
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України»  

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 внесені 

зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (далі – Методика), згідно з якими 
Методику викладено у новій редакції, зокрема в частині визначення 

повноважень в питаннях перегляду початкової ціни пакетів акцій, що 
належать до групи Г або  паливно-енергетичного комплексу, робочої групи з 

підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету 
Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної 

власності, що підлягають приватизації (далі – Робоча група). Змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 612 до 

Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до 
проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 

продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 525 

(далі – Положення), також визначені повноваження Робочої групи в частині 
перегляду початкової ціни пакетів акцій, що належать до групи Г або 

паливно-енергетичного комплексу.  
Членами Робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до 

проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 

продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, створеної 
постановою  Кабінету Міністрів України  від 24.06.2015 № 525, Френсіса 

Маліжа та Луі Веласкеса  в листі на адресу Прем‘єр-міністра України від 26 
липня 2016 року надані рекомендації та запропоновані варіанти подальших 

дій, зокрема запропоновано внесення змін до Методики, якими 
передбачається більш детально уточнити повноваження Робочої групи в 

частині  підготовки пропозицій щодо перегляду початкової ціни пакетів 
акцій об‘єктів групи Г або паливно-енергетичного комплексу, що підлягають 

приватизації, як в бік збільшення так і зменшення.  
Під час практичного застосування положень Методики та Положення  

виявлені питання, які неузгоджені між собою, зокрема в процесі 
застосування Методики (абзац другий п.97) початкова ціна контрольних 
пакетів акцій, що належать до групи Г або паливно-енергетичного 

комплексу, яка встановлена конкурсною, аукціонною комісією з урахуванням 
незалежної оцінки ринкової вартості цих об’єктів підлягає перегляду, якщо 

рішенням Робочої групи встановлена більша ціна, ніж ринкова вартість, 
визначена відповідно до Методики або початкова ціна, встановлена 

рішенням конкурсної, аукціонної комісії. Положення таких обмежень не 
містить. Отже, Методика і Положення потребують врегулювання шляхом їх 

взаємного  узгодження. 

З огляду на зазначене та на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 27.07.2016 № 27807/1/1-16 до листа членів Робочої групи від 26 



липня 2016 року та, враховуючи рішення Робочої групи від 29 липня 2016 
року, Фонд державного майна України розробив проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Кабінету Міністрів України» (далі – Проект).  

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 
Проект забезпечить врегулювання шляхом взаємного  узгодження норм, 

що передбачені Методикою та Положенням, а саме забезпечить 
удосконалення організаційного механізму перегляду, як в бік збільшення так 

і зменшення, конкурсними комісіями початкової ціни пакетів акцій об‘єктів 
групи Г або паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації ,  

на підставі пропозицій і рекомендацій радників, Робочої групи, а також 
наданих органом приватизації аналітичних матеріалів та інформації про 
підсумки попередніх продажів пакетів акцій подібних за галузевою ознакою 

підприємств.  

Зазначена мета забезпечується шляхом внесення змін, до таких 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України: 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.12.2003 № 1981 (у редакції постанови Кабінету міністрів 
України від 25.11.2015 № 1033);  

Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій 
до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 

продажу об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 525. 

        
3. Правові аспекти 

 
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у 

даній сфері є: 

Конституція України;  
Закон України «Про Фонд державного майна України»; 

Закон України «Про приватизацію державного майна»;  
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні»; 
Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.12.2003 № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів  
України від 25.11.2015 № 1103);  

постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 525 «Про 
утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до 

проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов 
продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації» 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація змін до Методики та Положення про робочу групу не 



потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проект постанови  підлягає погодженню з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 

Державною регуляторною службою України  та Міністерством юстиції 
України.  

 
 

6. Регіональний аспект 

 
Проект не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць України і не має впливу на  її регіональний 
розвиток. Проект не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, не зачіпає права та інтереси територіальних громад.  
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. Запобігання дискримінації 

 

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  
 

7. Запобігання корупції 
 

У Проекті відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 
 

Проект  розроблено Фондом державного майна як державним органом, 
який відповідно до законодавства здійснює повноваження, пов'язані з 

державним регулюванням оціночної діяльності. 

Проект разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом 

регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного 
майна  з 13.07.2016 для одержання зауважень і пропозицій. 

Таким чином, головний розробник Проекту  вжив максимально 

вичерпних заходів для оприлюднення зазначеного проекту з метою 
забезпечення широкого громадського обговорення його положень.  

 
9. Позиція соціальних партнерів 

 
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 

 
Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади держаної 



регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Проект потребує 
погодження Державною регуляторною службою України. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 
Реалізація Проекту не вплине на ринок праці у сфері оцінки майна.  

 
 

11. Прогноз результатів 
 

Прийняття Проекту забезпечить удосконалення організаційного 
механізму перегляду, як в бік збільшення так і зменшення, конкурсними 

комісіями початкової ціни пакетів акцій об‘єктів групи Г або паливно -
енергетичного комплексу, що підлягають приватизації,  на підставі 
пропозицій і рекомендацій радників, Робочої групи, а також наданих органом 

приватизації аналітичних матеріалів та інформації про підсумки попередніх 
продажів пакетів акцій подібних за галузевою ознакою підприємств. 

 
 

 
Голова Фонду                                                                                     І. Білоус 

 
 

«___»_________2016 


