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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про приватизацію державного і
комунального майна” щодо уточнення
деяких положень та сприяння залученню
інвестицій в процесі приватизації
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
І. Внести до Закону України “Про
приватизацію державного і комунального
майна” (Відомості Верховної Ради України,
2018 р., № 12, ст. 68; 2019 р., № 46, ст. 302)
такі зміни:

8

1. У частині першій статті 1:

9

підпункт 12 викласти в такій редакції:

10

ЗАКОН УКРАЇНИ

“12) електронна торгова система (ЕТС) –
дворівнева інформаційно-телекомунікаційна
система, що включає центральну базу даних
та електронні майданчики, які взаємодіють з

Про внесення змін до Закону України
“Про приватизацію державного і
комунального майна” щодо уточнення
деяких положень та сприяння залученню
інвестицій у процесі приватизації
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
1. Внести до Закону України “Про
приватизацію державного і комунального
майна” (Відомості Верховної Ради України,
2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами)
такі зміни:
1) пункти 12 і 28 частини першої статті 1
викласти в такій редакції:
-1- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)
У абзаці третьому пункту 1 Розділу І
проекту Закону після слів "дворівнева

Відхилено

“12) електронна торгова система (ЕТС) –
дворівнева
інформаційнотелекомунікаційна система, що включає
центральну базу даних та електронні
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Пропозиції та поправки до проекту

центральною базою даних через інтерфейс
програмування додатків такої центральної
бази даних. ЕТС забезпечує можливість
створення, розміщення, оприлюднення та
обміну інформацією і документами в
електронному вигляді, необхідними для
проведення аукціону в електронній формі;”;

інформаційно-телекомунікаційна
система,
що" додати слова "має комплексну систему
захисту
інформації
з
підтвердженою
відповідністю згідно із Законом України "Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах" та"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

майданчики, які взаємодіють з центральною
базою даних через інтерфейс програмування
додатків такої центральної бази даних. ЕТС
забезпечує
можливість
створення,
розміщення, оприлюднення та обміну
інформацією і документами в електронному
вигляді, необхідними для проведення
аукціону в електронній формі”;

підпункт 26 викласти в такій редакції:
“28) центральна база даних – сукупність
технічних та програмних засобів у складі
інтерфейсів програмування додатків, модулів
аукціонів, допоміжних програмних сервісів та
баз даних, що забезпечують можливість
проведення процедури аукціону в електронній
формі та гарантують рівний доступ до
інформації учасникам аукціону в електронній
формі. Поточна версія програмного коду всіх
складових центральної бази даних є
відкритою та загальнодоступною.”
2. У частині другій статті 4:

“28) центральна база даних – сукупність
технічних та програмних засобів у складі
інтерфейсів
програмування
додатків,
модулів аукціонів, допоміжних програмних
сервісів та баз даних, що забезпечують
можливість
проведення
аукціону
в
електронній формі та гарантують рівний
доступ до інформації учасникам такого
аукціону. Поточна версія програмного коду
всіх складових центральної бази даних є
відкритою та загальнодоступною”;
2) у частині другій статті 4:

після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“підприємства з виготовлення та ремонту
всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до закону військових формувань,
Служби безпеки України;”.
У зв’язку з цим абзаци третій – сорок
п’ятий
вважати
відповідно
абзацами
четвертим – сорок шостим;
у абзаці одинадцятому слова “об’єкти
архітектури,
меморіальні
комплекси,
заповідники, парки загальнонаціонального
значення” замінити словами “об’єкти
загальнонаціонального значення, зокрема
об’єкти архітектури, меморіальні комплекси,
заповідники, парки”;

після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“підприємства з виготовлення та ремонту
всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні
Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до закону військових формувань,
Служби безпеки України”.
У зв’язку з цим абзаци третій – сорок
шостий вважати відповідно абзацами
четвертим – сорок сьомим;
в абзаці дванадцятому слова “а також
об’єкти
архітектури,
меморіальні
комплекси,
заповідники,
парки
загальнонаціонального значення” замінити
словами “національні природні парки,
заповідники, меморіальні комплекси”;

-2- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Національний архівний фонд, архіви
(архівні установи), документи з них, архівні
підрозділи, архівні відділи та бібліотеки;
об’єкти культури, мистецтва, у тому числі
виняткової історичної, художньої, наукової чи
іншої культурної цінності, занесені до
Державного
реєстру
національного
культурного
надбання;
об’єкти

Враховано частково
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загальнонаціонального значення, зокрема
об’єкти архітектури, меморіальні комплекси,
заповідники,
парки;
історико-культурні
заповідники державного та місцевого
значення, а також пам'ятки культурної
спадщини, занесені до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України
-3- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Відхилено

18

Абзац п’ятий пункту 2 розділу
законопроєкту виключити.
-4- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Враховано

19

Абзац п’ятий пункту 2 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції:
“у абзаці одинадцятому слова “а також
об’єкти архітектури, меморіальні комплекси,
заповідники, парки загальнонаціонального
значення” замінити словами “національні
природні парки, заповідники, меморіальні
комплекси”;
доповнити після абзацу одинадцятого
новим абзацом дванадцятим такого змісту та
змінити відповідно нумерацію наступних
абзаців:
“об’єкти
архітектури
національного
значення”.
-5- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

абзац шостий п. 2 розділу І законопроекту,
яким пропонується фактично дозволити
приватизацію підприємств з виготовлення,
ремонту технічних та інших засобів
реабілітації для осіб з інвалідністю, вилучити.
-6- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Враховано

20

21

абзац сорок другий такого змісту
«підприємства з виготовлення, ремонту
технічних та інших засобів реабілітації для
осіб з інвалідністю;» виключити.

3. Пункт 72 розділу V “Прикінцеві та
перехідні положення” викласти в такій
редакції:

“72. Тимчасово, на період встановлення
Кабінетом Міністрів України карантину та
обмежувальних заходів щодо запобігання

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

І

Частину третю розділу І проекту Закону
викласти в такій редакції:
" 3. Пункт 72 розділу V “Прикінцеві та
перехідні положення” виключити.".
-7- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю. В.
(р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)

після абзацу дванадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
“об’єкти архітектури національного
значення”.
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий –
сорок сьомий вважати відповідно абзацами
чотирнадцятим – сорок восьмим;

абзац сорок другий виключити;

3) пункт 72 розділу V “Прикінцеві та
перехідні положення” виключити.

Відхилено
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виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19), для об’єктів великої
приватизації не проводяться аукціони із
зниженням стартової ціни, аукціони за
методом вивчення цінових пропозицій та
викуп.”

Абзац другий пункту 3 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"72. Тимчасово, на період встановлення
Кабінетом Міністрів України карантину та
обмежувальних заходів щодо запобігання
виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19), аукціони з умовами,
аукціони із зниженням стартової ціни,
аукціони за методом вивчення цінових
пропозицій, а також приватизація шляхом
викупу об’єктів великої приватизації не
проводяться.".
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
Голова Верховної Ради
України

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
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