
Звіт  
про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта: 
 
Наказ Фонду державного майна України від 17.04.2009 № 576 «Про 
затвердження Змін до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій 
відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах». 
 
Назва виконавця заходів з відстеження: 
 
Фонд державного майна України. 
 
Цілі прийняття акта: 
 
Необхідність прийняття наказу Фонду державного майна України «Про 
внесення змін до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій 
відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» 
обумовлена прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 
№ 1126 «Про внесення змін до Методики оцінки майна», яка внесла зміни            
до Методики оцінки майна (далі Методика) в частині визначення початкової 
вартості пакетів акцій ВАТ, що створені у процесі приватизації 
(корпоратизації), для продажу їх на конкурсах, через організаторів торгівлі 
цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих 
грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші, а також 
часток (паїв, акцій), що належать державі у інших господарських товариствах. 
 
Строк виконання заходів з відстеження: 
 
10.09.2009 –14.09.2009 
 
Тип відстеження: 
 
Базове. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
 
Спостереження, опитування. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,            
а також способи одержання даних: 
 
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду 
державного майна України «Про внесення змін до Порядку визначення 



початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що 
підлягають продажу на конкурсах», аналіз регуляторного впливу та 
повідомлення про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна України в мережі Інтернет (www.spfu.gov.ua),             
де аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу 
результативності запроваджених актом заходів. 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
 
Основними показниками результативності регуляторного акта (за попередніми 
розрахунками) є: 
величина оціночної вартості об’єкта приватизації - пакета акцій, яка 
максимально буде відповідати його ринковій вартості; 
строк експозиції об’єктів приватизації (пакетів акцій ВАТ, створених у процесі 
приватизації (корпоратизації) для продажу на конкурсі, скорочення якого 
прискорить надходження грошових коштів до Державного та місцевих 
бюджетів; 
активізація інвестиційного середовища; 
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб            
про основні положення акта - вище середнього, оскільки проект нормативно-
правового акта оприлюднюється на сайті Фонду державного майна України.  
 
Крім того, суб’єкти господарювання зможуть ознайомитись з положеннями 
Порядку в офіційних публікаціях Фонду державного майна України. За 
необхідністю Фонд державного майна надаватиме суб’єктам господарювання 
та органам виконавчої влади відповідні консультації та роз’яснення. 
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
 
Видання наказу Фондом державного майна України «Про внесення змін до 
Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств, що підлягають продажу на конкурсах» приведе норми Порядку            
до вимог чинної Методики оцінки майна та усунення розбіжностей,            
які виникли між даними нормативно-правовими актами з питань оцінки            
після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від         
27.12.2008 № 1126. 
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