
Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення 
проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, 

що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України               
від 29 вересня 2011 року № 1420»  

 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості з            
07 березня по 06 квітня 2018 року Фондом державного майна України (далі – 

Фонд) проведено публічне громадське обговорення проекту наказу Фонду 
державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року № 1420» 
шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду. 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, 
що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 29 вересня 

2011 року № 1420» (далі – проект нормативно-правового акта) розроблено на 
виконання абзацу четвертого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

До проекту нормативно-правового акта на електронну адресу: 
gromada@spfu.gov.ua 06 квітня 2018 року надійшли пропозиції (зауваження) 
від фізичної особи – Фортунатова Дмитра Петровича (адреса: 02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 33, кв. 81; e-mail: stofort@gmail.com) та аналогічні 
пропозиції (зауваження) від фізичної особи – Качура Дмитра Миколайовича 

(адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Вериківського, 37; e-mail: 
dkachur@ukr.net).  

 
 Пропозиція 

 Оскільки Законом України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» передбачено (частина перша статті 7 Закону), що  

державні органи укладають договори про розроблення документації із 
землеустрою у випадках, передбачених законодавством, запропоновано 

розробити проект наказу ФДМУ по вищезазначеному питанню з одночасним 
включенням до нього пункту про втрату чинності наказу Фонду державного 
майна від 29 вересня 2011 року № 1420 «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою». 
 

 Пропозицію не враховано. 
Наказ Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року       

№ 1420 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України          

19 жовтня 2011 року за № 1210/19948 (із змінами), розроблений відповідно 
до вимог абзацу третього частини першої статті 18

1 
Закону України «Про 

приватизацію державного майна».  
Стаття 18

1 
зазначеного Закону поширюється на приватизацію об’єктів 

державної власності разом із земельними ділянками державної власності. 
Зокрема, у ній зазначається, що виконавець робіт із землеустрою 
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визначається на конкурентних засадах в порядку, що затверджується Фондом 
державного майна України.  

Слід зазначити, що згідно з абзацом другим пункту 8 розділу V 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 18 січня 2018 року 
№ 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і комунального майна»  визнано 

таким, що втратив чинність, Закон України «Про приватизацію державного 
майна». 

Пунктом 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і 

комунального майна» Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з 
дня набрання чинності цим Законом доручено, зокрема забезпечити перегляд 

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

Крім того, відповідно до вимог зазначеного Закону та відповідно до 
покладених повноважень державні органи приватизації не здійснюватимуть 

продаж об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони 
розташовані. 
 
 
 

 

Директор Департаменту  

підготовки та продажу 
об’єктів приватизації                                                 В. Герц 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Пунктом 3 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і 

комунального майна» установлено, що акти Кабінету Міністрів України і 
Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до 

набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів 
України і Фондом державного майна України відповідних актів, 

передбачених цим Законом. 
 


