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НормативНа база

Нормативна База
Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення  
процесу приватизації
Верховна рада України постаНоВЛяє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «про приватизацію державного майна» 

(Відомості Верховної ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із на-
ступними змінами):

1) частину другу статті 2 після абзацу другого доповнити но-
вим абзацом такого змісту:

«відкритості та прозорості».
У зв’язку з цим абзаци третій – шістнадцятий вважати відпо-

відно абзацами четвертим – сімнадцятим;
2) у статті 8:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обме-

жень, встановлених цією статтею, можуть бути»;
у частині третій:
абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:
«юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій 

(часток, паїв) яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (час-

ток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контр-
олером) яких є резидент держави, визнаної Верховною радою 
України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
радою України державою-агресором».

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно 
абзацами четвертим – дев’ятим;

абзац дев’ятий замінити чотирма новими абзацами такого 
змісту:

«особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контр-
олем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами 
таких осіб;

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстрова-
ні в державі, визнаній Верховною радою України державою-
агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до 
законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадян-
ство держави, визнаної Верховною радою України державою-
агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до 
законодавства.

термін «контроль» вживається у значенні, наведеному у 
Законі України «про акціонерні товариства», термін «кінцевий 
бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, на-
веденому у Законі України «про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», термін «пов’язані особи» вживається 
у значенні, наведеному у податковому кодексі України»;

у частині четвертій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих 

документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, пе-
редбачених частиною третьою цієї статті, покладається на по-
купця»;

абзац третій замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
«разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної 

власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації 

або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх за-
сновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бе-
нефіціарних власників (контролерів);

для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу 
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і до-

ходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на 
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог 
статті 25 цього Закону;

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація 
про фінансово-майновий стан»;

3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
«7. підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г 

може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах рад-
ників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 
Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням прин-
ципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, 
гласності та прозорості, незалежності членів конкурсної комісії. 
Критерії, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, ма-
ють передбачати, зокрема:

досвідченість радника у виконанні аналогічних завдань;
можливість центрального представництва та залучення ін-

ших консультантів;
компетентність (кваліфікація, досвід, знання та навички);
запропоновану радником методику підготовки до продажу, 

стратегію продажу, матеріально-технічне забезпечення та орга-
нізацію проекту;

запропоновані радником терміни підготовки до продажу та 
продажу об’єкта приватизації.

Залучення та визначення радників для підготовки до прива-
тизації та продажу об’єктів здійснюються за рішенням Кабінету 
Міністрів України. У рішенні Кабінету Міністрів України вста-
новлюються такі основні завдання радників:

збір інформації та аналіз економічних, технічних та фінансо-
вих показників діяльності підприємства;

приведення основних показників бухгалтерської звітності 
підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського 
обліку;

проведення аудиту;
визначення інвестиційної привабливості підприємства та 

можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кре-
диторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення 
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової 
політики, інших заходів;

забезпечення проведення незалежної оцінки з метою визна-
чення 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;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
радниками не можуть бути особи, визначені абзацами тре-

тім, дев’ятим – одинадцятим частини третьої статті 8 цього 
Закону»;

4) у частині третій статті 184:
у пункті 3 слова і цифри «що становить більш як 25 відсотків 

статутного капіталу» виключити;
пункт 4 виключити;
5) у частині першій статті 185:
у пункті 2 слова і цифри «що становить більш як 25 відсотків 

статутного капіталу» виключити;
пункт 4 виключити;
6) у статті 23:
абзац сьомий пункту 1 частини шостої виключити;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. оплата послуг радників здійснюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини 
сьомої статті 16 цього Закону, за рахунок коштів державного 
бюджету та/або міжнародних організацій»;
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7) статтю 27 доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. За бажанням органу приватизації в договорі купівлі-

продажу об’єкта приватизації може передбачатися можливість 
вирішення спорів, що виникають між продавцем та покупцем 
у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи 
на його підставі, у міжнародному комерційному арбітражному 
суді. при цьому якщо орган приватизації в договорі купівлі-
продажу об’єкта приватизації передбачає вирішення спорів, що 
виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з договором 
купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його підставі, у між-
народному комерційному арбітражному суді, але сторони не до-
сягли згоди щодо вибору міжнародного комерційного арбітраж-
ного суду, в якому такий спір підлягає розгляду, будь-який спір, 
суперечка або претензія, що виникають з приводу укладеного 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або пов’язані з 
ним, у тому числі щодо його порушення, припинення або недій-
сності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу 

відповідно до арбітражного регламенту арбітражного інститу-
ту торгової палати м. стокгольма».

