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За оперативними даними Фонду державного
майна України (ФДМУ), за 10 міс. 2005 р. в Україні
роздержавлено 751 обíєкт державної власності.
В основному це обíєкти груп А ñ 469 (62,4 %) та Д
ñ 198 (26,4 %). Також роздержавлено 59 обíєктів
(7,9 %) групи Ж, 17 обíєктів (2,2 %) групи Е та 8
обíєктів (1,1 %) групи В. 

Основними способами роздержавлення обíєк/
тів були викуп ñ 338 обíєктів та продаж на аук/
ціонах ñ 350 обíєктів, що становить відповідно
45,0 та 46,6 % загальної кількості обíєктів, які
роздержавлено. Через оренду викуплено 50 обí/
єктів (6,7 %), способом продажу акцій ВАТ роз/
державлено 6 обíєктів (0,8%), за некомерційним
конкурсом продано 4  обíєкти (0,5 %), за ко/
мерційним ñ 3 обíєкти (0,4 %).

Способом продажу акцій ВАТ роздержавлено
6 обíєктів (75 %) великої приватизації (групи В) та
ще 2 обíєкти (25 %) викуплено.

Обíєкти малої приватизації (групи А) в основ/
ному були викуплені ñ 251 обíєкт (53,5 %) та про/
дані на аукціонах ñ 168 обíєктів (35,8 %). Через
оренду викуплено 49 обíєктів (10,5 %) та один
обíєкт (0,2 %) продано за комерційним конкурсом.

На аукціонах продано 157 обíєктів (79,3 %)
групи Д, викуплено 36 обíєктів (18,2 %), по 2 обí/
єкти (по 1,0 %) продано за комерційним та неко/
мерційним конкурсами, один обíєкт (0,5 %) викуп/
лено через оренду.

Роздержавлено 17 обíєктів групи Е, з них 11
обíєктів (64,7 %) викуплено та 6 обíєктів (35,3 %)
продано на аукціонах.

З 59 обíєктів групи Ж 38 обíєктів (64,4 %) ви/
куплено, 19 обíєктів (32,2 %) продано на
аукціонах, 2 обíєкти (3,4 %) продано за неко/
мерційним конкурсом.

Вартість державної частки майна, яка підляга/
ла роздержавленню протягом 10 міс. 2005 р., за
актами оцінки становить 187,99 млн грн. Роз/
поділ за групами обíєктів такий, %: А ñ 51,9; В ñ
5,9; Д ñ 10,6; Е ñ 26,3; Ж ñ 5,3.

Протягом звітного періоду органи привати/
зації за угодами з органами місцевого самовряду/
вання змінили форму власності 3 390 обíєктів ко/

мунальної власності. В основному це були обíєкти
групи А (3 322 обíєкти ñ 98 %). Обíєкти інших
груп становлять 2 % загальної кількості, а саме:
42 обíєкти групи Д (1,2 %), 18 обíєктів групи Ж
(0,6 %) та 8 обíєктів групи Е (0,2 %).

До більшості обíєктів комунальної власності
був застосований спосіб викупу ñ 68,3 % обíєктів.
Через оренду викуплено 20,6 % обíєктів, на
аукціонах продано 7,8 % загальної кількості обí/
єктів. За комерційним конкурсом продано 2,9 %
обíєктів, за некомерційним конкурсом ñ 0,4 %
обíєктів. 

За звітний період центральним апаратом (ЦА)
ФДМУ було опубліковано інформаційне повідом/
лення про проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ ´Білоцерківсільмашª розміром 33,48 %
статутного фонду на суму 10,84 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 об/
меження у сфері приватизаціїª та на виконання
наказу ФДМУ від 13.01.05 № 85 ´Щодо тимчасово/
го призупинення процесів приватизаціїª наказом
ФДМУ від 26.01.05 № 136 конкурс з продажу па/
кета акцій ВАТ ´Білоцерківсільмашª було призупи/
нено.

Також ЦА ФДМУ було опубліковано інфор/
маційне повідомлення про проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ ´Криворіжстальª роз/
міром 93,02 % статутного фонду товариства. Почат/
кова вартість пакета акцій ñ 10 млрд грн. (газета
´Відомості приватизаціїª від 10.08.05 № 31 (369).

