
 

 

Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень - грудень 2014 року  
 

Відповідно до повноважень, наданих законодавством України, Фондом 

проводиться комплексна робота у сфері орендних відносин, зокрема органами 

приватизації станом на 01 січня 2015 року укладено договори оренди державного 

майна загальною кількістю 21 479 та здійснюються системні заходи щодо 

забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди. Завдяки зазначеній 

роботі станом на 01 січня 2015 року до державного бюджету надійшло коштів 

від оренди державного майна в сумі 983,956 млн грн, що становить майже  

124 % виконання річного плану (планове завдання – 794,165 млн грн). 
 

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 01 січня 2015 року 

здійснює управління корпоративними правами держави у 373 акціонерних 

товариств (АТ), з них: 240 АТ мають у статутному капіталі державну частку 

менше 50 %, 133 АТ – понад 50 %, з яких 32 АТ – 100 %. У результаті вжиття 

Фондом відповідних заходів надходження дивідендів, нарахованих на 

корпоративні права держави, що перебувають у сфері управління Фонду, 

становить 403,013 млн грн. 
 

З метою спрощення процедури оцінки майна для цілей оподаткування, 

здешевлення оціночних послуг та формування бази даних звітів про оцінку 

Фондом протягом звітного періоду забезпечено підготовку постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358 «Про проведення оцінки для 

цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов‘язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства». Реалізація цієї постанови 

сприятиме демонополізації та дерегуляції ринку оціночних послуг в Україні. З 

метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та комунальної 

власності в процесі приватизації Фондом підготовлено зміни до Методики 

оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  

10 грудня 2003 р. № 1891.  
 

Для організаційного забезпечення виконання встановлених завдань щодо 

приватизації об’єктів Фондом підготовлено та затверджено відповідними 

наказами Перелік об’єктів груп В, Г, які заплановані до продажу в 2014 році, 

Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році з 

метою подальшого їх продажу, Єдиний план-графік виставлення на продаж у 

2014 році об’єктів груп В, Г та Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г 

до продажу в 2014 році. 
 

На засадах прозорості та відкритості продажу пакетів акцій АТ, з метою 

залучення широкого кола покупців Фондом у звітному періоді через фондові 

біржі пропонувалося до продажу 113 пакетів акцій 71 АТ загальною 

номінальною вартістю 1,25 млрд грн. За підсумками торгів на фондових 

біржах продано 6 пакетів акцій АТ на загальну суму 404,465 млн грн, серед 

яких: 

- пакет акцій ПАТ «Вінницяобленерго» розміром 25 % за ціною            
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112,73 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго»  

розміром 25 % за ціною 36,44 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» розміром 25 % за ціною            

255,07 млн грн. 

Слід відмітити, що продаж пакетів акцій вищезазначених енергокомпаній 

відбувся з перевищенням стартової ціни в 1,4 – 3,8 раза. 
 

У січні – грудні 2014 року до продажу за конкурсами пропонувалося 6 

пакетів акцій АТ загальною початковою вартістю 81,05 млн грн. Протягом 

звітного періоду за результатами продажу пакетів акцій за конкурсами 

укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «АТ Науково-дослідний 

інститут радіотехнічних вимірювань» розміром 50 % + 1 акція за ціною        

14,44 млн грн. 
 

Таким чином, за оперативними даними, з початку 2014 року від 

приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо 

пов’язаних з процесом приватизації, станом на 01 січня 2015 року надійшло та 

перераховано до загального фонду державного бюджету 466,889 млн грн, що 

становить більше ніж 100 % скоригованого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2014 р. № 1067-р річного планового завдання з 

надходження коштів від приватизації державного майна до державного 

бюджету на 2014 рік. 
 

Фонд згідно з положеннями Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» та відповідними рішеннями Уряду забезпечує ведення 

Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр). 

За інформацією, наданою 155 суб’єктами управління (у тому числі 

центральними органами виконавчої влади – 71 суб’єкт; державними 

адміністраціями – 36 суб’єктів; академіями наук – 6 суб’єктів; господарськими 

структурами – 5 суб’єктів та ін.), Фондом створена і підтримується в 

актуальному стані  електронна база, що містить інформацію про нерухоме 

майно державного сектору економіки. Дані Реєстру використовуються 

органами державної влади в процесі управління державними об’єктами з метою 

підвищення ефективності управління державним сектором, в процесі 

приватизації, реєстрації державного майна тощо. На сьогодні в Реєстрі 

обліковуються: 

- 25 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної власності 

(у тому числі майже 3,5 тис. суб’єктів господарювання (державних підприємств, 

їх об’єднань, дочірніх підприємств) і майже 10 тис. центральних та місцевих 

органів державної влади, їх територіальних структурних підрозділів), разом з 

переліком майна, яке обліковується на їх балансах; 

- 569 господарських організацій з корпоративними правами держави. 
 

Фондом в межах своїх повноважень створено передумови щодо 

активізації приватизаційних процесів, передбачених Програмою діяльності 
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Кабінету Міністрів України, вживаються необхідні заходи щодо реалізації 

державної політики у сфері управління та розпорядження об’єктами права 

державної власності та забезпечується широке інформування громадськості про 

реалізацію Фондом державної політики у сфері приватизації та управління 

об’єктами права державної власності. 
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