
Звіт  
про повторне відстеження результативності наказу  

Фонду державного майна України від 12 січня 2017 року № 17 
 «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами 

приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу 

господарських товариств, утворених у процесі приватизації 
(корпоратизації)» 

 

Вид та назва регуляторного акта 
 

Наказ Фонду державного майна України від 12 січня 2017 року № 17 
«Про затвердження Порядку підтвердження державними органами 

приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу 
господарських товариств, утворених у процесі приватизації  

(корпоратизації)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 
2017 року за № 170/30038 (далі – Наказ). 

 

Назва виконавця заходів з відстеження  
 

Фонд державного майна України. 
 

Цілі прийняття акта 
 

Наказом Фонду державного майна України затверджено Порядок 

підтвердження державними органами приватизації факту передачі 
державного майна до статутного капіталу господарських товариств, 
утворених у процесі приватизації (корпоратизації) (далі – Порядок).  

Цей Порядок спрямований на спрощення процедури підтвердження 
права власності на об’єкти нерухомого майна, переданого до статутного 

капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації 
(корпоратизації), шляхом визначення чіткого переліку документів, які подає 

суб’єкт господарювання, та визначення термінів надання підтвердження 
встановленого зразка. 

З метою забезпечення приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства визнано таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного 

майна України від 25 листопада 2003 року № 2097 «Про затвердження 
Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, 

приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до 
статутного фонду господарського товариства», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 23 грудня 2003 року за № 1201/8522.  
 

Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 
проводилися з 06.08.2018 по 14.09.2018. 

 

Тип відстеження  
 

Повторне. 
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Методи одержання результатів відстеження 
 

Статистичні дані. 
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 

 

Відповідно до вимог статей 9, 10, 13 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомлення про оприлюднення, проект Наказу, аналіз регуляторного 
впливу, пояснювальну записку розміщено на офіційному веб-сайті Фонду 

державного майна України (www.spfu.gov.ua) з метою отримання зауважень 
та пропозицій, а також відстеження громадської думки стосовно 

результативності дії акта. 
Результативність Наказу відстежувалася на основі даних та припущень, 

визначених під час проведення аналізу регуляторного впливу проекту 

Наказу, а саме: даних про кількість звернень заявників щодо підтвердження 
факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських 

товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), та кількість 
підтверджень, наданих державними органами приватизації. 

Дані були одержані шляхом ведення Фондом державного майна 
України моніторингу підтверджень, наданих державними органами 

приватизації. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

Основним показником результативності дії регуляторного акта під час 

проведення аналізу його регуляторного впливу було визначено кількість 
звернень заявників щодо підтвердження факту передачі державного майна до 

статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі 
приватизації (корпоратизації), та кількість підтверджень, наданих 
державними органами приватизації. 

Після набрання чинності Наказом підтвердження права власності на 
нерухоме майно надавалось державними органами приватизації щодо 9 

підприємств, що не перевищує прогнозного значення (21), яке визначалось з 
урахуванням показників 2014-2015 років.  

Проте цей показник результативності дії акта залежить від потреб 
суб’єктів господарювання в отриманні підтвердження права власності на 

нерухоме майно та наявних відомостей про майно, включене до статутних 
капіталів господарських товариств, утворених у процесі приватизації 

(корпоратизації). 
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень Наказу високий – Порядок (із змінами) є у 
вільному доступі у мережі Інтернет та у інформаційно-правовій системі 

ЛІГА:ЗАКОН. 

http://www.spfu.gov.ua/
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 

На підставі повторного відстеження результативності Наказу можна 
визнати, що він забезпечує досягнення визначеної цілі – удосконалює 

процедуру підтвердження державними органами приватизації факту передачі 
державного майна до статутного капіталу господарських товариств, 

утворених у процесі приватизації (корпоратизації). 
Звіт про повторне відстеження результативності Наказу підготовлено 

Управлінням підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду 
державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,            

тел. 200-36-61). 
 
 

В. о.  Голови  Фонду                                                     В. ТРУБАРОВ  
 


