
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 31 травня 2007 року № 855»  

 

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 31 травня 2007 року № 855» 
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 31 травня 

2007 року № 855» (далі – проект нормативно-правового акта) розроблений 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» (далі – Закон). 

До проекту нормативно-правового акта на електронну адресу: 
gromada@spfu.gov.ua 06 квітня 2018 року надійшли пропозиції (зауваження) 
від однієї фізичної особи – Качура Дмитра Миколайовича (адреса: 08200, 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Вериківського, 37; e-mail: dkachur@ukr.net), а 
саме: 
 

 Проект нормативно-правового акта не підпадає під дію пункту 10 

розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. 
 Пропозиція: розробити окремий проект наказу ФДМУ по 

вищезазначеному питанню з одночасним включенням до нього пункту про 
втрату чинності наказу Фонду державного майна України від 31 травня 

2007 року № 855. 
 
 Пропозицію не враховано. 

 Наказ Фонду державного майна України від 31 травня 2007 року № 855 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір розробників 

документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок 
державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають 

приватизації, у 2007 році» було розроблено відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2007 рік» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2007 року № 710 «Про затвердження 
Порядку продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на 

яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації», з метою реалізації 
повноважень державних органів приватизації щодо підготовки до продажу 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. 
 У свою чергу постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 

року № 710, якою затверджено Порядок продажу у 2007 році земельних 
ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають 
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приватизації, була розроблена відповідно до статті 83 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2007 рік». 

 Цей Порядок визначав процедуру продажу у 2007 році земельних 
ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації. 

 У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про Державний 
бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» припинили дію постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 
2007 року № 710 та всі нормативні акти, прийняті на виконання зазначеної 

постанови. 
Крім того, згідно з наказом Фонду державного майна України від         

17 травня 2008 року № 560 «Про внесення змін до наказу Фонду від 
25.11.2003 № 2100», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України              

10 червня 2008 року за № 515/15206, Положення про конкурсний відбір 
розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу 

земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що 
підлягають приватизації, у 2007 році, яке затверджене наказом Фонду 

державного майна України від 31 травня 2007 року № 855, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за №  860/14127, втратило 
чинність. 

 У зв’язку з набранням 07 березня 2018 року чинності Законом України 
від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і 

комунального майна» відповідно до вимог пункту 10 розділу V «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону визначена необхідність розробити та 

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти.  
Слід зазначити, що відповідно до вимог цього Закону та відповідно до 

покладених повноважень державні органи приватизації не здійснюватимуть 
продаж об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони 

розташовані. 
Таким чином, з урахуванням наведеного вище, розробки нового 

нормативно-правового акта Фонду щодо затвердження Положення про 
конкурсний відбір розробників документації із землеустрою не потребує, а 
проект наказу Фонду «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна України від 31 травня 2007 року № 855», який  
розроблено з метою приведення у відповідність із вимогами Закону України 

від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і 
комунального майна», підпадає під дію абзацу четвертого пункту 10 розділу 

V «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону. 
 

 
 

Директор Департаменту  
підготовки та продажу 

об’єктів приватизації                                                 В. Герц 
 


