
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності дії  

наказу Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року № 648 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України 

від 03.03.2000 № 433», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

28 травня 2012 року за № 846/21158. 

 

Вид та назва регуляторного акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року № 648 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 
03.03.2000 №433»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 травня 

2012 року за № 846/21158. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: 

Фонд державного майна України. 

 

Цілі прийняття акта: 

Наказ Фонду державного майна України від 11 травня 2012 року № 648 

«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 

03.03.2000 №433» розроблено відповідно до Закону України «Про Фонд 

державного майна України» та у зв’язку з приведенням положень наказу 
Фонду державного майна України від 03 березня 2000 р. № 433 у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна 
України» Фонд державного майна України виступає з боку держави 

засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об’єднання майна 

різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, 

паїв) в інших власників. 
Основні цілі прийняття акта - впорядкування роботи з придбання 

державою в особі Фонду державного майна України пакетів акцій (часток) в 

інших власників шляхом визначення переліку документів, які подаються до 
Фонду державного майна України у разі придбання державою пакетів акцій 

(часток)  в інших власників, а також приведення переліку документів, які 

подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення 

господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними 
інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права 

та інші активи, що є державною власністю, у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 

Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з 

31.05.2012 по 31.09.2013. 
 

Тип відстеження: 



Повторне відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичні дані. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом моніторингу кількості придбаних державою в особі 
Фонду державного майна України пакетів акцій (часток) в інших власників;  

створених господарських товариств, у тому числі підприємств з 

іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, 
майнові права та інші активи, що є державною власністю.  

Фонд державного майна України постійно здійснює зазначений 

моніторинг. 

 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Наказом Фонду державного майна України від 11 травня 2012 р. № 648 

було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України з 
питань приватизації перелік документів, які подаються до Фонду державного 

майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі 

підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких 

передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю. 
За період з 31.05.2012 по 31.09.2013 Фондом державного майна 

України здійснені наступні заходи. 

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 
2012 р. № 243 «Деякі питання титанової галузі» Фонд державного майна 

забезпечив проведення заходів з підготовки пропозицій стосовно утворення 

за участю недержавних учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі – ТОВ «ЗТМК»), зокрема 
визначення порядку та умов конкурсного відбору недержавних учасників 

товариства. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 р. 
№ 955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» Кабінет Міністрів України погодив 

пропозицію Фонду державного майна України щодо утворення ТОВ «ЗТМК» 

з державною часткою у статутному капіталі товариства не менш як 51 
відсоток шляхом внесення до статутного капіталу товариства з боку держави 

майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-

магнієвий комбінат» та встановив завдання щодо визначення недержавних 

учасників ТОВ «ЗТМК» на конкурсних засадах. 
За результатами конкурсу з відбору недержавних учасників ТОВ 

«ЗТМК» визначено переможця конкурсу з інвестиційними зобов’язаннями 

щодо забезпечення реалізації інвестиційної програми технічної модернізації 
виробництва ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 110 млн доларів США.  



Фонд державного майна України в установленому порядку опрацьовує 

питання створення за участю держави ТОВ «ЗТМК». На теперішній час 

вживаються заходи щодо підготовки до проведення установчих зборів ТОВ 

«ЗТМК». 
2. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.04.2013 

№ 15618/1/1-13 щодо спільного з Дніпропетровською облдержадміністрацією 

розгляду питання стосовно завершення будівництва об‘єкта «Оздоровчий 

комплекс «Таврія» Фонд державного майна України разом з іншими 
органами державної влади та Дніпропетровською облдержадміністрацією 

опрацьовує питання створення за участю держави господарського товариства 

на базі майна об‘єкта незавершеного будівництва «Оздоровчий комплекс 
«Таврія». 

На теперішній час Дніпропетровською облдержадміністрацією 

вживаються заходи із підготовки до проведення конкурсу з відбору 

інвесторів для створення за участю держави господарського товариства на 
базі майна об‘єкта незавершеного будівництва «Оздоровчий комплекс 

«Таврія». 

3. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2009 р. № 1681-р «Питання забезпечення участі України у реалізації 

проекту будівництва залізничної колії та інфраструктури прямого 

залізничного сполучення за напрямком Чоп (Павлово) - Кошице - Братислава 
– Відень» Фондом державного майна України опрацьовується питання 

придбання державою частки (25%) у статутному капіталі товариства 

«Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбх» (Республіка Австрія, м. Відень), яка 
належить акціонерному банку «Експрес-Банк». 

З метою належного виконання вищевказаного розпорядження Кабінету 

Міністрів України Фонд державного майна поінформував Міністерство 

інфраструктури України, Державну адміністрацію залізничного транспорту 
України та АБ «Експрес-Банк» про необхідність надання документів згідно з  

переліком, затвердженим регуляторним актом, результативність дії якого 

відстежується (наказом Фонду державного майна України від 11 травня 2012 
р. № 648). 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі отриманих показників повторного відстеження 

результативності дії наказу Фонду державного майна України від 11 травня 

2012 року № 648 можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.  
У результаті прийняття наказу Фонду державного майна України від 11 

травня 2012 року № 648 було: 

- приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України з 

питань приватизації перелік документів, які подаються до Фонду державного 
майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі 



підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких 

передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю; 

- визначений перелік документів, які подаються до Фонду державного 

майна України у разі придбання державою пакетів акцій (часток) в інших 
власників. 

Зазначені заходи дозволили Фонду державного майна України 

здійснювати реалізацію своїх повноважень в частині створення 

господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними 
інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права 

та інші активи, що є державною власністю, та придбання державою в особі 

Фонду державного майна України пакетів акцій (часток) в інших власників.  
 

 

 

Голова Фонду                                                               О. Рябченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