2. пункт 1 частини першої статті 20 Закону України «про 
Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної ради України, 
2014 р., № 13, ст. 222) після абзацу четвертого доповнити новим 
абзацом такого змісту:

«приймає рішення про залучення радників для підготовки до 
приватизації та продажу об’єктів».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – двадцятий вважати відповід-
но абзацами шостим – двадцять першим.

II. цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем йо-
го опублікування*.

президент України п. пороШеНКо
м. Київ 
16 лютого 2016 року 
№ 1005-VIII

_______________
* опубліковано в газеті «Голос України» від 05.03.2016 № 42. – Прим. ред.

ПоСТаноВа каБІнЕТУ МІнІСТрІВ України
від 18 листопада 2015 р. № 986

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу

ПоСТаноВа каБІнЕТУ МІнІСТрІВ України
від 2 грудня 2015 р. № 1069

Про внесення змін у додаток 1 до постанови кабінету Міністрів України  
від 12 травня 2015 р. № 271

Кабінет Міністрів України постаНоВЛяє:
Внести до Методики розрахунку орендної плати за державне 

майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (Зп України, 1996 р., 
№ 2, ст. 57; офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 84; 2001 р., 
№ 8, ст. 321; 2002 р., № 47, ст. 2124; 2007 р., № 1, ст. 34; 2009 р., № 43, 
ст. 1453; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, ст. 1002; 2015 р., № 50, 
ст. 1608) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 листопада 2015 р. № 950, такі зміни:

Кабінет Міністрів України постаНоВЛяє:
Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «про проведення прозорої та конкурент-

ної приватизації у 2015 – 2016 роках» (офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149, № 82, ст. 2723) – із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 939, такі зміни:

доповнити розділ «сільськогосподарська галузь» підрозділом такого змісту:

«Кабінет Міністрів України
Група В

30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Націо нальна акціонерна компанія «Укр агро лізинг» 100»;

доповнити розділ «торгівля» підрозділом такого змісту:
«Кабінет Міністрів України

Група а
36406271 Державне спеціалізоване підприємство «Укрспецторг».  

Прем’єр-міністр України а. яцеНЮК

перше речення абзацу першого пункту 10 після слів «закла-
дами охорони здоров’я» доповнити словом «, музеями»;

абзац четвертий пункту 24 додатка 2 до Методики у графі 
«Використання орендарем нерухомого майна за цільовим при-
значенням» після слова «музеїв» доповнити словами «, крім 
музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бю-
джетів».

Прем’єр-міністр України а. яцеНЮК

ПоСТаноВа каБІнЕТУ МІнІСТрІВ України
від 16 грудня 2015 р. № 1180

Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України  
від 3 вересня 2008 р. № 777
Кабінет Міністрів України постаНоВЛяє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 ве-

ресня 2008 р. № 777 «про проведення конкурсного відбору ке-
рівників суб’єктів господарювання державного сектору економі-
ки» (офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., 
№ 15, ст. 383, № 52, ст. 1669, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034, № 69, 
ст. 2277, № 91, ст. 3087) зміни, що додаються.

2. Установити, що відбір керівників суб’єктів господарюван-
ня державного сектору економіки, розпочатий до набрання чин-
ності цією постановою, здійснюється відповідно до порядку, ви-
значеного цією постановою, крім випадків, коли пропозиції щодо 
погодження кандидатури претендента на посаду керівника осо-
бливо важливого для економіки підприємства внесено Кабінету 
Міністрів України на підставі рішення комітету з призначення 
керівників особливо важливих для економіки підприємств.

