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ВИСНОВОК
до проекту Закону
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
(реєстр. № 4572 від 04 січня 2021 року)
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув
на своєму засіданні (протокол № 39 від 03.03.2021) проект Закону 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 (реєстр. № 4572 від 04 січня 2021 року), поданий
народними депутатами України Підласою Р.А. та іншими.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту він розроблений з метою
пришвидшення приватизаційних процесів шляхом удосконалення інституційного
механізму приватизації. Завданнями проекту є встановлення дієвої структури та
організації діяльності Фонду державного майна України, спрямованої на підвищення
результативності його функціонування; уточнення окремих положень законодавства
з питань приватизації, управління об’єктами державної власності, корпоративного
управління тощо, спрямованих на прискорення приватизації та підвищення
ефективності управління об’єктами державної власності, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію.
З метою посилення спроможності Фонду державного майна України
здійснювати покладені на нього функції проектом Закону викладається у новій
редакції Закон України «Про Фонд державного майна України». Для удосконалення
процесів приватизації вносяться зміни до Господарського кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України, Господарського процесуального кодексу України,
Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кодексу України з процедур банкрутства, Законів
України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про управління
об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про передачу об'єктів
державної та комунальної власності», «Про товариства з обмеженою та додатковою

відповідальністю», «Про оренду державного та комунального майна», інших актів
законодавства.
Розглянувши законопроект в межах предметів відання члени Комітету
вважають за необхідне врахувати наступне.
Законопроектом пропонується доповнити частину шосту статті 2 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна» абзацом такого змісту:
«Відносини користування державним майном, комунальним майном та майном, що
належить Автономній Республіці Крим, для доступу до інфраструктури об’єкта
доступу, крім будинків, будівель та споруд або їх частин, площею понад 3 квадратних
метри, для розміщення технічних засобів телекомунікацій операторами,
провайдерами телекомунікацій регулюються Законом України «Про доступ до
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж».
Запропонована редакція фактично встановлює заборону на застосування в
державному/комунальному секторі спеціального для галузі телекомунікацій
законодавства, а саме Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», адже
у 95% випадків розміщення телекомунікаційного обладнання з метою надання послуг
зв’язку населенню операторами використовується площа значно більша ніж 3 кв. м.
Враховуючи, що Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» не
встановлює обмежень по площі будівель та споруд або їх частин для розміщення
технічних засобів телекомунікацій операторами, провайдерами телекомунікацій, а
також те, що дія цього Закону поширюється на відносини між власниками
інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що виникають
при доступі до інфраструктури відповідного об’єкта доступу, запропонована норма у
законопроекті потребує доопрацювання з метою приведення її у відповідність до
вищенаведеного Закону та забезпечення однакового тлумачення норм закону.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону
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 (реєстр. № 4572 від 04 січня
2021 року), поданий народними депутатами України Підласою Р.А. та іншими.
2. Звернутись до Комітету з питань економічного розвитку з пропозицією про
необхідність доопрацювання законопроекту в частині змін до Закону України «Про
оренду державного та комунального майна», а саме: з запропонованої редакції нового
абзацу частини шостої статті 2 виключити слова: «крім будинків, будівель та споруд
або їх частин, площею понад 3 квадратних метри».
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