
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. № 878» 
 

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

Вступна частина постанови: 

 «Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про 

приватизацію державного майна» Кабінет Міністрів України 

постановляє:».  

Вступна частина постанови: 

 «Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» Кабінет 

Міністрів України постановляє:».  

Пункт 1 розділу «Загальні положення» Порядку: 

«Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії відбору 
радників у процесі приватизації об’єктів державної власності 

групи Г для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу 
таких об’єктів.» 

Пункт 1 розділу «Загальні положення» Порядку: 

«Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії відбору 
радників у процесі приватизації об’єктів великої приватизації для 

надання послуг з підготовки до приватизації та продажу таких 
об’єктів.» 

Підпункт 7 пункту 2 Порядку: 

«радник - особа, яка визнана переможцем конкурсу та з якою 
укладено договір про надання послуг радника;». 

 

Підпункт 7 пункту 2 Порядку: 

 «радник – особа, яка за договором з органом приватизації бере 

на себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі приватизації 

об’єктів державної і комунальної власності, у тому числі пошуку 

потенційних покупців об’єктів приватизації, з визначенням 

стартової ціни об’єктів великої приватизації.»  

Абзац другий пункту 3 Порядку: 

«Радниками не можуть бути особи, щодо яких законом установлено 
обмеження щодо залучення їх як радників.» 

 

Абзац другий пункту 3 Порядку: 

«Радниками не можуть бути особи, визначені частиною другою 

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.» 

Абзац п’ятий-сьомий пункту 4 Порядку: 

«визначення інвестиційної привабливості підприємства та можливих 

шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської 
заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і 

тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших 
заходів; 
забезпечення проведення незалежної оцінки з метою визначення 

вартості пакетів акцій та подання звіту про оцінку майна для 
затвердження державним органом приватизації; 

підготовка документації про підприємство згідно з вимогами 
законодавства про захист економічної конкуренції» 

Абзац п’ятий-сьомий пункту 4 Порядку: 

«підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної 

привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, 

шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, 

рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на 

продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;  

визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета 

щодо об’єкта приватизації; 

підготовка документації про підприємство згідно з вимогами 

законодавства про захист економічної конкуренції та про 

екологічний аудит;» 



Пункт 6 Порядку: 

«Оплата послуг радника здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України, прийнятим відповідно до статті частини сьомої 

статті 16 Закону України «Про приватизацію державного 

майна», за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних 

організацій. 
У разі оплати послуг радника за рахунок коштів державного 
бюджету така оплата здійснюється в межах бюджетних призначень, 

передбачених державним бюджетом на виконання заходів, 
пов'язаних з проведенням приватизації державного майна. 

У разі оплати послуг радника за рахунок коштів міжнародних 
організацій конкурс з відбору радників проводиться за процедурою, 
встановленою відповідною міжнародною організацією з урахуванням 

особливостей, установлених розділом "Особливості залучення 
радників, послуги яких фінансуються міжнародними організаціями" 

цього Порядку. 
 

 Пункт 6 Порядку: 

«Оплата послуг радника здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України, прийнятим відповідно до частини третьої статті 

19 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», за рахунок коштів державного бюджету 

та/або міжнародних організацій. 
У разі оплати послуг радника за рахунок коштів державного 
бюджету така оплата здійснюється в межах бюджетних призначень, 

передбачених державним бюджетом на виконання заходів, 
пов'язаних з проведенням приватизації державного майна. 

У разі оплати послуг радника за рахунок коштів міжнародних 
організацій конкурс з відбору радників проводиться за процедурою, 
встановленою відповідною міжнародною організац ією з урахуванням 

особливостей, установлених розділом "Особливості залучення 
радників, послуги яких фінансуються міжнародними організаціями" 

цього Порядку. 
Оплата послуг радника з підготовки до приватизації та продажу 

об’єкта великої приватизації здійснюється шляхом виплати 

раднику частини розміру винагороди у фіксованому розмірі, за 

умови повного виконання радником умов договору про надання 

послуг, укладеного з радником, та змінної частини винагороди, у 

разі продажу об’єкта приватизації — у розмірі, встановленому у 

відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкта 

приватизації відповідно до умов договору про надання послуг». 

