
Звіт 

про базове відстеження результативності  

наказу  Фонду державного майна України від 30.10.2014 № 2521 

 «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних 

монополій у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової 

енергії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за              

№ 1521/26298 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ  Фонду державного майна України від 30.10.2014 № 2521 «Про 

затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій у 

сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1521/26298. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 

Фонд державного майна України  

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до 

Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій у сфері комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії» (далі – Наказ) розроблений на 

виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення 

державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами  територією України» від         

03 вересня 2014 року № 510. 

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. Така методика затверджена наказом 

Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293. 

Наказом вносяться зміни до Методики оцінки активів суб’єктів природних 

монополій у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, 

затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293, що 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2013 за № 522/23054, з 

метою запровадження єдиних підходів до визначення вартості активів суб’єктів 

природних монополій, що використовуються в сфері транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами територією України, для 



визначення регуляторної бази таких активів з метою запровадження у зазначеній 

сфері відповідно до законодавства стимулюючого регулювання. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводились з 

19.09.2014 по 16.12.2014. 

  

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 відстежувалася результативність регуляторного акта були отримані на 

підставі вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

 

 Відповідно до вимог статей 10 та 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект Наказу, аналіз 

регуляторного впливу та пояснювальна записка до проекту наказу були розміщені 

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 запровадження актом заходів. 

 

8. Кількість та якість значення показників результативності акта 

 

 Результативність регуляторного акта визначається кількістю звітів про 

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

природних монополій, що здійснюють транспортування природного газу, яка була 

проведена із застосуванням Наказу, та кількості позитивних та негативних 

рецензій на такі звіти.   

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Застосування Наказу забезпечить достовірне та об’єктивне  визначення 

вартості активів суб’єктів природних монополій, оцінки активів суб’єктів 

природних монополій, що використовуються в сфері транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами територією України, для 

визначення регуляторної бази таких активів з метою запровадження у зазначеній 

сфері стимулюючого регулювання. 
 

В. о. Голови Фонду                                                                       Д. Парфененко  


