
З В І Т 

про повторне відстеження результативності  
постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 

«Про внесення змін до Методики оцінки майна»  
 
1. Вид та назва регуляторного акта 

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 «Про 

внесення змін до Методики оцінки майна» (далі – Постанова). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України (далі – Фонд). 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

    Постанова розроблена на виконання пункту 202 Плану заходів з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2015 № 213-р, з метою реалізації нових підходів до оцінки 
державного (комунального) майна, які визначатимуть організаційні та методичні 

засади проведення оцінки об’єктів приватизації, у тому числі разом із 
земельними ділянками, на яких вони розташовані, визначення розміру 

статутного капіталу господарського товариства, що створюється в процесі 
приватизації (корпоратизації), а також майна суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки  в різних випадках його оцінки. 
    Постановою враховано зміни до законодавства з приватизації, що 

передбачені законами України «Про Державну програму приватизації» та «Про 
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», які набрали 
чинності 18.02.2012.  

    
4. Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 
проводились з 22.12.2015 по 10.12.2017.  

 
5. Тип відстеження 

 
Повторне відстеження. 

 
6. Методи одержання результатів відстеження 

 
 Під час повторного відстеження результативності регуляторного акта були 

використані статистичні методи одержання результатів відстеження.  
 



7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 
регуляторного акта, були отримані на підставі кількісних та якісних значень 

показників результативності регуляторного акта, що були встановлені під час 
проведення аналізу його впливу. 

 
8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
Відповідно до аналізу регуляторного впливу до Постанови основними 

показниками результативності акта визначено кількість документів з оцінки 
майна, оцінка яких на підставі висновку рецензентів визнана якісною, 
достовірною та об’єктивною.  

За даними внутрішнього обліку за період проведення повторного 
відстеження результативності регуляторного акта рецензентами, що працюють у 

Фонді, забезпечено рецензування 13617 звітів про оцінку майна та 1785 актів 
оцінки, що були складені з дотриманням вимог Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891  
(в редакції постанови КМУ від 25.11.2015 № 1033).   

Із загальної кількості прорецензованих документів з оцінки майна по 15003 
документах з оцінки майна на підставі висновку рецензентів оцінка визнана 

якісною, достовірною та об’єктивною, що свідчить про позитивний вплив змін, 
що були внесені Постановою до Методики оцінки майна, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.  
 
9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 
 

 Застосування положень, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.11.2015 № 1033 «Про внесення змін до Методики оцінки майна», 

забезпечує достовірне та об’єктивне визначення вартості майна.  
Звіт про повторне відстеження результативності підготовлено 

Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності Фонду (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. 200-30-73). 

 
 

 
В. о. Голови Фонду                                                                                 В. Трубаров 

 
 
 

 