 Прем’єр-міністр України а. яцеНЮК
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ЗатВерДЖеНо 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2015 р. № 1180

ЗМІни, 
що вносяться до постанови кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777
1. У постанові:
1) пункт 11 після слів «супутникового зв’язку,» доповни-

ти словами «голови виконавчого органу (керівника) госпо-
дарського товариства, що провадить діяльність в оборонно-
промисловому комплексі та передане в установленому порядку 
в управління Державного концерну «Укроборонпром», та»;

2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Установити, що рішення про необхідність проведення 

конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта госпо-
дарювання державного сектору економіки приймається мініс-
терством, Фондом державного майна, іншим органом, що здій-
снює управління об’єктами державної власності, крім призна-
чення керівника підприємства, що має стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними 
останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу 
якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важ-
ливого для економіки підприємства (підприємства, вартість ак-
тивів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 
2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого переви-
щує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держа-
ва володіє часткою понад 75 відсотків).

призначення керівника підприємства, що має стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави і вартість активів 
якого за даними останньої фінансової звітності або річний роз-
мір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керів-
ника особливо важливого для економіки підприємства, зазна-
ченого в абзаці першому цього пункту, здійснюється виключно 
за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку, 
затвердженого цією постановою.

Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного 
сектору економіки укладається міністерством, Фондом держав-
ного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами 
державної власності, у порядку, передбаченому постановами 
Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 «про 
застосування контрактної форми трудового договору з керівни-
ком підприємства, що є у державній власності» (Зп України, 
1993 р., № 6, ст. 121; офіційний вісник України, 1999 р., № 13, 
ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 «про типову форму контр-
акту з керівником підприємства, що є у державній власності» 
(Зп України, 1995 р., № 11, ст. 264; офіційний вісник України, 
1999 р., № 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.»;

3) абзац другий пункту 2 виключити.
2. У порядку проведення конкурсного відбору керівників 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, за-
твердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. цей порядок визначає процедуру конкурсного відбору 

керівників суб’єктів господарювання державного сектору еко-
номіки (далі – підприємства) у разі прийняття міністерством, 
Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управ-
ління об’єктами державної власності, рішення про необхідність 
проведення такого відбору, а також процедуру конкурсного від-
бору керівника підприємства, що має стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави і вартість активів якого за дани-
ми останньої фінансової звітності або річний розмір чистого до-
ходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо 
важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість 
активів якого за даними останньої фінансової звітності переви-
щує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого пе-
ревищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого 
держава володіє часткою понад 75 відсотків).»;

2) абзац перший пункту 2 після слів «проведення конкурсного 
відбору, яке» доповнити словами і цифрами «для підприємства, 
що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави 
і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності 
або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гри-
вень,»;

3) абзац перший пункту 3 після слів «Для проведення конкурс-
ного відбору» доповнити словами «керівників підприємств, крім 
керівників особливо важливих для економіки підприємств,»;

4) у пункті 4:
в абзаці другому слова і цифри «а в разі проведення кон-

курсного відбору на посаду керівників особливо важливих для 

економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього порядку 
(далі – особливо важливі для економіки підприємства), – не 
пізніше ніж протягом 10 днів після затвердження вимог до 
претендентів комітетом з призначення керівників особливо 
важливих для економіки підприємства (далі – комітет з при-
значення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту,» 
виключити;

в абзаці сьомому слова «, а в разі проведення конкурсного 
відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки 
підприємств розробляє та подає такі вимоги на затвердження до 
комітету з призначення» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«надсилає разом із згодою на обробку персональних даних 

претендентів запит до МВс стосовно надання інформації щодо 
відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати від-
повідні посади або займатися певними видами діяльності.»;

5) у пункті 10:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«згоду на обробку персональних даних;»;
абзац восьмий виключити;
6) абзац другий пункту 19 доповнити реченням такого зміс-

ту: «У разі подання пропозиції лише від одного учасника кон-
курс не проводиться, при цьому оголошується повторне прове-
дення конкурсного відбору.»;

7) у пункті 20:
в абзаці другому слово «третім» замінити словом «п’ятим»;
абзац третій виключити;
доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами 

такого змісту:
«Конкурсний відбір на посаду керівників особливо важли-

вих для економіки підприємств здійснюється комісіями, утворе-
ними при комітеті з призначення керівників особливо важливих 
для економіки підприємств (далі – комітет з призначення) для 
подання кандидатур до зазначеного комітету.