Пункт 10 Порядку: 

«До компетенції конкурсної комісії належать такі питання: 

затвердження інформаційного повідомлення про проведення 
конкурсу (далі - інформаційне повідомлення); 
встановлення максимальних строків підготовки радником об'єкта 

приватизації до продажу; 
визначення додаткових завдань з огляду на особливості об'єкта 

приватизації, крім завдань, що визначені пунктом 4 цього Порядку; 
здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної 
документації; 

визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами 
розгляду підтвердних документів; 

проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників 
відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 цього Порядку, з 
урахуванням поданої учасником конкурсу інформації та публічної 

Пункт 10 Порядку: 

«До компетенції конкурсної комісії належать такі питання: 

затвердження інформаційного повідомлення про проведення 
конкурсу (далі - інформаційне повідомлення); 
затвердження проекту договору про надання послуг радника; 

встановлення максимальних строків підготовки радником об'єкта 
приватизації до продажу; 

визначення додаткових завдань з огляду на особливості об'єкта 
приватизації, крім завдань, що визначені пунктом 4 цього Порядку; 
здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної 

документації; 
визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами 

розгляду підтвердних документів; 
проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників 
відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 цього Порядку, з 



інформації; 
визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників;  
визначення переможця конкурсного відбору; 

ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх Фонду; 
прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся». 

 

урахуванням поданої учасником конкурсу інформації та публічної 
інформації; 
визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників;  

визначення переможця конкурсного відбору; 
ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх Фонду; 

прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся». 

Пункт 21 Порядку: 

«На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з 
підтвердними документами, аналізує їх, приймає рішення про 

допущення (недопущення) претендентів до участі у другому етапі 
конкурсу та інформує претендентів про результати розгляду їх 

підтвердних документів». 
 

Пункт 21 Порядку: 

«На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з 

підтвердними документами, аналізує їх, приймає 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». 

Пункт 25 Порядку: 

«У разі коли до другого етапу конкурсу допущений лише один 
учасник, він може бути визнаний переможцем лише за умови 

дотримання вимог пункту 24 цього Порядку та у разі набрання ним у 
сумі не менше 30 балів». 

 

Пункт 25 Порядку: 

«У разі коли до другого етапу конкурсу допущений лише один 
учасник, він може бути визнаний переможцем лише за умови 

дотримання вимог пункту 24 цього Порядку та у разі набрання ним у 
сумі не менше 30 балів. При обчисленні зазначеної суми балів 

підпункти 5, 5¹, 5² пункту 29 не рахуються». 

Пункт 29 Порядку: 

«Під час обчислення кількості балів за критерієм: 
1) наявності досвіду в учасника конкурсу у виконанні аналогічних 

завдань є: 
документально підтверджений досвід учасника конкурсу щодо 

надання консультацій та забезпечення успішного укладення 
договорів про відчуження активів у сфері, в якій провадить 
діяльність відповідне підприємство, оцінюється у 5 балів; 

документальне підтвердження надання послуг радника у сфері 
приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об'єктів 

державної власності, - 3 бали; 
документальне підтвердження співпраці (консалтингове, юридичне 
супроводження, здійснення аудиту) з компаніями, що провадять 

діяльність, аналогічну діяльності підприємства, - 2 бали; 
документальне підтвердження надання консультацій у сфері 

приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об'єктів 
державної власності - 2 бали; 
2) наявності в учасника конкурсу представництва та можливості 

залучення інших консультантів є: 

Пункт 29 Порядку: 

«Під час обчислення кількості балів за критерієм: 
1) наявності досвіду в учасника конкурсу у виконанні аналогічних 

завдань є: 
документально підтверджений досвід учасника конкурсу щодо 

надання консультацій та забезпечення успішного укладення 
договорів про відчуження активів у сфері, в якій провадить 
діяльність відповідне підприємство, оцінюється у 5 балів; 

документальне підтвердження надання послуг радника у сфері 
приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об'єктів 

державної власності, - 3 бали; 
документальне підтвердження співпраці (консалтингове, юридичне 
супроводження, здійснення аудиту) з компаніями, що провадять 

діяльність, аналогічну діяльності підприємства, - 2 бали; 
документальне підтвердження надання консультацій у сфері 

приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об'єктів 
державної власності - 2 бали; 
2) наявності в учасника конкурсу представництва та можливості 

залучення інших консультантів є: 



