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

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

 

 
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 такими, що втратили чинність, 
деяких наказів Фонду державного майна України» (далі – проект 

нормативно-правового акта) шляхом його оприлюднення на офіційному веб-
сайті Фонду. 

Проект наказу Фонду «Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів Фонду державного майна України» 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» та передбачає скасування  наказу Фонду 
від 11 вересня 2000 року № 1894 «Про затвердження Положення про порядок 
приватизації об’єктів незавершеного будівництва», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 року за № 664/4885 (із 
змінами), наказу Фонду від 02 квітня 2012 року № 439 «Про затвердження 

Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в 
тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066 (із 

змінами), наказу Фонду від 09 вересня 2015 року № 1325 «Про затвердження 
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 

приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за             

№ 1147/27592 (із змінами). 
За результатами обговорення до проекту нормативно-правового акта на 

електронну адресу: gromada@spfu.gov.ua 06 квітня 2018 року надійшли 

ідентичні пропозиції (зауваження) від двох фізичних осіб: Фортунатова 
Дмитра Петровича (адреса: 02154, м. Київ, вул. Ентузиастів, 33, кв. 81; e-mail: 

stofort@gmail.com) та Качура Дмитра Миколайовича (адреса: 08200, Київська 
обл., м. Ірпінь,  вул. Вериківського, 37; e-mail: dkachur@ukr.net).  

 
 Пропозиції (зауваження) до проекту нормативно-правового акта, 

які надійшли від Фортунатова Дмитра Петровича та Качура Дмитра 
Миколайовича. 

  Проект нормативно-правового акта не відповідає вимогам 
законодавства. Зазначені у проекті три накази Фонду не підпадають під дію 

пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 
18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію державного і 
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комунального майна».  Необхідно розробити окремі проекти наказів з 
питань приватизації об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів 

приватизації шляхом викупу та продажу об’єктів малої приватизації на 
електронних аукціонах  та в них включити пункт про втрату чинності 
відповідного наказу Фонду. 

 
Вищевказані пропозиції (зауваження) до проекту нормативно-

правового акта, які надійшли від Фортунатова Дмитра Петровича та Качура 
Дмитра Миколайовича, не можуть бути враховані з таких причин. 

 
Закон України від 18 січня 2018 року № 2269-VIIІ «Про приватизацію 

державного і комунального майна» набрав чинності  07 березня 2018 року. 
У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» відповідно до вимог пункту 8 розділу V 
«Прикінцеві та перехідні положення» цього закону припинили свою дію, 

зокрема Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон 
України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)»  та Закон України «Про особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва», Закон України «Про Державну програму 
приватизації». 

Накази Фонду від 11 вересня 2000 року № 1894 «Про затвердження 
Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва», 

від 02 квітня 2012 року № 439 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів 
малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом 

зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону», від 09 вересня 2015 року № 1325 

«Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу 
об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження 

ціни» розроблялися на виконання вимог законів України «Про приватизацію 
державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію)» «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва», «Про Державну програму приватизації», які втратили чинність  
з 07.03.2018 у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
Норми вищевказаних наказів Фонду суперечать вимогам Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна», зокрема в 
частині класифікації об’єктів приватизації, способів та процедури їх продажу. 

 
 

 
 Директор Департаменту                                           В. Герц                                        
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 