До складу комісій при комітеті з призначення включаються 
представники Мінекономрозвитку, представники відповідних 
суб’єктів управління та незалежні недержавні експерти.

У разі неподання відповідним суб’єктом управління протя-
гом п’яти робочих днів з дати звернення Мінекономрозвитку 
кандидатур до комісії, утвореної при комітеті з призначення, 
або нез’явлення на засідання зазначеної комісії представників 
відповідного суб’єкта управління засідання комісії є право-
можним.

положення про комісію при комітеті з призначення та її 
склад затверджуються Мінекономрозвитку.

Комісія при комітеті з призначення:
отримує від суб’єктів управління інформацію про відкриття 

вакансії керівника особливо важливого для економіки підпри-
ємства, яка подається відповідними суб’єктами управління не 
пізніше ніж через 10 днів після відкриття такої вакансії, а також 
інформацію про строк закінчення контракту з керівником осо-
бливо важливого для економіки підприємства, яка подається не 
пізніше ніж 30 числа кожного місяця;

приймає рішення про проведення конкурсного відбору ке-
рівника особливо важливого для економіки підприємства на 
підставі інформації суб’єкта управління про відкриття вакансії 
або з власної ініціативи;

розробляє та подає на затвердження комітету з призначення 
вимоги до претендентів на посаду керівника особливо важливо-
го для економіки підприємства;

оприлюднює інформацію про дату конкурсного відбору ке-
рівника особливо важливого для економіки підприємства на 
офіційному сайті Мінекономрозвитку;

оприлюднює на офіційному сайті Мінекономрозвитку ого-
лошення про проведення конкурсного відбіру, в якому зазнача-
ються такі відомості:

– найменування та місцезнаходження особливо важливого 
для економіки підприємства, основні напрями його діяльності 
з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеже-
ним доступом;

– строк і місце приймання заяв про участь у конкурсному 
відборі та номер телефону для довідок;
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– перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги 
щодо їх оформлення;

– дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюд-
нення його результатів;

– вимоги до претендента та його конкурсної пропозиції;
– інформація, що стосується фінансово-економічного ста-

ну підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про 
фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма 
№ 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної 
фінансової звітності (форма № 5);

– адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає за-
яву про участь в конкурсному відборі; належним чином завіре-
ні копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки 
або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа 
про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); конкурсну про-
позицію;

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претен-
дентами;

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних 
претендентів запит до МВс стосовно надання інформації щодо 
відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати від-
повідні посади або займатися певними видами діяльності;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного від-
бору або відхилення їх кандидатур. претендент не допускається 
до участі у конкурсному відборі в разі неподання ним одного із за-
значених в абзаці двадцять першому цього пункту документів та/
або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установ-
леному законом порядку судимості, заборони займати відповідні 
посади або займатися певними видами діяльності;

заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію 
учасника конкурсного відбору;

подає до комітету з призначення від двох до п’яти кандида-
тур, які визнані комісією найкращими.

Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про від-
хилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення 
конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного 
учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується по-
вторне проведення конкурсного відбору.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає 
та/або надсилає електронною поштою комісії заяву; належним 
чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію тру-
дової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, ко-
пію документа про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); 
конкурсну пропозицію.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно 
абзацами двадцять дев’ятим і тридцятим;

в абзаці двадцять дев’ятому слово «третім» замінити словом 
«п’ятим»;

8) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:
«22. Для визначення претендентів на посади керівників осо-

бливо важливих для економіки підприємств з числа кандидатур, 
відібраних відповідно до абзаців п’ятого – двадцять шостого 
пункту 20 цього порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет 
з призначення.»;

9) в абзаці першому пункту 23 слова «оголошені відповідно 
до абзацу третього» замінити словами «відібрані та подані від-
повідно до абзаців п’ятого – двадцять шостого».

