ст. 12 Закону 

«Про екологічний аудит» 

обов’язків екологічний аудит 

здійснюється на замовлення 

заінтересованих органів 

виконавчої влади щодо 

об’єктів або видів діяльності, 

які становлять підвищену 

екологічну небезпеку у 

випадку їх приватизації 

 

 

 

 

 

 

4. До пункту 12 

проекту доповнити 

положеннями про вигляд 

(обсяг, відповідального, ким 

затверджується) 

рекомендацій державного 

органу приватизації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укладеного з державними 

органами приватизації. Статтею 

15 Закону встановлено, що 

договір між організатором 

аукціону та оператором 

електронних майданчиків 

укладається для проведення 

електронних аукціонів при 

продажу об’єктів малої 

приватизації.  

 

Стаття 26 Закону передбачає 

виключний перелік умов 

аукціону, які включаються до 

договору купівлі-продажу. Крім 

цього, статтею 10 Закону 

встановлюється порядок 

приватизації державного майна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до процедури 

проведення підготовки аукціону 

Фондом державного майна 

України затверждуються 

рекомендації до умов проведення 

аукціону з продажу об'єктів 

великої приватизації. До кожного 

об'єкта великої приватизації буде 

запроваджено індивідуальний 

підхід визначення рекомендацій. 

 

 

Директор департаменту підготовки  

та продажу об'єктів приватизації       В. Герц 

 


