
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта -  

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 386 
«Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої 

приватизації державної власності»

Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 386 
«Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної 
власності» (далі -  постанова).

Назва виконавця заходів з відстеження

Фонд державного майна України.

Цілі прийняття акта

Постанову було розроблено відповідно до Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-УІІІ «Про приватизацію державного і комунального майна» 
(далі -  Закон).

Головними цілями прийняття постави є:
• залучення інвестицій в економіку держави, в тому числі іноземних;
• необхідність забезпечення продажу об’єктів великої приватизації 

державної власності відповідно до вимог Закону;
• спрощення процедури підготовки та продажу об’єктів великої 

приватизації державної власності;
• проведення підготовки та продажу об’єктів великої приватизації з 

урахуванням міжнародних стандартів та існуючої практики;
• презентація об’єктів великої приватизації більш широкому колу 

потенційних покупців в Україні та за її межами.

Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з повторного відстеження постанови проводилися з 18 червня

2019 року по 18 червня 2020 року.

Тип відстеження
Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Проведення аналізу кількісного значення показників результативності 
постанови за статистичними даними.

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

Відстеження результативності постанови здійснено на основі 
аналітичних матеріалів, звітів та розпорядчих документів Фонду державного 
майна України.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Результативність відстеження постанови визначається за такими 
показниками:

• розмір надходжень до Державного бюджету України; 
(відповідно до статті 25 Закону кошти, одержані від продажу державного 
майна зараховуються до державного бюджету у повному обсязі);

• кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта;

• кількість потенційних покупців, які виявили заінтересованість у 
придбанні об’єктів великої приватизації державної власності;

•  кількість укладених договорів купівлі-продажу об’єктів великої 
приватизації державної власності.

У період з 18 червня 2019 року по 18 червня 2020 року Фондом 
державного майна не проводилося аукціонів з продажу об’єктів великої 
приватизації державної власності та не укладалися договори купівлі -  
продажу.

Згідно із Законом України від 30 березня 2020 року № 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», яким внесені зміни до 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та 
обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУЮ -19), приватизація (продаж) об’єктів великої 
приватизації припиняється.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийнятою постановою передбачено Порядок підготовки, організації та 
проведення продажу об’єктів великої приватизації державної власності із 
залученням радників, що дає змогу проводити приватизацію об’єктів великої 
приватизації з урахуванням міжнародних стандартів та існуючої практики, 
презентувати об’єкти широкому колу потенційних покупців в Україні та за її 
межами. На підставі спрощення та скорочення процедури продажу об’єктів 
великої приватизації можна зробити висновок про досягнення визначених 
цілей.
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