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Призупинення приватизації державних обíєк�
тів у січні та часткове зняття мораторію на прива�
тизацію у лютому 2005 р. відповідно до норматив�
но�правових актів Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України призвело до значного
скорочення обсягів приватизації.

За оперативними даними Фонду державного
майна України (ФДМУ), за 9 міс. 2005 р. в Україні
роздержавлено 704 обíєкти державної власності.
В основному це обíєкти груп А ñ 440 (62,5 %) та
Д ñ 187 (26,5 %). Також роздержавлено 54
обíєкти (7,7 %) групи Ж, 16 обíєктів (2,3 %) групи
Е та 7 обíєктів (1,0 %) групи В. Основними спосо�
бами роздержавлення обíєктів були продаж на
аукціонах ñ 325 обíєктів та викуп ñ 321 обíєкт, що
становить відповідно 46,2 та 45,6 % загальної кіль�
кості обíєктів, які роздержавлено. Через оренду
викуплено 45 обíєктів (6,4 %), способом продажу
акцій ВАТ роздержавлено 6 обíєктів (0,8 %), за
некомерційним конкурсом продано 4 (0,6 %)
обíєкти, за комерційним ñ 3 обíєкти (0,4 %).

Способом продажу акцій ВАТ роздержавлено
6 обíєктів (85,7 %) великої приватизації (групи В)
та ще один обíєкт (14,3 %) викуплено.

Обíєкти малої приватизації (групи А) в основ�
ному були викуплені ñ 238 обíєктів (54,1 %) та про�
дані на аукціонах ñ 157 обíєктів (35,7 %). Через
оренду викуплено 44 обíєкти (10,0 %) та один
обíєкт (0,2 %) продано за комерційним конкур�
сом.

На аукціонах продано 147 обíєктів (78,6 %)
групи Д, викуплено 35 обíєктів (18,7 %), 2 обíєкти
(по 1,1 %) продано за комерційним та некомер�
ційним конкурсами, один обíєкт (0,5 %) викуплено
через оренду.

Роздержавлено 16 обíєктів групи Е, з них 10
обíєктів (62,5 %) викуплено та 6 обíєктів (37,5 %)
продано на аукціонах.

З 54 обíєктів групи Ж 37 обíєктів (68,5 %) ви�
куплено, 15 обíєктів (27,8 %) продано на аукціо�
нах, 2 обíєкти (3,7 %) продано за некомерційним
конкурсом.

Вартість державної частки майна, яка підляга�

ла роздержавленню протягом 9 міс. 2005 р., за ак�
тами оцінки становить 172,9 млн грн. Розподіл за
групами обíєктів такий, %: А ñ 55,0; В ñ 6,3; Д ñ
9,1; Е ñ 24,5; Ж ñ 5,1.

За звітний період центральним апаратом
ФДМУ було опубліковано інформаційне повідо�
млення про проведення конкурсу з продажу па�
кета акцій ВАТ ´Білоцерківсільмашª розміром
33,48 % статутного фонду на суму 10,843 млн грн.
(газета ´Відомості приватизаціїª від 05.01.05 № 1
(340).

Відповідно до Постанови Верховної Ради Ук�
раїни від 13.01.05 № 2349�ІV ´Про тимчасові обме�
ження у сфері приватизаціїª та на виконання нака�
зу ФДМУ від 13.01.05 № 85 ´Щодо тимчасового
призупинення процесів приватизаціїª наказом
ФДМУ від 26.01.05 № 136 конкурс з продажу паке�
та акцій ВАТ ´Білоцерківсільмашª було призупине�
но.

Регіональним відділенням (РВ) ФДМУ по Хар�
ківській області було завершено проведення кон�
курсу з продажу пакета акцій ВАТ ´Харківський за�
вод електротранспортуª розміром 30 % статутного
фонду товариства, який проводився наприкінці
2004 р. Пакет продано за 116,618 тис. грн., нака�
зом РВ ФДМУ по Харківській області від 23.11.04
№ 1258�П було затверджено підсумки вищезазна�
ченого конкурсу. Переможцем конкурсу визнано
ВАТ ´Завод ім. Фрунзеª. Після прийняття Кабінетом
Міністрів України постанови від 28.02.05 № 158
´Про часткове зняття обмежень щодо розпоряд�
ження обíєктами права державної власностіª у
квітні 2005 р. з переможцем конкурсу було укладе�
но договір купівлі�продажу пакета акцій № 2�К.

РВ ФДМУ по Волинській області було опубліко�
вано інформаційне повідомлення про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ ´Волиньриб�
госпª розміром 25,01 % статутного фонду товари�
ства (газета ´Відомості приватизаціїª від 18.05.05
№ 20 (358). За підсумками конкурсу переможцем
було затверджено ПП ´Західª, з яким 30.06.05 ук�
ладено договір купівлі�продажу пакета акцій №
513/а. Пакет акцій продано за 185 тис. грн. при
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номінальній вартості 183,009 тис. грн. Початкова
вартість становила 184 тис. грн.