ПоСТаноВа каБІнЕТУ МІнІСТрІВ України
від 27 січня 2016 р. № 35

Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне 
майно та пропорції її розподілу
Кабінет Міністрів України постаНоВЛяє:
Внести зміну до пункту 10 Методики розрахунку орендної 

плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. 
№ 786 (Зп України, 1996 р., № 2, ст. 57; офіційний вісник 
України, 2002 р., № 28, ст. 1320; 2009 р., № 55, ст. 1901; 2010 р., 
№ 6, ст. 259, № 84, ст. 2959; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, 

ст. 1002; 2015 р., № 96, ст. 3285), доповнивши абзац перший піс-
ля слів «які утримуються за рахунок державного та місцевих 
бюджетів» словами «, національними художніми колективами 
та концертними організаціями, яким надається фінансова під-
тримка з державного бюджету».

Прем’єр-міністр України а. яцеНЮК

накаЗ МІнІСТЕрСТВа ФІнанСІВ України, ФонДУ ДЕрЖаВноГо МаЙна України
від 30.12.2015 № 1271/2065, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 р. за № 139/28269

Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів,  
одержаних від приватизації майна
З метою виконання вимог Бюджетного кодексу України та 

встановлення порядку перерахування до бюджетів коштів, одер-
жаних від приватизації майна, НаКаЗУєМо:

1. Затвердити порядок перерахування до бюджетів коштів, 
одержаних від приватизації майна, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази:
Державного казначейства України, Фонду державного май-

на України від 19 листопада 2003 року № 212/2057 «про за-
твердження порядку перерахування до державного бюджету 
коштів, одержаних від приватизації державного майна», зареє-
стрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2003 року 
за № 1119/8440;

Державного казначейства України, Фонду державного май-
на України від 20 квітня 2004 року № 76/786 «про внесення 
змін до порядку перерахування до державного бюджету ко-
штів, одержаних від приватизації державного майна», зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції України 07 травня 2004 року за 
№ 586/9185;

Державного казначейства України, Фонду державного 
майна України від 14 вересня 2004 року № 156/1876 «про за-
твердження змін до порядку перерахування до державного 
бюджету коштів, одержаних від приватизації державного май-
на, затвердженого наказом Державного казначейства України і 
Фонду державного майна України від 19.11.2003 № 212/2057, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2003 за 
№ 1119/8440», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
22 вересня 2004 року за № 1199/9798;

Державного казначейства України, Фонду державного май-
на України від 06 липня 2005 року № 122/1965 «про затвер-
дження Змін до порядку перерахування до державного бюдже-
ту коштів, одержаних від приватизації державного майна», заре-
єстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 року 
за № 767/11047;

Державного казначейства України Міністерства фінансів 
України, Фонду державного майна України від 27 червня 2006 
року № 170/1007 «про внесення змін до порядку перерахування 
до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації дер-
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1. цей порядок регулює питання перерахування до бюджетів 
коштів, одержаних від приватизації майна.

2. Надходження від приватизації державного майна належать 
до джерел фінансування державного бюджету.

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній 
власності, згідно із Бюджетним кодексом України належать до 
джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.

3. перерахування до державного бюджету коштів, одержаних 
від приватизації державного майна, здійснюється згідно з вимо-
гами закону про Державний бюджет України на відповідний рік, 
Закону України «про приватизацію державного майна» та ін-
ших законодавчих актів.

перерахування до місцевих бюджетів коштів від відчужен-
ня майна, що перебуває в комунальній власності, здійснюється 
згідно з рішеннями про місцеві бюджети на відповідний рік, за-
твердженими відповідними місцевими радами.

4. Фонду державного майна України (далі – Фонд) та орга-
нам приватизації в Державній казначейській службі України 
(далі – Казначейство) та органах Державної казначейської 
служби України (далі – органи Казначейства) згідно з вимогами 
порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті 
в органах Державної казначейської служби України, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 
року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 
липня 2012 року за № 1206/21518, відкриваються небюджетні 
рахунки за такими балансовими рахунками:

3718 «рахунки для обліку коштів від приватизації майна» 
(далі – рахунки 3718) для обліку коштів, одержаних від прива-
тизації державного майна, від відчуження комунального майна 
та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом при-
ватизації, окремо для кожного бюджету;

3731 «Депозитні рахунки розпорядників коштів державного 
бюджету» (далі – рахунки 3731) для обліку надходжень кон-
курсних гарантій (гарантій) від покупців для участі в конкурсі 
(аукціоні) з приватизації державного майна;

3732 «Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих 
бюджетів» (далі – рахунки 3732) для обліку надходжень кон-
курсних гарантій (гарантій) від покупців для участі в конкурсі 
(аукціоні) з відчуження комунального майна.

