
 
  

 
Звіт 

про результати повторного відстеження наказу Фонду державного 
майна  України від 29.07.2008 №878 “Про затвердження Порядку 
проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних 

товариств за номінальною вартістю” 
 

 
Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 
“Порядок проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних 

товариств за номінальною вартістю”, затверджений наказом Фонду державного 
майна України від 29.07.08 №878 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 27.08.08 №738/15474. 

 
Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності 
Департамент оперативного планування Фонду державного майна 

України. 
 

Цілі прийняття акта  
Головною ціллю прийняття акта є визначення єдиного формату та 

системного підходу здійснення продажу акцій на неконкурентних засадах 
членам організації орендарів (члени трудового колективу підприємства – 
засновники господарського товариства, яке є орендарем), які мають право на 
додаткове придбання за кошти акцій, що є у державній власності, за їх 
номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного капіталу товариства, але 
не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного. 

 
Строк виконання заходів з відстеження 
Вересень 2009 року. 
 
Тип відстеження 
Повторне відстеження. 
 
Методи одержання результатів  
Статичні дані інформаційно-пошукової системи “ЕТАП”. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 
Відстеження результативності Порядку проведення додаткового продажу 

акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю здійснюється 
за показниками: 



1.Кількість громадян, які скористались правом на додаткове придбання 
акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю. 

2.Кошти, які надійшли до державного бюджету України від відповідного 
продажу акцій. 

3.Кількість підприємств, на яких здійснювався відповідний продаж акцій. 
Значних надходжень до Державного бюджету України не очікується. 
Для регуляторного акта поширюється на відкриті акціонерні товариства, 

створені у процесі приватизації, співзасновниками яких є члени організації 
орендарів (члени трудового коллективу-засновника господарського товариства, 
яке є орендарем.) 

Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб’єкти господарювання на 
виконання основних вимог регуляторного акта незначні. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта 
Процедура продажу відповідно до Порядку проведення додаткового 

продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю 
здійснювалася на одному підприємстві. В даній ситуації громадяни не 
скористалися правом на додаткове придбання акцій відповідно до частини 
сьомої статті 17 Закону України “Про приватизацію державного майна 
України” і тому надходжень до державного бюджету України не було. 

 
Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 
Даний Порядок проведення додаткового продажу акцій відкритих 

акціонерних товариств за номінальною вартістю забезпечить реалізацію права 
на додаткове придбання акцій особам, визначеним п.17 Закону України “Про 
приватизацію державного майна”, зокрема членам організації орендарів 
(членам трудового колективу підприємства-засновника господарського 
товариства, яке є орендарем). 

Регуляторний акт сприятиме підвищенню ефективності подальшої 
діяльності приватизованих підприємств, надходженню коштів від приватизації 
до Державного бюджету України, покращенню соціально-психологічного 
клімату у колективах приватизованих підприємств. 

 
 

     В.о. заступника Голови  Фонду                                І.Білоцерковець 
 

“__” вересня 2009 року 
 
 


