
Інформаційні матеріали про можливість ініціювання 

приватизації державного майна

Приватизація – платне відчуження майна, що перебуває у державній 
власності, на користь фізичних або юридичних осіб.

Головні нормативні акти, що регулюють приватизацію в Україні:

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»

- Постанова Кабінету міністрів України від 10.05.2018 № 432 «Про 
затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації»

Інформація про об’єкти  приватизації   розміщується на сайті  
privatization.gov.ua , на сайті  ProZorro.Продажі , на са йтах авторизованих 
майданчиків.

Для детальнішої інформації про об’єкт є віртуальні кімнати даних (ВКД). Це 
сховища всіх документів наявних по об’єкту – від  тех . паспортів до документів на 
право власності та фотографій. Їхня головна мета – спростити доступ до 
інформації, прибрати корупцію при її отриманні та збільшити прозорість процесу 
приватизації.

Як взяти участь в аукціоні  малої приватизації:

Об’єкти продаються виключно через  ProZorro.Продажі . Щоб взяти участь у 
аукціоні та стати власником об’єкту необхідно зробити 7 кроків:

1. Ознайомитись зі списком об’єктів на цьому сайті, на сайті  
ProZorro.Продажі або на сайтах авторизованих майданчиків.

2. Обрати об’єкт та вивчити інформацію про нього.

3. Зареєструватись на будь-якому з десятків підключених до системи 
майданчиків.

4. Подати заяву на участь в аукціоні через кабінет на майданчику.

5. Взяти участь в аукціоні та перемогти.

6. Пройти кваліфікацію.

7. Укласти договір та оплатити об’єкт.

Як ініціювати приватизацію

Ініціювати включення об’єктів до переліку приватизації можуть і потенційні 
покупці – як звичайні громадяни, так і підприємства. Бачите занедбану будівлю 
або непрацюючий цех, що може допомогти у розвитку вашого бізнесу або буде 
корисним вашій громаді – подавайте заяву про включення об’єкту державної 
власності до переліку, що підлягають приватизації та купуйте їх на прозорих 
аукціонах.

Якщо ви маєте усю необхідну інформацію про об’єкт, то відповідно до 
ст. 11 ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна», вам необхідно 
виконати 3 прості кроки:

1. Скачати відповідну Заяву, роздрукувати, заповнити і підписати її. 
№ 06/02-31/01605 від 09.08.2021

Підписав: Романчук Ірина Юріївна

06.08.2021 13:27:29

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002C6A2D00EF8D8D00

Дійсний: з 28.12.2020 00:00:00 по 28.12.2022 00:00:00

Департамент економічного розвитку та

зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної

державної адміністрації

Від 09.08.2021 №06/02-31/01605



2

2.   Підготувати копію нижчезазначених документів, засвідчивши усі сторінки: 
особистим підписом, прізвищем та ініціалами;   відміткою “Згідно з оригіналом”;  
датою.

Перелік необхідних документів:

Для громадян України:

– копія паспорта громадянина України;

Для іноземних громадян:

– копія паспорта або копія документа, що посвідчує особу.

Для юридичних осіб:

–   в итяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;

–   к опія паспорту представника у разі, якщо заяву підписано особою, 
уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи;

–   довіреність або інший документ, який засвідчує право представляти 
юридичну або фізичну особу.

3. Відправити Заяву та копію усіх засвідчених документів у регіональне 
відділення Фонду державного майна України за місцем знаходження об’єкта 
приватизації. У разі подання заяви щодо об’єкта малої приватизації – заява 
подається у 1 примірнику, у разі об’єкта великої – у 2 примірниках.

Регіональне відділення Фонду, у свою чергу, звернеться до органу управління 
цим державним майном для включення його в перелік приватизації. Відповідь 
стосовно об’єктів малої приватизації надійде на вказану адресу протягом 35 днів з 
моменту отримання, щодо об’єктів великої – буде розглянуто в Кабінеті Міністрів 
України.

ВАЖЛИВО!

Якщо ви не маєте усієї необхідної інформації про об’єкт, який маєте намір 
приватизувати, пропонуємо вам скористатись безкоштовною адміністративною 
послугою «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності», а також пошуком інформації по суб’єктам господарювання 
для уточнення інформації по об’єкту приватизації.

Відмова включити об’єкт в перелік приватизації можлива, якщо:

–Запропонований об’єкт – це підприємство, що перебуває в процесі ліквідації;

– Існують законодавчі обмеження щодо приватизації̈ запропонованого об’єкту;

– Орган управління надав вмотивовану відмову;

–   Кабінет Міністрів України не погодив включення об’єкту у перелік (велика 
приватизація).