За звітний період на фондових біржах України
та в Першій фондовій торговельній системі (ПФТС)
для продажу за грошові кошти пропонувалися
168 пакетів акцій 115 ВАТ загальною номінальною
вартістю 1 000,4 млн грн. (табл. 1).

Структура пропозиції (168 пакетів акцій) за
групами обíєктів характеризується такими показ�
никами, %: В ñ 87,5; Г ñ 11,3; Е ñ 1,2. 

Було продано 13 пакетів акцій тільки обíєктів
групи В. З них 3 пакети акцій було продано з пере�
вищенням ціни над номінальною вартістю.

Вартість 13 проданих пакетів акцій за номіна�
лом і за укладеними контрактами становить від�
повідно 490,5 та 514,8 млн грн., при цьому спів�
відношення ціни продажу та номінальної вартості

проданих акцій становить 1,05.
Найбільше пакетів акцій було виставлено на

продаж на Українській фондовій біржі (УФБ) ñ
62 (36,9 % запропонованих на всіх біржах та в
ПФТС). На Українській міжбанківській валютній
біржі (УМВБ) було виставлено на продаж 37 па�
кетів акцій (22,0 %), на Українській
міжбанківській фондовій біржі (УМФБ) ñ 26 (15,5
%), у ПФТС ñ 16 (9,5 %), на Київській міжнародній
фондовій біржі (КМФБ) ñ 12 (7,1 %), Донецькій
фондовій біржі (ДФБ) ñ 11 (6,6 %), Луганській фон�
довій біржі (ЛФБ) та Кримській фондовій біржі
(КФБ) ñ по 2 пакети акцій (по 1,2 %). 

Найбільше пакетів акцій було продано на УФБ ñ
5 (що становить 38,4 % загальної кількості прода�
них пакетів акцій на всіх біржах та в ПФТС), на
УМВБ, УМФБ та КМФБ було продано по 2 пакети
акцій (по 15,4 %), на ЛФБ та в ПФТС було продано
по одному пакету акцій (по 7,7 %). На ДФБ та КФБ
продаж пакетів акцій не відбувся.

На фондових біржах та в ПФТС у вересні
2005 р. порівняно з попереднім місяцем обсяг
пропозиції та продажу державних пакетів акцій
ВАТ зросли (табл. 2).

У вересні були продані за номінальною варті�
стю державні пакети акцій ВАТ ´Мукачівський
комбінат хлібопродуктівª у м. Мукачевому Закар�
патської області розміром 39,74 % за 0,57 млн грн.
та ВАТ ´Пересувна механізована колона № 17ª у м.
Біла Церква Київської області розміром 37,29 % за
0,13 млн грн.

Департамент політики реформування власності 
та стратегічного планування ФДМУ

Відділ стратегічного планування

Виконавець А. Я. ЛУЦЕНКО

В 95 147 13 514 766, 79 490 522,32 100,00 3 1,05
Г 19 19 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Е 1 2 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Разом... 115 168 13 514 766,79 490 522,32 100,00 3 1,05

Структура торгів за групами обíєктів на фондових біржах України та в ПФТС 
за 9 міс. 2005 р.

Група 
обíєктів

Кількість 
ВАТ, акції

яких пропо�
нувалися до
продажу, од.

Кількість 
запропо�
нованих 
пакетів 

акцій, шт.

Кількість 
пакетів акцій, 

за якими 
відбувся 

продаж, шт.

за укладеними
контрактами, 

тис. грн.

Вартість проданих акцій

за номіналом,
тис. грн.

% до 
загального 

обсягу

Кількість угод, 
за якими ціна

продажу переви�
щувала номіналь�
ну вартість, од.

Відношення 
ринкової ціни 

акцій до їх 
номінальної 

вартості

Таблиця 1

01.02.05

01.03.05 91 91 1 1

01.04.05 98 7 1 0

01.05.05 98 0 3 2

01.06.05 140 42 9 6

01.07.05 145 5 10 1

01.08.05 158 13 11 1

01.09.05 158 0 11 0

01.10.05 168 10 13 2

Обсяг пропозиції та продажу державних пакетів 
акцій ВАТ на фондових біржах та в ПФТС 

за 9 міс. 2005 р.

Кількість 
проданих пакетів 

акцій, шт.

Кількість пакетів 
акцій, запропонованих 

до продажу, шт.
Станом на

нароста�
ючим 

підсумком
щомісяця

нароста�
ючим 

підсумком
щомісяця

Таблиця 2
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