
Звіт  

про проведення громадського обговорення  

проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України»  

 

         З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб 
та їх об’єднань Фонд державного майна України забезпечив проведення 

громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України» (далі – Проект) шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України  13.07.2016.    
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 525 (із змінами) 

затверджено Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та 

пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та 

умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації (далі – 

Положення), відповідно до якого до основних завдань та повноважень Робочої 

групи належить, зокрема, підготовка пропозицій щодо  початкової ціни пакетів 

акцій об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що підлягають 

приватизації. Згідно із зазначеним Положенням Робоча група подає Кабінетові 

Міністрів України, державному органу приватизації (конкурсній, аукціонній 

комісії) розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції у 

формі рішення, зокрема щодо початкової ціни пакетів акцій об'єктів групи Г та 

паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації, та необхідності 

прийняття нормативно-правових актів.  

Відповідно до пункту 97 Методики оцінки майна, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від (далі – Методика), початкова ціна 

контрольних пакетів акцій, що належать до групи Г, або паливно-енергетичного 

комплексу, яка встановлена органом приватизації (конкурсною, аукціонною 

комісією) з урахуванням результатів незалежної оцінки, підлягає перегляду за 

рішенням Робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів 

рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів 

державної власності, що підлягають приватизації, якщо рішенням Робочої групи 

встановлена більша ціна, ніж вартість, визначена відповідно до цієї Методики, 

або початкова ціна, встановлена рішенням конкурсної, аукціонної комісії.  

Під час практичного застосування зазначених правових норм Положення і 

Методики виявлені питання, які неузгоджені між собою. Зазначений Проект 

розроблений з метою забезпечення усунення таких  неузгодженостей. 

         Обговорення положень Проекту здійснювалось протягом місяця з дня його 

оприлюднення. Отримання зауважень та пропозицій до Проекту очікувались в 

паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 01601,  м. Київ 

– 133, вул. Кутузова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної 

пошти: olga2606@spfu.gov.ua. 

         За період громадського обговорення зауваження та пропозиції до Проекту 

від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань на адресу Фонду державного 

майна України та електронну пошту, що названа вище, не надходили. 

 

Заступник директора Департаменту                                                С. Булгакова 
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