
 
ЗВІТ 

про результати повторного відстеження результативності дії наказу 
Фонду державного майна України від 03 лютого 2015 року № 127 

«Про затвердження Змін до Порядку проведення додаткового продажу  
акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», 

 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
18 лютого 2015 року за № 188/26633 

 
        Вид та назва регуляторного акта 

Наказ Фонду державного майна України 03 лютого 2015 року № 127 «Про 
затвердження Змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій 
акціонерних товариств за номінальною вартістю», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 188/26633. 
 

     Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 
 

       Цілі прийняття акта 
Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від  

03 лютого 2015 року № 127 «Про затвердження Змін до Порядку проведення 
додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за 
№ 188/26633, є приведення Порядку проведення додаткового продажу акцій 

акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 29 липня  2008 року № 878, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474, у 
відповідність із вимогами Законів України «Про депозитарну систему України», 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», від 15 квітня 2014 року 

№ 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття бізнесу» та удосконалення процедури проведення 

додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю. 

 

       Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з повторного відстеження регуляторного акта проводилися з  

18 лютого 2015 року по 18 лютого 2016 року. 
 

  Тип відстеження 
Повторне. 

 
        Методи одержання результатів відстеження 

Статистичні дані. 

Для цього нормативно-правового акту пропонується постійний термін дії з 
визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та 

можливого внесення до нього змін і доповнень.  

 
 
 

 



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

       Впровадження даного нормативно-правового акту дозволило удосконалити 
механізм проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за 

номінальною вартістю, визначений Порядком проведення додаткового продажу 
акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затверджений наказом 

Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878, зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474. 

Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом 

державного майна України та його регіональними відділеннями. 
 

            Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Результативність регуляторного акта визначається такими показниками:  

- кількість членів організації орендарів (членів трудового колективу 
підприємства - засновників господарського товариства, яке є орендарем), які 

скористалися своїм правом на додаткове придбання акцій товариства за 
номінальною вартістю; 

- кошти, які надійшли до державного бюджету від додаткового продажу 
акцій за номінальною вартістю. 

 За звітний період додатковий продаж акцій акціонерних товариств за 
номінальною вартістю не проводився. 
 Враховуючи зазначене, провести аналіз статистичних даних повторного 

відстеження неможливо через відсутність таких даних. 
  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

       За період здійснення відстеження результативності наказу Фонду 
державного майна України від 03 лютого 2015 року № 127 «Про затвердження 

Змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств 
за номінальною вартістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18 лютого 2015 року за № 188/26633, не надходило зауважень або пропозицій 
щодо прийняття рішення про зупинення дії наказу, визнання його 

неконституційним, про скасування або про необхідність його перегляду, що дає 
підстави визнати, що зазначений регуляторний акт забезпечує досягнення 

визначеної цілі.  
       Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного 
майна України від 03 лютого 2015 року № 127 «Про затвердження Змін до 

Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за 
номінальною вартістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18 лютого 2015 року за № 188/26633, підготовлено Управлінням з питань 
планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних продажів  

об’єктів  приватизації  Фонду  державного  майна  України   (01601, м. Київ,  
вул. Кутузова, 18/9, тел. 200-34-16). 

 
 

       Голова Фонду        І. Білоус 
 

«____» __________ 2016 р. 



№ 8-96 
від  24.02.16 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                      
                                                                                           

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи  з ВРУ 

 

 
 

 
                                            Службова записка  

 
На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляємо для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України Звіт 

про результати повторного відстеження результативності дії  наказу Фонду 
державного майна України від 03 лютого 2015 року № 127 «Про затвердження 

Змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств 
за номінальною вартістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 
18 лютого 2015 року за№ 188/26633. 

 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 
 

Директор Департаменту              Я. Берназюк  
 

 
 
 

 
 

Ж. Стегнюк 
       34-16                                                                                    

 
 

 
 

 
 


