
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту наказу Фонду державного майна України  

«Про затвердження Змін до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів 
аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності» 

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) доопрацьованого проекту 
акта 

Положення про умови і порядок проведення конкурсів з 

визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів 

державної власності 

Положення про умови і порядок проведення конкурсів з 

визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів 

державної власності 

2.1. Для організації і проведення конкурсу Фондом державного 
майна України створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у 

складі 9 осіб: голови комісії - першого заступника Голови Фонду 
державного майна України або заступника Голови Фонду 
державного майна України, секретаря, трьох представників Фонду 

державного майна України, представника Міністерства 

промислової політики України (за згодою), представника 

Міністерства транспорту та зв'язку України (за згодою), 
представника Міністерства оборони України (за згодою), 
представника Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (за згодою).  

 
3.1. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно 
від форми власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, 

створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які 

мають право на організацію продажу майна, що перебуває у 

державній власності, та діяльність яких у сфері відчуження 

майна, що перебуває у державній власності, передбачена 

установчими документами, мають досвід роботи не менше трьох 

років у цій сфері діяльності, мають мережу створених у 
встановленому порядку філій (членів товарної біржі - юридичних 

осіб) у більшості областей України (не менше 15) та вчасно подали 
на розгляд комісії повний пакет документів, перелік яких наведений 
у пункті 3.2 цього розділу.  

 

2.1. Для організації і проведення конкурсу Фондом державного 
майна України створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у 

складі 9 осіб: голови комісії - першого заступника Голови Фонду 
державного майна України або заступника Голови Фонду 
державного майна України, секретаря, трьох представників Фонду 

державного майна України, представника Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), представника 

Міністерства інфраструктури України (за згодою), представника 
Міністерства оборони України (за згодою), представника Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою).  

 
 

 
3.1. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно 
від форми власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, 

створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", мають 
мережу створених у встановленому порядку філій (членів товарної 

біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не мен ше 15) 
та вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів, 
перелік яких наведений у пункті 3.2 цього розділу.  

 
 

 
 
 

 



3.2.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного 

найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс), 
форми власності та статусу підприємства (організації), складу 
керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, 

спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у 
конкурсі.  

 
3.2.2. Копії установчого документа (статуту або засновницького 
договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, 

довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом 
керівника та печаткою учасника конкурсу.  

 
3.2.3. Копію договору про організацію продажу майна, що перебуває 
у державній власності (укладеного відповідно до наказу Фонду 

державного майна України від 17.10.2007 N 1672 "Про 
затвердження Положення про умови укладання (переукладання) 

договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній 
власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.12.2007 за N 1396/14663).  

 

3.2.4. Інформацію про фінансову спроможність загального (власного 

та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу; 
копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; 
результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально 

засвідчену копію аудиторського висновку); довідку про відсутність 
несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових 

зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням 
аналогічних послуг.  
 

3.2.5. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, 
а також технічні можливості для забезпечення організації 

відчуження майна, що перебуває у державній власності, та 
виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується 
довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:  

 
а) результати діяльності з відчуження майна, що перебуває у 

державній власност і, протягом останніх двох років та відсутність 
протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог 

3.2.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного 

найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс), 
форми власності, складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), 
чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив 

бажання брати участь у конкурсі.  
 

 
3.2.2. Копії установчого документа (статуту або засновницького 
договору), засвідчені підписом керівника.  

 
 

 
3.2.3.Виключити. 
 

 
 

 
 
 

 
3.2.3.  Інформацію про фінансову спроможність загального (власного 

та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу; 
копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; 
результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально 

засвідчену копію аудиторського висновку); довідку про відсутність 
несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових 

зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням 
аналогічних послуг.  
 

3.2.4. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а 
також технічні можливості для забезпечення організації відчуження 

майна, та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації 
(підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію 
про:  

 
а) результати діяльності з відчуження майна, протягом останніх двох 

років та відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності 
порушень вимог чинного законодавства;  



чинного законодавства;  

 
б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу 
майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років, та 

обсяги відчуженого майна, які не повинні бути меншими ніж 3 млн. 
грн. за рік;  

 
в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, 
який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення 

торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами 
оперативного висвітлення біржової інформації;  

 
г) наявність не менше ніж п'яти ліній міського та міжміського 
телефонного зв'язку;  

 
ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;  

 
д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не 

менше двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності 

та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується 

копіями кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження 

об'єктів державної власності та продажу майна в процесі 

приватизації, виданих Фондом державного майна України).  
 

3.2.6. Документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів 
товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не 

менше 15), їх технічні можливості, досвід роботи та копії положень 
про філії або договорів з біржею та інформацію про їх 
місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім'я, по батькові 

директора.  
 

4.2.5. Кількість угод (договорів), укладених за результатами 
біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а також 
обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період, у т. 

ч. окремо по державному майну.  
 

4.2.6. Наявність укладеного з Фондом державного майна 

України договору про організацію продажу майна, що перебуває 

 

 
б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу 
майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років, та 

обсяги відчуженого майна, які не повинні бути меншими ніж 3 млн. 
грн. за рік;  

 
в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, 
який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення 

торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами 
оперативного висвітлення біржової інформації;  

 
г) наявність не менше ніж п'яти ліній міського та міжміського 
телефонного зв'язку;  

 
ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;  

 
д) виключити 
 

 
 

 
 
 

3.2.5. Документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів 
товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не 

менше 15), їх технічні можливості, досвід роботи та копії положень 
про філії або договорів з біржею та інформацію про їх 
місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім'я, по батькові 

директора.  
 

4.2.5. Кількість угод (договорів), укладених за результатами 
біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а також 
обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період.  

 
 

4.2.6. Виключити. 
 



у державній власності.  

 
4.2.7. Наявність кваліфікованих спеціалістів (фахівців з 

відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в 

процесі приватизації тощо).  

 

4.2.8. Технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна, що 

перебуває у державній власності (не менше трьох років).  
 

4.2.9. Наявність власного друкованого видання загальнодержавного 
розповсюдження.  

 
4.2.10. Відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених 
боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з 

наданням аналогічних послуг.  
 

4.2.11. Інформація про результати діяльності з відчуження 
державного майна протягом останніх двох років та відсутність 
порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.  

 
 

 

 

 

 
4.2.7. Виключити. 

 

4.2.6. Технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна.  

 
 
4.2.7. Наявність власного друкованого видання загальнодержавного 

розповсюдження.  
 

4.2.8. Відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених 
боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з 
наданням аналогічних послуг.  

 
4.2.9. Інформація про результати діяльності з відчуження майна 

протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої 
діяльності вимог чинного законодавства.  
 

 
 

 
 

 

 

 

В. о. директора Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави        О. Візір 


