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ВИТЯГИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

щодо підґрунтя фінансових зобов’язань  

держави Україна перед народом України. 

 

Закон України «Про приватизаційні папери (майнові сертифікати)» 

м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2173-XII" 

Стаття 8. Державні гарантії власникам приватизаційних паперів. 

1. Держава гарантує власникам приватизаційних паперів право придбання за ці 

папери об’єктів приватизації відповідно до законодавства України про приватизацію. 

2. Приватизаційні папери, одержані громадянами України, а також платежі, 

здійснені з приватизаційних депозитних рахунків, приймаються відповідними органами 

держави у сплату за частку майна державних підприємств, інших об’єктів, державного 

житлового фонду, земельного фонду, які приватизуються. 

 

Конституція України.  

м. Київ, 28 червня 1996 року 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права 

державної та комунальної власності відповідно до закону. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної 

власності є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених 

законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове 

відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається 

лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановлених законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 

землі. 

 

Закон України «Про власність».  

Стаття 1. м. Київ, 7 лютого 1991 року, № 697-12. 

Стаття 1. Національне багатство України - власність її народу.  

1. Національне багатство України: земля, її надра, повітряний простір,  водні  та  

інші природні ресурси, що знаходяться в межах території  України, природні ресурси її 

континентального шельфу та виключної  (морської) економічної зони, основні засоби 

виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку,  

житловий  фонд,  будівлі  та споруди, фінансові ресурси, наукові  досягнення,  створена  

завдяки  зусиллям  народу  України частка  в  загальносоюзному  багатстві,  зокрема в 

загальносоюзних алмазному  та  валютному  фондах  і  золотому запасі, національні, 

культурні та історичні цінності, в тому числі й ті, що знаходяться за її межами, є 

власністю народу України. 

2. Національне багатство  України  забезпечує  право  кожного громадянина на 

одержання частки з суспільних фондів споживання, на соціальний захист, зокрема, у разі 

непрацездатності та безробіття, а  також право працюючого на особисту участь в 

управлінні народним господарством. 

 



2 
 

 

Закон України «Про приватизацію державного майна».  

м. Київ, 4 березня 1992 року, № 2163-ХІІ. 

Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації. 

1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та 

мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України. 

2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів: 

законності; 

відкритості та прозорості; 

{Частину другу статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1005-VIII 

від 16.02.2016} 

державного регулювання та контролю; 

надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; 

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів 

підприємств, що приватизуються; 

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у 

процесі приватизації; 

продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей 

виключно за кошти; 

{Абзац частини другої статті 2 в редакції Закону № 1724-III від 18.05.2000} 

пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств; 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій; 

{Абзац частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 1724-III від 

18.05.2000} 

додержання антимонопольного законодавства; 

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок 

приватизації та відомості про об'єкти приватизації; 

врахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, 

гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних 

підприємств, підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та 

об'єктів науково-технічної сфери; 

{Абзац частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1869-III 

від 13.07.2000 - дію змін зупинено до прийняття нової Державної програми приватизації 

згідно із Законом № 2729-IV від 05.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-

V від 11.01.2007} 

забезпечення конкурентності продажу, якщо інше не визначено цим Законом. 

{Абзац частини другої статті 2 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012} 

{Абзац частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 

13.01.2012} 

{Абзац частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 

13.01.2012} 

 

Постанова Верховної Ради України «Про проведення в дію Закону України 

"Про приватизацію майна державних підприємств".  

м. Київ. 4 березня 1992 року, № 2164-ХІІ. 

6. Кабінету Міністрів України до 15 березня 1992 року:      

підготувати  і  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України перелік об'єктів, що не 

підлягають приватизації;  

перелік об'єктів, що підлягають приватизації за приватизаційні майнові  сертифікати, 

та проект Державної  програми  приватизації;   

положення  про  Фонд державного майна України;  
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законодавчі акти про порядок створення і діяльність довірчих товариств, 

інвестиційних фондів, холдингів; визначити перелік об'єднань,  підприємств, установ та 

організацій, що уклали майнові договори, пов'язані із зміною  форм власності і власника 

державного  майна, з порушенням мораторію, встановленого Постановою Верховної Ради  

Української  РСР  від  29 листопада  1990  року "Про  захист  суверенних прав власності 

Української РСР" (506-12 ), та вжити заходів щодо приведення зазначених договорів у 

відповідність з цим Законом; 

розробити та затвердити за погодженням з  Комісією  Верховної Ради України з 

питань економічної реформи і управління народним господарством методику визначення  

початкової (аукціонної) ціни державного підприємства та розміру статутного фонду 

господарського товариства, що створюється у процесі приватизації, нормативний акт про 

порядок перетворення державних підприємств у господарські товариства та інші 

нормативні акти, передбачені цим Законом; 

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення  

законодавчих актів України у відповідність з Законом України "Про приватизацію майна  

державних підприємств"; 

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття міністерствами і відомствами України нормативних актів на  

виконання цього Закону та перегляд і скасування ними їх нормативних актів, що йому 

суперечать. 

 

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)».  

м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2171-XII.  

Стаття 6. Джерела коштів для малої приватизації 

1. Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних 

чи позичених грошових коштів. 

{Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1882-III від 13.07.2000} 

У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці - 

фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу доходів і зборів про подану 

декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). 

{Абзац другий частини першої статті 6 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010} 

2. Оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється у гривнях. 

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1882-III від 

13.07.2000, № 997-V від 27.04.2007} 

{Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону № 1882-III від 13.07.2000} 

4. Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів малої приватизації 

грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках 

України рахунків. 

5. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання 

об'єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, коли ці об'єкти 

перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів. 

 

Закон України. Про приватизаційні папери.  

м. Київ. 6 березня 1992 року, №2173-XII. 

Стаття 2. Власники приватизаційних паперів  

1. Право на одержання у власність приватизаційних паперів мають  громадяни  

України, які проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її  

межами у службових справах в період, що визначається Державною програмою 

приватизації.  
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2. Громадяни України, які проживають за її межами, мають право одержати 

приватизаційні папери у разі переїзду в Україну для проживання в період, що  

визначається Державною програмою приватизації.  

3. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних власників приватизаційних паперів 

представляють відповідно до законодавства України законні представники, опікуни і 

піклувальники.  

4. Право власності на одержані приватизаційні папери в разі смерті їх власника 

переходить у порядку  спадкування, визначеному законодавством України. В разі смерті 

громадянина, що не одержав приватизаційні папери з будь-яких причин, право одержання 

належних до видачі померлому паперів не успадковується.  

5. Кожен громадянин України має рівне право на одержання приватизаційних  

паперів однакової номінальної вартості для приватизації частки майна державних   

підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. 

 

Постанова Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України "Про 

приватизаційні папери"».  

м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2174-ХІІ. 

1. Ввести в дію Закон України "Про приватизаційні папери" (2173-12) з 15 

березня 1992 року. 

Положення статей Закону "Про приватизаційні папери", які засвідчують право 

власності на безоплатне одержання громадянами України частки державного житлового  

фонду і земельного фонду, вводяться в дію після прийняття законів про приватизацію цих 

майнових об'єктів. 


