
 
Звіт 

про результати базового відстеження результативності дії  постанови 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 749 «Про 

затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення 

заборгованості перед публічним акціонерним товариством «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» та його дочірніми 

підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на 
підставі ліцензії» 

 
Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 749 
«Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення 

заборгованості перед публічним акціонерним товариством «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» та його дочірніми підприємствами, 

що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії» (далі - 
Постанова). 

 

Назва виконавця заходів повторного відстеження 
результативності 

Фонд державного майна України. 
 

Мета прийняття акта 
 

Головною метою прийняття регуляторного акта було визначення 
механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та 

господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави 
становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми 
підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі 
ліцензії.  

 
Строк виконання заходів з відстеження 

26.10.2018  – 26.11.2018  
 

Тип відстеження 
базове відстеження. 

 
Методи одержання результатів відстеження 

 
Під час проведення базового відстеження дії Постанови застосований 

статистичний метод одержання результатів відстеження.  
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Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

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

отримані на підставі інформації, викладеної Міністерством юстиції України у 
листі від 17.10.2018 № 3756/18748-26-18/20.5.2. 

Реалізація положень Постанови надала можливість запровадити 

механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та 

господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави 

становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми 

підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі 

ліцензії. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
У результаті запровадження Постанови створено умови для 

стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яке можливе 
шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості  

споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на 
підприємства-боржники.  

Рівень поінформованості щодо основних положень Постанови  
достатньо високий. 

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання і держави є 

мінімальними та пов’язані з оформленням документів, необхідних для 

реалізації положень проекту регуляторного акта.  
 

№, 
з/п 

Показники  результативності 2018 рік 

1 Кількість виконавчих проваджень 36 

2 Кількість майна, на яке звернено стягнення і 
яке підлягає примусовій реалізації  

стягнення на майно не 
зверталось 

3 Обсяг надходжень коштів від продажу 

майна, на яке звернено стягнення 

- 

4 Кількість суб’єктів господарювання щодо 

яких відкриті виконавчі провадження 

11 

5 Кількість закритих виконавчих проваджень 
у зв’язку з фактичним виконанням 

3 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 
На підставі результатів базового відстеження результативності дії 

Постанови  можна зробити висновок про її доцільність. 

Впровадження цього регуляторного акта дало змогу: 
запровадити механізм та спосіб примусової реалізації майна державних 

підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка 
держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості 

перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її 
дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на 

підставі ліцензії; 
 створити умови для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз 

України», шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення 
заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів 

впливу на підприємства-боржники. 
 

 
 
В. о. Голови Фонду                                                               В. ТРУБАРОВ 

 