У Казначействі відкриваються Фонду рахунки 3718 та 3731, 
в органах Казначейства відкриваються органам приватизації ра-
хунки 3718, 3731 та 3732.

5. Казначейське обслуговування небюджетних рахунків здій-
снюється згідно з вимогами порядку казначейського обслугову-
вання небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 
року за № 928/25705.

6. На підставі платіжних доручень, підготовлених Фондом 
чи органами приватизації і наданих Казначейству або відповід-
ним органам Казначейства протягом трьох робочих днів піс-
ля отримання виписки з рахунків 3718, кошти, одержані від 
приватизації державного майна, та інші надходження, безпо-

середньо пов’язані з процесом приватизації, за вирахуванням 
податку на додану вартість перераховуються відповідно до за-
кону про Державний бюджет України на відповідний рік на ра-
хунки, відкриті в Казначействі за балансовими рахунками 3231 
«Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюдже-
ту» (далі – рахунок 3231) та/або 3232 «Інші кошти, залучені 
до спеціального фонду державного бюджету» (далі – рахунок 
3232).

аналітичні рахунки за вказаними балансовими рахунками 
відкриваються в розрізі територій (регіонів) та кодів класи-
фікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’я-
зання.

7. На підставі платіжних доручень, підготовлених органами 
приватизації згідно з рішеннями відповідних місцевих рад і на-
даних відповідним органам Казначейства протягом трьох робо-
чих днів після отримання виписки з рахунків 3718, кошти, одер-
жані від відчуження об’єктів комунальної власності, та інші над-
ходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації, за 
вирахуванням податку на додану вартість перераховуються на 
рахунки з обліку доходів місцевих бюджетів, відкриті в органах 
Казначейства за балансовим рахунком 3151 «Надходження ко-
штів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються 
на спеціальні видатки».

аналітичні рахунки за вказаним балансовим рахунком від-
криваються в розрізі місцевих бюджетів за відповідним кодом 
класифікації доходів бюджету.

8. Фонд та органи приватизації протягом 7 робочих днів з дня 
затвердження протоколу про переможця конкурсу (аукціону) 
повертає конкурсні гарантії (гарантії) усіх учасників конкурсу 
(аукціону), крім переможця конкурсу (аукціону) та осіб, яким 
конкурсна гарантія (гарантія) не підлягає поверненню згідно із 
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок продажу 
об’єктів приватизації на конкурсі (аукціоні).

Конкурсна гарантія (гарантія) переможця конкурсу (аук-
ціону) та конкурсні гарантії (гарантії), які не підлягають по-
верненню, обліковуються як надходження, безпосередньо 
пов’язані з процесом приватизації, та зараховуються на рахун-
ки 3718 Фонду чи органів приватизації, відкриті згідно з пунк-
том 4 цього порядку, з подальшим перерахуванням до держав-
ного чи місцевого бюджету відповідно до пунктів 6 та 7 цього 
порядку.

9. податок на додану вартість зараховується до державного 
бюджету в порядку, установленому законодавством.

10. Кошти від приватизації державного майна, у тому чис-
лі конкурсні гарантії (гарантії) для участі в конкурсі (аук-
ціоні), в іноземній валюті зараховуються на валютний ра-
хунок Фонду, відкритий в уповноваженому банку. Фонд 
перераховує отримані кошти від приватизації державного 
майна, в тому числі конкурсні гарантії (гарантії), які згідно 
з нормативно-правовими актами, що регулюють порядок про-
дажу об’єктів приватизації на конкурсі (аукціоні), підлягають 
перерахуванню до державного бюджету, на валютний рахунок 
Казначейства, відкритий в уповноваженому банку. У платіж-
ному дорученні на перерахування зазначених коштів у графі 
«призначення платежу» Фонд вказує коди класифікації фі-
нансування бюджету та фонд бюджету, до якого зараховуєть-

ЗареєстроВаНо  
в Міністерстві юстиції України  
26 січня 2016 р. за № 139/28269

ЗатВерДЖеНо 
Наказ Міністерства фінансів України,  
Фонду державного майна України 
30 грудня 2015 року № 1271/2065

ПорЯДок  
перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

жавного майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18 липня 2006 року за № 855/12729.

