
Звіт 
про результати базового відстеження результативності дії  Постанови 

КМУ від 08.07.2009 № 689 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, 
що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної 

власності» 
 

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 «Про 
затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом 
із земельними ділянками державної власності» ( далі Постанова). 

 
Назва виконавця заходів базового відстеження результативності: 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта: 
Головними цілями прийняття акта є приведення норм Порядку у 

відповідність до вимог Земельного кодексу, Законів України «Про 
приватизацію державного майна», «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», законодавства, яке регулює сферу 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо, що 
дозволить державним органам приватизації здійснювати продаж земельних 
ділянок державної власності, на яких розташовані об‘єкти, що підлягають 
приватизації, та виконання плану на поточний рік з надходження коштів до 
Державного бюджету України від продажу таких земельних ділянок. 

Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України 
врегульовує проблемні питання, пов’язані з вдосконаленням процедур, 
пов’язаних з проведенням робіт із землеустрою, для визначення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), закріплення їх межовими знаками 
та оцінкою об’єктів аукціону, до складу яких входять земельна ділянка  і 
об’єкт приватизації. 

 
Строк виконання заходів з відстеженням: 
01.05.2009 р. – 30.05.2009 р. 
 
Тип відстеження: 
Базове відстеження. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
Базове відстеження дії Постанови здійснювалося за допомогою 

статистичних даних. 
 
 
 
 



Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних: 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність Порядку, отримані 
за результатами щорічної статистичної звітності, отриманої від регіональних 
відділень, про кількість проданих земельних ділянок державної власності 
разом з об’єктами приватизації, що на них розташовані (об’єктів аукціону), 
та коштів, що надходитимуть від їх продажу. 

 
Кількість та якість значення показників результативності акта: 
У результаті запровадження Постанови створено умови щодо продажу 

об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками 
державної власності.  

Рівень поінформованості стосовно основних положень Постанови 
достатньо високий.  
 
 
№ Показники  результативності 2009 рік. 
1 Кількість проданих об’єктів шт. 2 
2 Сума коштів, млн. грн. 6 025297,00 
 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 
досягнення визначених цілей: 

На підставі результатів базового відстеження результативності дії 
Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 можна зробити 
висновок про його доцільність. 

Постанова реалізує повноваження державних органів приватизації щодо 
продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані 
об’єкти, які підлягають приватизації, таким чином, створює умови для 
надходження коштів до Державного бюджету України. 

Запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України 
врегульовує проблемні питання, пов’язані з вдосконаленням процедур, 
пов’язаних з проведенням робіт із землеустрою, для визначення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), закріплення їх межовими знаками 
та оцінкою об’єктів аукціону, до складу яких входять земельна ділянка  і 
об’єкт приватизації.   
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