 
наявність представництва (центрального офісу) в Україні - 2 бали; 
наявність представництв у фінансових центрах держав 

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Азії - 3 бали; 
наявність договірних відносин з експертами, консультантами, які 

мають досвід надання консультацій та забезпечення успішного 
укладення угод у сфері діяльності підприємства або надання на 
договірній основі консультацій (послуг радника) у сфері приватизації 

в Україні, які забезпечили успішний продаж державної власності, - 2 
бали; 

3) рівня компетентності учасника  конкурсу (кваліфікації, досвіду, 
знань та навичок) є: 
відповідність аудиторської фірми, яку учасник конкурсу планує 

залучити до проведення аудиту підприємства у разі перемоги у 
конкурсі, критеріям, за якими залучаються аудиторські фірми до 

проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої 
фінансової звітності деяких суб'єктів господарювання державного 
сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 червня 2015 р. N 390 (Офіційний вісник України, 2015 
р., N 49, ст. 1571), - 3 бали. 

Нарахування балів здійснюється у разі подання учасником конкурсу 
завіреної копії угоди про наміри, укладеною з відповідною 
аудиторською компанією, або на підставі документів, які 

підтверджують відповідність учасника конкурсу зазначеним 
критеріям; 

наявність у штаті учасника конкурсу персоналу, який має відповідну 
кваліфікацію, досвід, навички супроводження угод про відчуження 
активів у сфері, в якій провадить діяльність підприємство, - 2 бали; 

наявність в учасника конкурсу персоналу, який володіє відповідним 
досвідом, знаннями, навичками у профільній діяльності 

підприємства,- 2 бали; 
4) ефективності запропонованої учасником конкурсу методики 
підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-

технічного забезпечення та організації проекту: 
документально підтверджена наявність власної методики п ідготовки 

до продажу об'єкта приватизації - 2 бали; 
документально підтверджена наявність власної стратегії продажу 
об'єкта приватизації - 2 бали; 

документально підтверджена наявність матеріально-технічних 

 
наявність представництва (центрального офісу) в Україні - 2 бали; 
наявність представництв у фінансових центрах держав 

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Азії - 3 бали; 
наявність договірних відносин з експертами, консультантами, які 

мають досвід надання консультацій та забезпечення усп ішного 
укладення угод у сфері діяльності підприємства або надання на 
договірній основі консультацій (послуг радника) у сфері приватизації 

в Україні, які забезпечили успішний продаж державної власності, - 2 
бали; 

3) рівня компетентності учасника конкурсу (кваліфікації, досвіду, 
знань та навичок) є: 
відповідність аудиторської фірми, яку учасник конкурсу планує 

залучити до проведення аудиту підприємства у разі перемоги у 
конкурсі, критеріям, за якими залучаються аудиторські фірми до 

проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої 
фінансової звітності деяких суб'єктів господарювання державного 
сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 червня 2015 р. N 390 (Офіційний вісник України, 2015 
р., N 49, ст. 1571), - 3 бали. 

Нарахування балів здійснюється у разі подання учасником конкурсу 
завіреної копії угоди про наміри, укладеною з відповідною 
аудиторською компанією, або на підставі документів, які 

підтверджують відповідність учасника конкурсу зазначеним 
критеріям; 

наявність у штаті учасника конкурсу персоналу, який має відповідну 
кваліфікацію, досвід, навички супроводження угод про відчуження 
активів у сфері, в якій провадить діяльність підприємство, - 2 бали; 

наявність в учасника конкурсу персоналу, який володіє відповідним 
досвідом, знаннями, навичками у профільній діяльності 

підприємства,- 2 бали; 
4) ефективності запропонованої учасником конкурсу методики 
підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-

технічного забезпечення та організації проекту: 
документально підтверджена наявність власної методики підготовки 

до продажу об'єкта приватизації - 2 бали; 
документально підтверджена наявність власної стратегії продажу 
об'єкта приватизації - 2 бали; 

документально підтверджена наявність матеріально-технічних 



ресурсів у достатньому обсязі для забезпечення надання послуг 
радника відповідно до вимог цього Порядку - 2 бали; 
документально підтверджена наявність власного плану організації 

проекту з продажу об'єкта приватизації - 2 бали; 
5) запропонованих учасником конкурсу строків підготовки до 

продажу та продажу об'єкта приватизації: 
найкоротший строк підготовки до продажу та продажу об'єкта 
приватизації - 3 бали; 

найдовший строк підготовки до продажу та продажу об'єкта 
приватизації - 0 балів; 

інші пропозиції щодо строків підготовки до продажу та продажу 
об'єкта приватизації - 2 бали. 
 

