
ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 
до проєкту наказу Фонду державного майна України  

«Про затвердження Змін до наказу Фонду державного майна України  
від 18 лютого 1998 року № 284» 

 
 

 
1. Резюме 

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження 
Змін до наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року    

№ 284» (далі – проєкт наказу Фонду) розроблений Фондом державного майна 
України з метою приведення у відповідність із вимогами законів України 
«Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного і 

комунального майна», із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року       
№ 224). 

 
2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 
1992 року № 24-92 «Про впорядкування діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» 
державні підприємства (за винятком будівельних організацій, підприємств 

будівельної індустрії та будівельних матеріалів, які є засновниками 
господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та 
перспективне будівництво за кордоном, та суб’єктів літакобудування, які 

підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток 
літакобудівної промисловості») не можуть бути засновниками підприємств 

будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, 
кооперативів. 

Правонаступниками державних підприємств стосовно суб’єктів 
підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені 

управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо 
суб’єктів із змішаною формою власності).  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна 
України» Фонд державного майна України виступає правонаступником 

державних підприємств, установ і організацій щодо суб’єктів 
господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків 

до статутного капіталу недержавних суб’єктів господарювання.  
Наказом Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року      

№ 284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року 

за №  180/2620, затверджено Порядок передачі Фонду державного майна 
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України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах 
суб’єктів господарювання. 

Однак постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р.   
№ 224 затверджено нову редакцію Методики оцінки майна, пунктом 80 якої 

врегульовано, зокрема питання, визначення розміру компенсації органу 
приватизації вартості акцій (часток) у разі неможливості їх отримання, або 

неможливості оформлення органом приватизації правонаступництва на 
корпоративні права держави. 

Врегулювання питання, направлене на забезпечення приведення 
нормативно-правового акту Фонду, який забезпечує Порядок передачі Фонду 

державного майна України часток (акцій), що належать державі, у статутних 
капіталах суб’єктів господарювання, у відповідність до вимог Методики 
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 лютого 2019 року № 224). 

 
3. Суть проєкту акта  

Проєкт наказу Фонду передбачає  внесення змін до Порядку передачі 
Фонду державного майна України часток (акцій), що належать державі, у 

статутних капіталах суб’єктів господарювання, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за      
№ 180/2620, з урахуванням вимог законів України «Про Фонд державного 

майна України», «Про приватизацію державного і комунального майна» , 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224). 
 

4. Вплив на бюджет  
Реалізація проєкту наказу Фонду не потребує фінансування з 

державного чи місцевого бюджетів України. 
 

5. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт наказу Фонду не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,  

тому не потребує погодження з відповідними заінтересованими сторонами. 
Проєкт наказу Фонду не стосується сфери наукової та науково-

технічної діяльності.  
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», а також згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» проєкт наказу 
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було включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю на 2020 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 28.12.2019 № 1573 із змінами. Проект наказу Фонду розміщений 
на офіційному сайті Фонду з метою забезпечення інформування 

громадськості та одержання зауважень і пропозицій. 
Проєкт наказу Фонду не стосується питань інформатизації, 

електронного урядування, формування і використання національних 
електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної 

демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку та 
відповідно не потребує висновку Міністерства цифрової трансформації 

України про проведення цифрової експертизи. 
 
6. Прогнози впливу 

За предметом правового регулювання проєкт наказу Фонду не матиме 
впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, покращення 

чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та 
навколишнє природне середовище, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення 
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними 

відходами, інші суспільні відносини. 
 

7. Позиція заінтересованих органів 
Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проєкт наказ Фонду 
буде направлено на погодження до Державної регуляторної служби України.  

Проєкт наказу Фонду буде направлено для погодження до 

Антимонопольного комітету України. 
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 

року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-
правових актів в органах юстиції та скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5), наказ 
Фонду буде направлено до Міністерства юстиції України для забезпечення 

державної реєстрації. 
 

8. Ризики та обмеження 
Проєкт наказу Фонду не містить положень, що стосуються прав та 

свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод, що впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для 
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дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути 
під час реалізації акта.  

Проєкт наказу Фонду не потребує проведення громадської 
антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи. 

 
9. Підстава розроблення проєкту акта  

Приведення у відповідність до вимог Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 

року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністр ів України від 20 лютого 
2019 року № 224). 

 
 
 

 
Голова Фонду 
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