3. Департаменту фінансів виробничої сфери та майнових від-
носин Міністерства фінансів України (Мельник о. В.) забезпе-
чити подання цього наказу в установленому порядку на держав-
ну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування*.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на пер-
шого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І., 
Голову Фонду державного майна України Білоуса І. о. та Голову 
Державної казначейської служби України слюз т. я.

Міністр фінансів  
України    Н. яресьКо

Голова Фонду  державного  
майна України    І. БІЛоУс
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Бюлетень про приватизацію інформує про прийняті законодавчі, а також нормативно-правові 
акти, розробником яких є ФДМУ . Одночасно зазначаємо, що з нормативними актами ФДМУ 
можна ознайомитися на офіційному сайті www.spfu.gov.ua

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підляга-1. 
ють приватизації» від 2 червня 2016 року № 1409-VIII

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-2. 
приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» від 24 листопада 2015 року № 817-VIII

ПОСТАНОВИ КМУ
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 228 «Про затвердження базового нормативу відраху-1. 
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 
у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 250-р «Про затвердження переліку акціонерних това-1. 
риств, державні пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без оголошення ціни»

НАКАЗИ ФДМУ 
Наказ Фонду державного майна України від 09.12.2015 № 1886, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1. 
2015 р. за № 1684/28129, «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» 
(щодо внесення змін у нормативно-правові акти з питань оціночної діяльності)

Наказ Фонду державного майна України від 01.03.2016 № 420, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2. 
2016 р. за № 414/28544, «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 
2004 року № 662» (щодо втрати чинності Положенням про порядок укладання або переукладання контракту з керівни-
ком виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і 
Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства)

Наказ Фонду державного майна України від 03.03.2016 № 449, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 берез-3. 
ня 2016 р. за № 454/28584, «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення 
процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фі-
нансування»

Наказ Фонду державного майна України від 15.03.2016 № 526, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 4. 
2016 р. за № 510/28640, «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів 
акцій акціонерних товариств»

Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2016 № 577, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 квітня 5. 
2016 р. за № 546/28676, «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105» 
(щодо внесення зміни до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що під-
лягають продажу на конкурсах)

Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 6. 
2016 р. за № 737/28867, «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої прива-
тизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»

Наказ Фонду державного майна України від 13.05.2016 № 980, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 7. 
2016 р. за № 788/28918, «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підпри-
ємств і організацій агропромислового комплексу»

До уваги читачів

ся платіж (загальний та/або спеціальний) із зазначенням від-
повідних сум коштів.

Казначейство на підставі виписки з валютного рахунку, 
отриманої від уповноваженого банку, відображає в обліку над-
ходження коштів від приватизації державного майна у гривне-
вому еквіваленті за офіційним курсом національної валюти до 
відповідної іноземної валюти, який діяв на дату зарахування за-
значених коштів на валютний рахунок Казначейства. при цьому 
валютні кошти залишаються на рахунку Казначейства, а Фонду 
надається інформація щодо дати та обсягів коштів, зарахованих 
до загального та/або спеціального фондів державного бюджету 
в національній валюті.

11. Фонд та органи приватизації відображають в бухгалтер-
ському обліку інформацію про операції з грошовими коштами і 
розрахунки у національній та іноземній валюті у порядку, вста-
новленому законодавством для бюджетних установ.

12. Щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, 
Казначейство та Фонд проводять звірку надходжень коштів від 
приватизації державного майна, результати якої відображають-
ся в акті звірки, підписаному обома сторонами.

Директор Департаменту  
фінансів виробничої сфери  

та майнових відносин Міністерства  
фінансів України    о. Мельник

Начальник Управління  
фінансово-економічної роботи  

та бухгалтерського обліку –  
головний бухгалтер Фонду  

державного майна  
України    о. Гладун




