
Повідомлення про оприлюднення 
проекту наказу Фонду державного майна України 

                       «Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких наказів Фонду державного майна України» 

 
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 04 січня 2018 

№ 8 «Орієнтовний план проведення  консультацій з громадськістю на 2018 рік»  
Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на офіційному 

сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного 
майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 

Фонду державного майна України» (далі - проект наказу) з метою одержання 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.  

Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
(далі – Закон) визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про 
приватизацію державного майна». 

 Статтею 13 Закону визначено нові способи продажу державного майна, 
серед яких відсутній продаж акцій на пільгових умовах працівникам та 

колишнім працівникам товариства. 
На підставі вищезазначеного виникла потреба визнати такими, що 

втратили чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 липня 2000 
року № 1368 «Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій 

акціонерних товариств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 
липня 2000 року за № 428/4649 (із змінами), та наказу Фонду державного майна 

України від 29 липня 2008 року № 878 «Про затвердження Порядку проведення 
додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за № 
783/15474 (із змінами), які за своїм змістом суперечать чинному законодавству.  

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати протягом 

одного місяця від дати його оприлюднення на адресу Фонду державного майна 
України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та на електронну 

адресу: lido@spfu.gov.ua.  
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та 

відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та 
юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, 

спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної 
регуляторної політики - Державній регуляторній службі України на адресу: 

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 та на електронну адресу: 
mail@dkrp.gov.ua.  
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