
Звіт 

про повторне відстеження результативності  

наказу  Фонду державного майна від 12.03.2013 № 293 «Про 

затвердження Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, 

суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29.03.2013 за № 522/23054 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293 «Про 
затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, 

суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 29.03.2013 за № 522/23054 
  

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 
Фонд державного майна України  

 

3. Цілі прийняття акта 

 
Наказ Фонду державного майна України  від 12.03.2013 № 293 «Про 

затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, 

суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 
виробництва електричної та теплової енергії» (далі – Наказ) розроблений на 

виконання підпункту 130.1.5 пункту 130 Національного плану дій на 2012 рік 

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012              

№ 187/2012. 

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого частини другої статті 9 Закону 
України «Про природні монополії» для визначення регуляторної бази активів 

під час переходу до стимулюючого регулювання суб'єктом оціночної 

діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна 

оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно 
до зазначеного закону сфери діяльності суб'єктів природних монополій, 

суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії за методикою оцінки, що 

визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання 
оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне 

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів 

господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва 
електричної та теплової енергії.  

Наказ запроваджує єдині підходи до визначення вартості активів 

суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних 



ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії 

для визначення регуляторної бази активів під час переходу на стимулююче 

регулювання цін (тарифів). 

 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 
проводились з 14.04.2014 по 16.05.2014. 

  

5. Тип відстеження  

 

Повторне 

 

6. Методи одержання результатів відстеження  

 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були 

використані статистичні методи одержання результатів відстеження. Дані та 
припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта були отримані на підставі вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та 

широкої громадськості.  

 
 

7. Кількість та якість значення показників результативності акта 

 

 Результативність регуляторного акта визначається кількістю звітів про 

оцінку активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на 

суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та 

теплової енергії для визначення регуляторної бази активів під час переходу 
на стимулююче регулювання цін (тарифів), яка була проведена із 

застосуванням Наказу, та кількості позитивних та негативних рецензій на 

такі звіти.  З метою забезпечення рецензування звітів про оцінку активів до 
Фонду державного майна України звернулося 9 суб’єктів природних 

монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері 

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. 

За результатами рецензування звіти, що надійшли до Фонду 
державного майна України, мають позитивні висновки рецензента та 

класифікуються згідно з пунктом 67 Національного стандарту № 1 «Загальні 

засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такі, що у цілому відповідають 
вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але мають незначні 

недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки. Рецензії на звіти про 

оцінку активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на 
суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та 

теплової енергії, що мають негативні висновки рецензента, відсутні. 

 



8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Застосування Наказу забезпечило достовірне та об’єктивне  визначення 
вартості активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання 

на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та 

теплової енергії для визначення регуляторної бази активів під час переходу 

на стимулююче регулювання цін (тарифів). 
 

 

 
Голова Фонду                                                                                     О. Рябченко  

 

 


