
Звіт 

про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів 

України  від 25 березня 2015 р. № 146 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»  
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 146 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»   

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України  

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Постанова розроблена на виконання доручення Прем`єр-міністра 

України А. Яценюка від 13 вересня 2014 року № 32174/1/1-14 про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року                     

№ 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав», від 28 жовтня 2004 року № 1442 «Про 

затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» та 

від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей 

оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства», з метою приведення зазначених 

актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної 

діяльності». 

Постанова передбачає внесення змін до зазначених нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, що дозволяє застосування 

правових норм національних стандартів оцінки в оцінці майна для цілей, 

визначених Податковим кодексом України. 

 

  

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з базового відстеження результативності регуляторного акта 

проводились з 02.10.2014 по 03.04.2015. 

 

  

5. Тип відстеження  

 

Базове. 

 



6. Методи одержання результатів відстеження  

 

Під час відстеження результативності регуляторного акта були 

використані статистичні методи одержання результатів відстеження. Дані та 

припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного 

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

широкої громадськості 

 

 

7. Кількість та якість значення показників результативності акта  

6. Методи одержання результатів відстеження  

Результативність регуляторного акта визначається кількістю суб’єктів 

оціночної діяльності, які мають право провадити діяльність з визначення 

оціночної вартості майна у випадках, визначених Податковим кодексом 

України. 

 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

 

Застосування Постанови буде сприяти створенню конкурентного 

середовища серед суб’єктів оціночної діяльності, що визначають оціночну 

вартість у випадках, визначених Податковим кодексом України, підвищенню 

якості і об’єктивності такої оцінки, забезпеченню інформаційного 

наповнення бази даних звітів про оцінку з метою проведення досліджень у 

сфері ціноутворення на види об’єктів, щодо яких фізичні особи укладають 

правочини, дохід, отриманий внаслідок яких, підлягає оподаткуванню.  

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.  

 

 

9. Кіль 
 

 

В.о. Голови Фонду                                                              Д. Парфененко 

 

 


