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про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного 
майна України від 23 грудня 2019 року № 1456 «Про затвердження Порядку 

визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що 
пропонуються для продажу на аукціоні»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 23 грудня 2019 року № 1456 

«Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій 
акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 242/34525 (далі 
-  Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України (далі -  Фонд).

3. Цілі прийняття акта
Наказ розроблений з метою приведення нормативно-правових актів Фонду 

у відповідність до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224) (далі -  
Методика). Наказ визначає організаційні та методичні засади проведення 
оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації 
(корпоратизації), під час їх продажу органами приватизації на аукціоні.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 

проводилися з 20.03.2020 по 11.05.2021.

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 т а . 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.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Повторне відстеження результативності дії Наказу необхідно здійснити за 

показниками, які були визначені в його аналізі регуляторного впливу. Наказ 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 242/34525 та 
опубліковано в Офіційному віснику України від 20.03.2020 № 22.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» стартова ціна об’єкта великої приватизації визначається 
радником (у разі залучення). У разі необрання радника у процесі конкурсного 
відбору стартова ціна об’єкта великої приватизації встановлюється аукціонною 
комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики.

З огляду на зазначене, постановою Кабінету Міністрів України від 20 
лютого 2019 року № 224 внесено зміни до Методики шляхом викладення її у 
новій редакції, що зумовило необхідність розробки та приведення нормативно- 
правових актів Фонду у відповідність до законодавства.

Пунктом 72 Методики встановлено, що оцінка пакетів акцій, що належать 
до об’єктів великої приватизації та у процесі підготовки до продажу яких не 
обрано радника, здійснюється шляхом проведення стандартизованої оцінки з 
визначенням їх оціночної вартості. За результатами проведення 
стандартизованої оцінки відповідно до цієї Методики складається акт оцінки 
пакета акцій, форма та порядок заповнення якого встановлюються Фондом.

Відповідно до пункту 73 Методики оціночна вартість пакетів акцій для їх 
продажу на аукціоні визначається органом приватизації шляхом проведення 
стандартизованої оцінки в порядку, що затверджується Фондом, в якому 
передбачено застосування основних методичних підходів (майнового, дохідного 
та порівняльного).

З огляду на зазначене Наказ визначає процедуру проведення 
стандартизованої оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у 
процесі приватизації (корпоратизації), які відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» належать до об’єктів великої 
приватизації та у процесі підготовки до продажу яких не обрано радника, та 
підлягають продажу на аукціоні.

Перелік об’єктів великої приватизації державної власності затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р.

Слід зауважити, що Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення- додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», було внесено зміни до 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
відповідно до яких приватизація (продаж) об’єктів великої приватизації 
припинилася. Відповідно заходи щодо проведення стандартизованої оцінки 
об’єктів великої приватизації та у процесі підготовки до продажу яких не обрано 
радника не здійснювались.

На сьогодні згідно з Законом України від 30.03.2021 № 1365-ІХ «Про 
внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо 
відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації»



з
тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України 
карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та 
поширенню коронавіруеної хвороби (СОУГО-19), аукціони із зниженням 
стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також 
приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації не проводяться.

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

У період повторного відстеження зауважень до регуляторного акта, які б 
суперечили нормам чинного законодавства з оцінки майна, нормам Методики та 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», не 
надходило.

З огляду на те, що на період встановлення Кабінетом Міністрів України 
карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та 
поширенню коронавіруеної хвороби (СОУГО-19) тимчасово приватизація 
(продаж) об’єктів великої приватизації припинилася, неможливо оцінити 
результати реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей.

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. 200-34-21).

Голова Фонду


