
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

Методики формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних 

майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств, яка затверджена 

спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України  

від 04 листопада 2013 року № 3541/808 

і зареєстрована у Міністерстві юстиції України  

20 листопада 2013 року за № 1977/24509 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Методика формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних 

майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств, яка затверджена 

спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 04.11.2013 № 3541/808 і 

зареєстрована у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за       

№ 1977/24509 (далі – нормативно-правовий акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

 

Фонд державного майна України. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

Нормативно-правовий акт розроблений відповідно до Законів України 

від 04 березня 1992 року № 2163-ХІІ «Про приватизацію державного майна», 

від 12 квітня 2012 року № 4650-VI «Про особливості приватизації 

вугледобувних підприємств», Порядку проведення аукціону та 

інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів 

акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, 

утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 08 квітня 2013 року № 238 (зі змінами), Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 

року № 1891.  

Головними цілями прийняття нормативно-правового акту є 

вдосконалення процедури формування умов продажу та вартості об’єктів 

приватизації.  

 

 



 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акту 

проводилися з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2014 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 

Повторне. 

 

6. 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. 

Результативність відстеження нормативно-правового акту визначається 

кількістю оголошених державними органами приватизації аукціонів 

(інвестиційних конкурсів).  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

 

Впровадження нормативно-правового акту надасть змогу удосконалити 

організаційні процеси продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, 

що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, 

утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств. 

Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом 

державного майна України, його регіональними відділеннями, іншими 

зацікавленими органами виконавчої влади. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 

Результативність нормативно-правового акту визначається кількістю 

оголошених аукціонів (інвестиційних конкурсів) з продажу єдиних майнових 

комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі 

акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації 

державних вугледобувних підприємств.  

Цей нормативно-правовий акт дозволяє Фонду державного майна 

України, його регіональним відділенням здійснювати реалізацію своїх 

повноважень в частині продажу таких об’єктів та сприятиме збільшенню 

надходжень до Державного бюджету України. 



Нормативно-правовий акт після набрання чинності  був опублікований 

у бюлетені  Міністерства юстиції України «Офіційний вісник України» № 94 

(ст. 3483). 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості приватизації 

вугледобувних підприємств» орган, уповноважений управляти державним 

майном, здійснює заходи з передприватизаційної підготовки вугледобувних 

підприємств та проводить реорганізацію підприємств з метою підвищення їх 

інвестиційної привабливості. Крім того, орган, уповноважений управляти 

державним майном, формує перелік об'єктів приватизації для затвердження 

Кабінетом Міністрів України переліку об'єктів державної власності, які 

підлягають приватизації.  

Підготовку до продажу вугледобувних підприємств, що були включені 

до переліку об'єктів державної власності, які підлягали приватизації у             

2012-2014 роках затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

19 вересня 2012 року № 987 із змінами, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 17 липня 2013 року № 507 та від 13 серпня 2014 року 

№ 328, регіональними відділеннями Фонду не розпочато у зв’язку з тим, що 

цими підприємствами та Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України не завершено передприватизаційну підготовку. 

Крім того, Міністерством енергетики та вугільної промисловості 

підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2012 р. № 987», 

відповідно до якого перелік вугледобувних підприємств, що підлягатимуть 

приватизації, суттєво зменшено. 

Враховуючи зазначене, провести порівняння статистичних даних 

повторного відстеження по відношенню до базового неможливо через 

відсутність таких даних. 

 

9. Оцінка результатів реалізації нормативно-правового акта та 

ступеня досягнення визначених цілей: 

 

Прийнятим нормативно-правовим актом відповідно до вимог 

законодавства врегульовано механізм продажу єдиних майнових комплексів 

та пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних 

товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств. 

Можна зробити висновок про досягнення визначених цілей. 

 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                      Д. Парфененко 

 
 

 