ресурсів у достатньому обсязі для забезпечення надання послуг 
радника відповідно до вимог цього Порядку - 2 бали; 
документально підтверджена наявність власного плану організації 

проекту з продажу об'єкта приватизації - 2 бали; 
5) запропонованих учасником конкурсу строків підготовки до 

продажу та продажу об'єкта приватизації: 
найкоротший строк підготовки до продажу та продажу об'єкта 
приватизації - 3 бали; 

найдовший строк підготовки до продажу та продажу об'єкта 
приватизації - 0 балів; 

інші пропозиції щодо строків п ідготовки до продажу та продажу 
об'єкта приватизації - 2 бали. 
5¹) запропонований розмір 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)запропонований розмір змінної частини винагороди у 

встановленому відсотковому відношенні до вартості проданого 

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 вартості 

проданого об’єкта приватизації – 2 бали». 

Пункт 32 Порядку: 

«Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу 
засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу 

надсилає такому переможцеві повідомлення про початок проведення 
переговорів про укладення договору про надання послуг радника 

відповідно до поданого переможцем під час конкурсу проекту такого 
договору разом з пропозиціями Фонду. Договір про надання послуг 
радника повинен містити відкладальнуумову про набуття ним 

чинності з дати визначення Кабінетом Міністрів України переможця 
конкурсу радником.  

У разі визнання переможцями конкурсу більш як одного учасника 
конкурсу переговори про укладення договору про надання послуг 
радника проводяться з кожним із переможців, з якими після 

Пункт 32 Порядку: 

 «Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу 

засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу 

надсилає такому переможцеві повідомлення про початок 

проведення переговорів про укладення договору про надання 

послуг радника. Договір про надання послуг радника повинен 

містити відкладальну умову про набуття ним чинності з дати 

визначення Кабінетом Міністрів України переможця конкурсу 

радником.» 
 

У разі визнання переможцями конкурсу більш як одного учасника 
конкурсу переговори про укладення договору про надання послуг 
радника проводяться з кожним із переможців, з якими після 



успішного завершення переговорів укладаються відповідні договори 
з відкладальною умовою, зазначеною в абзаці першому цього 
пункту. 

Строк проведення переговорів до підписання договору про надання 
послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо 

сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Фонд 
невідкладно розпочинає переговори з учасником, який посів друге 
місце за результатами оцінки конкурсних пропозицій. У такому разі 

строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих 
днів. 

успішного завершення переговорів укладаються відповідні договори 
з відкладальною умовою, зазначеною в абзаці першому цього 
пункту. 

Строк проведення переговорів до підписання договору про надання 
послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо 

сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Фонд 
невідкладно розпочинає переговори з учасником, який посів друге 
місце за результатами оцінки конкурсних пропозицій. У такому разі 

строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих 
днів. 

У разі якщо договір про надання послуг радника не укладений з 

учасником який посів друге місце в зазначений термін, 

результати конкурсу підлягають скасуванню та оголошується 

повторний конкурс по відбору радника». 

Пункт 33 Порядку: 

«Фондом після укладення договору про надання послуг радника 

готується проект рішення Кабінету Міністрів України щодо 
визначення радника та джерел оплати його послуг, який вноситься на 
розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник 

України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199)». 
 

Пункт 33 Порядку: 

«Фондом після укладення договору про надання послуг радника 

готується проект рішення Кабінету Міністрів України щодо 
визначення радника та джерел оплати його послуг, який вноситься на 
розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник 

України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199). 
У разі якщо Кабінет Міністрів України протягом двох місяців 

після подання Фондом державного майна України проекту 

рішення щодо визначення радника та джерел оплати його послуг 

не приймає рішення щодо визначення радника, результати 

конкурсу підлягають скасуванню та оголошується повторний 

конкурс по відбору радника». 

 

           
 
 

            Директор Департаменту підготовки та 
            продажу об’єктів приватизації                                                                        В. Герц 

                                                                               
 


