Проєкт
вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України
стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами
державної і комунальної власності
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 16420 такого змісту:
“Стаття 16420. Порушення порядку використання державного майна
1. Неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірної
інформації або подання інформації не в повному обсязі про об’єкти
державного або комунального майна, які підлягають приватизації або можуть
бути передані в оренду, у тому числі про об’єкти, які не використовуються
державними або комунальними підприємствами і не пропонуються як
потенційні об’єкти оренди або приватизації, –
тягне за собою накладення на посадових осіб балансоутримувача
державного або комунального майна штрафу у розмірі від двохсот
п’ятидесяти до трьохсот п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від чотирьохсот
п’ятидесяти до п’ятисот п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
2.
Укладення балансоутримувачем майна договору оренди щодо
об’єкта оренди, загальна площа якого перевищує розмір, визначений Законом
України “Про оренду державного та комунального майна”, –
тягне за собою накладення на посадових осіб балансоутримувача
державного або комунального майна штрафу у розмірі від дев’ятисот до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від однієї тисячі
дев’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Укладення орендарем договору суборенди з порушенням вимог
Закону України “Про оренду державного та комунального майна” –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від чотирьохсот
п’ятидесяти до п’ятисот п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягне за собою накладення на орендаря державного або комунального
майна штрафу у розмірі від дев’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
4. Неподання, несвоєчасне подання або подання інформації не в
повному обсязі суб’єктами управління об’єктами державної власності в
установленому порядку розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної
власності відомостей про об’єкти державної власності, які перебувають у
сфері їх управління, для формування і ведення зазначеного реєстру –
тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта управління
об’єктами державної власності у розмірі від двохсот п’ятидесяти до трьохсот
п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого
частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від чотирьохсот
п’ятидесяти до п’ятисот п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
5. Незабезпечення доступу потенційних орендарів до об’єкту оренди
орендарем, який має намір продовжити договір оренди нерухомого майна,
що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
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тягне за собою накладення на орендаря державного або комунального
майна штрафу у розмірі від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
6. Нерозкриття інформації орендарем, який має намір продовжити
договір оренди єдиного майнового комплексу, що підлягає продовженню за
результатами проведення аукціону, інформації про об’єкт оренди та/або
незабезпечення доступу до такого об’єкту оренди потенційних орендарів у
супроводі представника орендодавця –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від дев’ятисот до однієї
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягне за собою накладення на орендаря державного або комунального
майна штрафу у розмірі від однієї тисячі дев’ятисот до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
7. Укладення балансоутримувачем майна договорів про передачу права
на експлуатацію, зберігання (крім договорів публічного зберігання), якщо
місцем зберігання майна третьої особи є індивідуально визначене нерухоме
майно державної або комунальної власності, що передбачені Законом
України “Про оренду державного та комунального майна”, –
тягне за собою накладення на посадових осіб балансоутримувача
державного або комунального майна штрафу у розмірі від дев’ятисот до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною сьомою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме
правопорушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від однієї тисячі
дев’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;
2) у статті 221 цифри “16415 – 16419” замінити цифрами “16415 – 16420”;
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
“Фонду державного майна України (стаття 16420 );”.
2. Частину першу статті 173 Кримінального процесуального кодексу

України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88; 2015
р., № 43, ст. 386) доповнити абзацом третім такого змісту:
“Не допускається арешт майна (в тому числі майнових прав або інших
активів), щодо якого прийнято рішення про приватизацію на конкурентних
засадах у формі електронних аукціонів у встановленому законом порядку.”.
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ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України» та
інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в
процесі приватизації та оренди державного і комунального майна».
Голова Верховної Ради
України
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