
З В І Т 

про повторне відстеження результативності 

наказу Фонду державного майна України від 25 жовтня 2016 року № 1929 
«Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб‘єктів природних 

монополій, суб‘єктів господарювання на суміжних ринках у сфері 

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 25.10.2016 № 1929 «Про 
затвердження Змін до Методики оцінки активів суб‘єктів природних монополій, 

суб‘єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 
виробництва електричної та теплової енергії», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 11.11.2016 за № 1463/29593 (далі – Наказ). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України (далі  –  Фонд). 
 
3. Цілі прийняття акта 

 
Наказ розроблений з метою удосконалення процедури визначення вартості 

активів суб‘єктів природних монополій, суб‘єктів господарювання на суміжних 
ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, у 

тому числі енергопостачальних та енергорозподільних компаній під час 
переходу на стимулююче тарифоутворення у відповідній сфері.  

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 

 
Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 

проводились з 18.11.2016 по 20.12.2017. 
 
5. Тип відстеження 

 
Повторне відстеження. 

 
6. Методи одержання результатів відстеження 

 
 Під час 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 

 
Повторне відстеження результативності дії наказу здійснювалося за 

показниками, які були визначені в його аналізі регуляторного впливу. За період 
повторного відстеження показники набули таких значень:  

 дія акта поширюється на 36 суб'єктів господарювання, що здійснюють 
свою діяльність на  суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва 

електричної та теплової енергії та 2903 суб’єктів оціночної діяльності, які 
здійснювали свою діяльність у 2016 – 2017 роках; 

 розмір коштів, що був витрачений суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами на ознайомлення зі змінами, що передбачені Наказом, 
становить 17046,2 грн;  

 Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2016 за  
№ 1463/2959 та опубліковано в Офіційному віснику України та газеті 

«Урядовий кур’єр»;  
 за період проведення повторного відстеження до Фонду надійшло на 

рецензування 23 звіти про оцінку активів суб’єктів природних монополій, 

суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого 
виробництва електричної та теплової енергії . Зазначені звіти були 
прорецензовані у порядку, визначеному законодавством з питань оцінки, 

та визнані такими, що у цілому відповідають вимогам нормативно-
правових актів з оцінки майна, але мають незначні недоліки, що не 

вплинули на достовірність оцінки; 

 звіти про оцінку, які є неякісними та (або) непрофесійними, відсутні; 

 звіти про оцінку, які за результатами рецензування повернуті на 

доопрацювання, відсутні. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

 
З огляду на кількісні та якісні значення показників результативності акта 

можна сказати, що Наказ забезпечує достовірне та об’єктивне визначення 
вартості активів суб’єктів природних монополій, оцінку активів суб’єктів 

природних монополій, що здійснюють розподіл природного газу під час 
переходу на стимулююче регулювання цін (тарифів). 

 
          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 


