
З В І Т 

про повторне відстеження результативності  
постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 566 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від  
10 грудня 2003 р. № 1891 і від 24 червня 2015 р. № 525»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
 

         Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 566 «Про внесення 
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 і від 

24 червня 2015 р. № 525»  (далі – Постанова). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Фонд державного майна України (далі – Фонд). 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

Постанова розроблена з метою удосконалення порядку використання 

результатів оцінки під час встановлення конкурсною, аукціонною комісією 
початкової ціни пакетів акцій, що підлягають продажу на конкурсах, усуненню 

проблем, що виявлені під час практичного застосування положень Методики 
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  
25.10.2015 № 1033), в частині неузгодженості її норм відносно повноважень 

Робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень 
Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів 

державної власності, що підлягають приватизації, в частині підготовки 
пропозиції щодо перегляду початкової ціни пакетів акцій об’єктів групи Г та 

паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації, які встановлені 
Положенням про неї.  

          
4. Строк виконання заходів з відстеження 
 

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акта 
проводились з 06.09.2016 по 06.10.2017.  

 
5. Тип відстеження 

 
Повторне відстеження. 

 
6. Методи одержання результатів відстеження 

 
 Під час повторного 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 та 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. 

 
8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
Повторне відстеження результативності дії Постанови здійснювалося за 

показниками, які були визначені в його аналізі регуляторного впливу. За період 
повторного відстеження показники набули таких значень:  

 кількість проведених повторних продажів на конкурсі пакетів акцій 

акціонерних товариств, попередній продаж яких не відбувся – 1; 

 розмір коштів, що надійшли до Державного бюджету – 33219000 грн; 

 кількість документів з оцінки, яка на підставі висновку рецензентів 
визнана якісною, достовірною та об’єктивною – 17; 

 кількість виданих наказів органом приватизації про затвердження 

результатів оцінки (актів оцінки або висновків про вартість) – 17; 

 кількість документів з оцінки, на підставі яких Робочою групою з 

підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету 
Мінстрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної 

власності, що підлягають приватизації, було надано рекомендації щодо 
початкової ціни пакета акцій об’єктів групи Г або паливно-енергетичного 

комплексу – 17; 

 рівень проінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб 

з основних положень Постанови – проект Постанови було розміщено на 
офіційному сайті Фонду, що є достатнім для інформованості широкої 

громадськості та фахівців у сфері оцінки. Постанова опублікована в 
офіційних виданнях: Офіційному віснику України та газеті «Урядовий 

кур’єр». 
 

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

 
 Застосування положень, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.08.2016 № 566 «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 і від 24 червня 2015 р. № 525» ,  

забезпечує достовірне та об’єктивне визначення вартості майна.  
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. 200-30-73). 
 

 
В. о. Голови Фонду                                                                                 В. Трубаров 


