
 

 

 
 

Звіт  
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта: 
 
Постанова КМУ від 18.03.2009 № 225 «Про внесення змін до Методики оцінки 
майна». 
 
Назва виконавця заходів з відстеження: 
 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта: 
 
Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінетом 
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, (далі - Методика) 
визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать 
державі, здійснюється переважно шляхом проведення стандартизованої 
оцінки. Аналіз переліку пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що 
підлягають продажу у 2009 році свідчить про те, що 95 % об'єктів 
підлягають незалежній оцінці. Звичайна ціна послуг на виконання робіт з 
оцінки пакетів акцій ВАТ, встановлена наказом Фонду державного майна 
України від 23.07.2008 № 848, складає 12-31 тис. грн. за один об'єкт. 
Проведення незалежної оцінки пакетів акцій ВАТ потребує додаткового 
витрачання бюджетних коштів в 2009 році у загальній сумі 350-900 тис. грн.  
 
В переліку пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, 
що планується виставити на продаж за конкурсом у 2009 році є низка 
об'єктів, оцінка щодо яких була проведена у другій половини 2008 року та 
відбиває сучасний фінансово-економічний стан товариства та підтверджує, 
що дублювання оцінки є недоцільним.  
 
Основною метою внесення змін до Методики оцінки є економія бюджетних 
коштів, що витрачатимуться на проведення незалежної оцінки пакетів акцій 
відкритих акціонерних товариств. Крім того, вимога Методики щодо 
проведення повної інвентаризації майна відкритих акціонерних товариств та 
аудиту на дату оцінки призводить до збільшення строку продажу такого 
пакета з трьох до десяти - дванадцяти місяців. 
 
Строк виконання заходів з відстеження: 
11.08.2010 –17.09.2010 
 



 

 

Тип відстеження: 
Повторне. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
Соціологічні. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних: 
 
Відповідно до вимог статей 10, 13, 26 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» постанова КМУ            
«Про внесення змін до Методики оцінки майна», та повідомлення про повторне 
відстеження було розміщено на офіційній сторінці Фонду державного майна 
України   в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua), з метою аналізу громадської 
думки, пропозицій та зауважень з приводу результативності запроваджених 
актом заходів. 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
 
Кількісні: Надходження коштів від приватизації (корпоратизації) у І півріччі 
2010 року до державного бюджету становить 149,93 млн. грн. (за даними 
аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід 
виконання Державної програми приватизації  у І півріччі 2010 року). 
  
Якісні: Скорочення строку експозиції об’єктів приватизації, строку 
надходження грошових коштів  до Державного та місцевих бюджетів. 
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
 
Зміни до Методики, що передбачали продовження дії акта оцінки майна та 
висновку про вартість майна для цілей приватизації (корпоратизації), на строк 
до вісімнадцяти місяців від дати його затвердження за погодженням з 
Кабінетом Міністрів України. Така норма регуляторного акта сприяє захисту 
майнових прав та інтересів держави. 
Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін            
до Методики оцінки майна» скоротило видатки із бюджету  на проведення 
незалежної оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. 
 
 
Голова Фонду державного майна 
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