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ПРОПОЗИЦІЇ

до 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)

За результатами розгляду 17 липня 2022 року на засіданні Комітету з 
питань економічного розвитку 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) та відповідно до доручення Комітету від 17.07.2022 вношу 
наступні пропозиції до законопроекту:

1. Абзац третій пунктів 3 та 4 розділу І законопроекту виключити;
2. У абзаці п’ятому пункту 5 розділу І законопроекту слова “і набувача” 

виключити;
3. У пункті 7:

у абзаці п’ятому слова «виданих ліцензій» замінити словами «виданих 
раніше ліцензій»;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

“статтю 14 доповнити частиною такого змісту:

“Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані 
державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт 



господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого 
державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих 
ліцензій”;

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців;

4. Абзац п’ятий пункту 8 розділу І законопроекту після слів “змін до 
реєстру” доповнити словами “за умови збереження діяльності з виробництва 
та/або обігу харчових продуктів”;

5. У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 14 розділу І законопроекту 
слова “відповідні підприємства та/або господарські товариства” замінити 
словами “підприємства та/або господарські товариства, єдині майнові комплекси 
або акції (частки) яких”;

6. Абзац другий підпункту 6 пункту 14 розділу І законопроекту 
викласти у такій редакції:

“у частині п’ятій слова “подають щороку до 1 жовтня” замінити словами 
“зобов’язані подавати щокварталу до 1 числа місяця, з якого починається 
квартал”, а слова “на наступний рік” виключити»;

7. Абзац сьомий підпункту 6 пункту 14 розділу І законопроекту 
викласти у такій редакції:

“У разі, якщо об’єкт приватизації не було продано протягом року з дня 
включення до відповідного переліку, такий об’єкт не потребує повторного 
включення до переліків об’єктів, що підлягають приватизації ”;

8. Підпункт 7 пункту 14 розділу І законопроекту доповнити новими 
абзацами такого змісту:

“частину шосту викласти у такій редакції:

“6. Органи приватизації припиняють приватизацію об’єкта приватизації у 
таких випадках: 

включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації;

виключення за рішенням Кабінету Міністрів України об’єкта великої 
приватизації з переліку об’єктів, що підлягають приватизації; 

ухвалення представницьким органом місцевого самоврядування рішення 
про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта 
комунальної власності; 

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення 
приватизації об’єкта малої приватизації державної власності; 

якщо об’єкт малої приватизації, крім єдиного майнового комплексу або 
пакета акцій (часток) господарського товариства, не продано в порядку, 
передбаченому частинами восьмою – одинадцятою статті 15 цього Закону”;



9. В абзаці шістнадцятому підпункту 9 пункту 14 розділу І 
законопроекту слова “вичерпний перелік підстав” замінити словом “підстави”;

10.  Абзаци двадцять перший – двадцять четвертий підпункту 9 пункту 
14 розділу І законопроекту замінити шістьма абзацами такого змісту:

“у частині дев’ятій:

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“відмовився від підписання протоколу про результати електронного 
аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, 
що підтверджується відповідним актом;

не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим 
Законом щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується 
відповідним актом.”;

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати абзацами сьомим - 
дев’ятим;

в абзаці дев’ятому слова “вичерпний перелік підстав” замінити словом 
“підстави”

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців;

11.  Підпункт 9 пункту 14 розділу І законопроекту доповнити новими 
абзацами такого змісту:

“абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:

“13. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених 
(кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених 
коштів переможець аукціону повинен також подати інформацію про 
відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий 
кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу 
фінансування. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем 
відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.”;

12.  Підпункт 10 пункту 14 розділу І законопроекту доповнити новими 
абзацами шостим та сьомим такого змісту:

“частину третю викласти в такій редакції:

“3. Відомості про учасників аукціону  та відомості про потенційних 
покупців  відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають 
розголошенню до завершення аукціону.”

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців;

13.  Абзац третій підпункту 12 пункту 14 розділу І законопроекту 
викласти у такій редакції:



“1. Умови продажу та стартові ціни об’єктів великої приватизації 
державної власності на аукціонах, передбачених цією статтею,  затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.»;

14.  В абзаці п’ятому підпункту 12 пункту 14 розділу І законопроекту 
слова “відповідної місцевої ради» замінити словами “відповідного 
представницького органу місцевого самоврядування”;

15.  Абзац п'ятнадцятий підпункту 12 пункту 14 розділу І законопроекту 
викласти в такій редакції:

“Відомості про потенційних покупців, які уклали з операторами 
електронних майданчиків договори про конфіденційність інформації про об’єкт 
великої приватизації, відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають 
розголошенню до завершення електронного аукціону.”;

16.  Підпункт 12 пункту 14 розділу І законопроекту після абзацу 
вісімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«частину одинадцяту викласти в такій редакції: 

«11. Продаж об’єктів великої приватизації на аукціоні, крім аукціону за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та 
вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного 
кроку аукціону на підвищення стартової ціни.»;». 

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців; 

17.  Абзац двадцять восьмий підпункту 12 пункту 14 розділу І 
законопроекту викласти у такій редакції:

“15. Відомості про учасників аукціону  та відомості про потенційних 
покупців  відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають 
розголошенню до завершення аукціону”;

18. Абзац тридцять п’ятий підпункту 12 пункту 14 розділу І 
законопроекту доповнити словами «великої приватизації»;

19. Абзац четвертий підпункту 17 пункту 14 розділу І законопроекту 
після слів “рішенням державного органу приватизації” доповнити словами “а 
також у випадках, встановлених статтями 16 та 18 цього Закону”;

20.  Підпункт 17 пункту 14 розділу І законопроекту після абзацу 
двадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“абзац четвертий доповнити реченням такого змісту:

“Неукладення такого договору оренди у визначений строк має наслідком 
припинення такого права постійного користування та настання відповідальності 
згідно з  законодавством.”

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців.;



21. У підпункті 21 пункту 14 розділу І законопроекту:
- Абзац перший викласти у такій редакції: «у розділі V “Прикінцеві та 

перехідні положення”:»;
- Доповнити новими абзацами другим-четвертим такого змісту:

«в абзаці першому пункту 7 цифри і слова “2021 року” замінити цифрами 
і словами “2025 року”, слова “потенційних покупців» в усіх відмінках і формах 
числа замінити словами «переможця аукціону”, а слова “частиною дев’ятою» 
замінити словом “частиною десятою”;

у пункті 72 слова “аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за 
методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу 
об’єктів великої приватизації не проводяться” замінити словами “а також на 
період дії правового режиму воєнного стану для об’єктів великої приватизації не 
проводяться повторні аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій, а рішення про приватизацію об’єктів великої приватизації шляхом 
викупу приймається Кабінетом Міністрів України”;

доповнити пунктами 73 – 77 такого змісту:»;

З подальшою відповідною зміною нумерації абзаців.

- Доповнити новим абзацом такого змісту:

«77. Особи, які отримали право постійного користування земельною 
ділянкою, яке не включене до складу об’єкту приватизації, зобов’язані укласти 
договори оренди таких земельних ділянок відповідно до законодавства до 1 січня 
2024 року. Неукладення такого договору оренди у визначений строк має 
наслідком припинення такого права постійного користування та настання 
відповідальності згідно законодавства.»
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