
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - наказу 

Фонду державного майна України від 26 липня 2002 року № 1336 (у редакції 

наказу Фонду державного майна України від 26 квітня 2012 року № 588), 

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  

від 01 серпня 2002 року № 222 (у редакції рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року № 592), 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 липня 2002 

року № 226-р (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 26 квітня 2012 року № 255-р) «Про внесення змін до 

нормативно-правового акта», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 17 травня 2012 року за № 782/21095 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 
Наказ Фонду державного майна України від 26 липня 2002 року № 1336 (у 

редакції наказу Фонду державного майна України від 26 квітня 2012 року          

№ 588), рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від     
01 серпня 2002 року № 222 (у редакції рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року № 592), розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 26 липня 2002 року № 226-р (у редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 квітня 2012 року     
№ 255-р) «Про внесення змін до нормативно-правового акта», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 782/21095, (далі – 

нормативно-правовий акт). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта: 

 

Нормативно-правовий акт розроблено на виконання Плану організації 

виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з 

питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації 

на 2012-2014 роки», схваленого Кабінетом Міністрів України на засіданні від        
15 лютого 2012 року (доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012            

№ 4943/1/1-12). 

Ціллю прийняття нормативно-правового акта є приведення процесу 

продажу єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за 
класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г, у відповідність до 

вимог чинного законодавства, встановлення загального порядку підготовки, 

організації та проведення аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без 
оголошення ціни), конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за 

класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, а також забезпечення 



надходження коштів згідно із завданнями, встановленими Законом України про 

Державний бюджет на відповідний рік. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

Червень 2013 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 

Повторне. 

 
 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

 

Статистичні дані.  
Для цього регуляторного акту пропонується постійний термін дії з 

визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та 

можливого внесення до нього змін і доповнень. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено порядок 

підготовки, організації та проведення аукціонів (у тому числі за методом 

зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсів з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону єдиних майнових комплексів державних 

підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г . 

За даними статистичної звітності щодо кількості приватизованих єдиних 

майнових комплексів державних підприємств груп В, Г та надходження коштів 
від їх продажу Фондом державного майна України проведено повторне 

відстеження результативності регуляторного акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Прийнятим нормативно-правовим актом приведено процес продажу 

єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією 
об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г, у відповідність до вимог чинного 

законодавства, встановлено загальний порядок підготовки, організації та 

проведення аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення 

ціни), конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією 

об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. 

Після набрання чинності нормативно-правовим актом він був 
опублікований в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про 

приватизацію» № 10 за 2012 рік. 



Провести порівняння статистичних даних повторного відстеження по 

відношенню до базового неможливо, оскільки статистичні дані базового 

відстеження відсутні. 

 
З моменту набрання чинності нормативно-правовим актом (тобто з           

01 червня 2012 року) по 30 червня 2013 року Фондом державного майна 

України укладено один договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу 

групи В. 
Фонд державного майна України України забезпечує прозорий та 

відкритий продаж об’єктів шляхом публікації у засобах масової інформації, 

мережі “Інтернет” своєчасної, достовірної й вичерпної інформації про об’єкти 
приватизації. 

Рівень поінформованості – достатньо високий. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 

 На підставі отриманих показників повторного відстеження 
результативності дії нормативно-правового акта можна зробити висновок про 

досягнення визначених цілей. 

Прийнятим нормативно-правовим актом врегульовано механізм продажу 

єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією 
об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, шляхом продажу на аукціоні (у 

тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.  
 

 

 

Голови Фонду                                                            О.Рябченко 
 


