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Відповідно до доручення Комітету від 17.07.2022 подаю пропозиції до 
остаточної редакції статей законопроекту порівняльної таблиці проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння 
процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного 
відновлення держави (реєстр.№7451) (друге читання) підготовленої на розгляд 
Комітетом 17 липня 2022 року для прийняття зазначеного законопроекту у 
другому читанні:

1. У абзаці 2 підпункту 1 пункту 11 (рядок 53 порівняльної таблиці) 
виключити слово «попередньо».

Пояснення:  технічно не виключено з тексту слово «попередньо» яке 
заміняється словом «раніше».

2. У абзаці 2 підпункту 2 пункту 11 (рядок 57 порівняльної таблиці) після 
слів «харчових продуктів» доповнити словами «тваринного 
походження».

Пояснення: приведення у відповідність термінології законопроекту, зокрема до 
абзацу 2 підпункту 1 пункту 11 (рядок 53 порівняльної таблиці.

3. У абзаці 2 підпункту 1 пункту 12 (рядок 67 порівняльної таблиці) 
виключити слова «відповідно до законодавства».

Пояснення: норма  при практичному застосуванні може тлумачиться так, ніби 
документи мають бути "знищені відповідно до законодавства". 

4. У підпункті 7 пункту 14 (рядок 148 порівняльної таблиці):
- додати абзац 3 у такій редакції: «частину шосту викласти у такій 

редакції:»;



- у абзаці 5 після слів «з переліку об’єктів» додати слова «великої 
приватизації державної власності»;

- виключити абзац 9.

Пояснення: уніфікація термінології законопроекту, уточнення назви переліка і 
усунення технічного дублювання однакових положень.

5. У абзаці 20 підпункту 13 пункту 14 (рядок 224 порівняльної таблиці) 
виключити слова «моменту» та «електронного».

Пояснення: приведення у відповідність термінології з аналогічними нормами 
законопроекту.

6. У абзаці 11 підпункту 23 пункту 14 (рядок 333 порівняльної таблиці) 
виключити слова «заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації; 
заяву про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію 
або про зобов’язання отримання дозволу на концентрацію у випадках, 
передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, (для 
аукціонів з продажу пакетів акцій (часток), єдиних майнових 
комплексів);» 

Пояснення: приведення у відповідність з  редакцією  абзацу 10 підпункту 23 
пункту 14 (рядок 331 порівняльної таблиці) у якому таку заяву виключено.

7. У абзаці 19 підпункту 23 пункту 14 (рядок 347 порівняльної таблиці) слово 
«одинадцятий» замінити словами «дев’ятий, одинадцятим, 
дванадцятий»

Пояснення: при доопрацюванні проекту до другого читання змінилась 
нумерація абзаців, тому для коректного посилання внесяться відповідні 
зміни.
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