Відкритий продаж пакета акцій ВАТ ´Криворіж/
стальª розміром 93,02 % статутного фонду това/
риства відбувся 24 жовтня 2005 р. Переможцем
конкурсу стала компанія Mittal Steel Germany Gmbh
за ціною продажу 24,2 млрд грн. Договір купівлі/
продажу КПП/497 був підписаний 28.10.05.

Регіональним відділенням (РВ) ФДМУ по Хар/
ківській області було завершено проведення кон/
курсу з продажу пакета акцій ВАТ ´Харківський за/
вод електротранспортуª розміром 30 % статутно/
го фонду товариства, який проводився на/
прикінці 2004 р. Пакет продано за 116,62 тис.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 
за 10 міс. 2005 р.



3

Х РОНІКА

грн., наказом РВ ФДМУ від 23.11.04 № 1258/П бу/
ло затверджено підсумки вищезазначеного кон/
курсу. Переможцем конкурсу визнано ВАТ ´Завод
ім. Фрунзеª. Після прийняття Кабінетом Міністрів
України постанови від 28.02.05 № 158 ´Про част/
кове зняття обмежень щодо розпорядження
обíєктами права державної власностіª у квітні
2005 р. з переможцем конкурсу було укладено до/
говір 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 наказом від
22.06.05 № 65 переможцем було затверджено ПП
´Західª, з яким 30.06.05 укладено договір купівлі/
продажу пакета акцій № 513/а. Пакет акцій про/
дано за 185 тис. грн. при номінальній вартості
183,01 тис. грн. Початкова вартість становила
184 тис. грн.

Фонд майна Автономної Республіки Крим
підбив підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
АТ ´Пневматикаª. Оголошення конкурсу опубліко/
вано в газеті ´Відомості приватизаціїª від 07.09.05
№ 35 (373). Відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого на/
казом ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпоряджен/
ням Антимонопольного комітету України від
31.08.04 № 330/р, рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04
№ 489, конкурс з продажу пакета акцій АТ ´Пнев/
матикаª визнано таким, що не відбувся. 

За звітний період на фондових біржах Ук/
раїни та в Першій фондовій торговельній системі
(ПФТС) для продажу за грошові кошти пропонува/
лися 178 пакетів акцій 122 ВАТ загальною номіна/
льною вартістю 1 013,01 млн грн. (табл.1).

Структура пропозиції (178 пакетів акцій) за
групами обíєктів характеризується такими показ/
никами, %: В ñ 88,8; Г ñ 10,1; Е ñ 1,1. 

Було продано 15 пакетів акцій тільки обíєктів
групи В. З них 4 пакети акцій було продано з пе/
ревищенням ціни над номінальною вартістю.

Вартість 15 проданих пакетів акцій за номіна/
лом і за укладеними контрактами становить відпо/
відно 491,39 та 517,34 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 67 (37,6 % запропонованих на всіх
біржах та в ПФТС). На Українській
міжбанківській валютній біржі (УМВБ) було ви/
ставлено на продаж 37 пакетів акцій (20,8 %),
Українській міжбанківській фондовій біржі
(УМФБ) ñ 27 пакетів акцій (15,2 %), у ПФТС ñ
16 (9,0 %), на Київській міжнародній фондовій
біржі (КМФБ) ñ 14 (7,9 %), Донецькій фондовій
біржі (ДФБ) ñ 11 (6,2 %), Кримській фондовій
біржі (КФБ) ñ 4 (2,2 %), Луганській фондовій
біржі (ЛФБ) ñ 2 пакети акцій (1,1 %). 

Найбільше пакетів акцій було продано на
УФБ ñ 6 (що становить 40 % загальної кількості
проданих пакетів акцій на всіх біржах та в
ПФТС); на КМФБ було продано 3 пакети акцій (20
%); на УМВБ та УМФБ ñ по 2 пакети акцій (по
13,3 %); на ЛФБ та в ПФТС ñ по одному пакету
акцій (по 6,7 %). На ДФБ та КФБ продаж пакетів
акцій не відбувся.

На фондових біржах та в ПФТС у жовтні 2005
р. порівняно з попереднім місяцем обсяги пропо/
зицій та продажу державних пакетів акцій ВАТ за/
лишилися незмінними (табл. 2).

Із загальної кількості пакетів акцій, що пропо/
нувалися до продажу в жовтні 2005 р., пакет
акцій ВАТ ´Карпатське управління геофізичних

В 103 158 15 517 336, 60 491392, 20 100,00 4 1,05
Г 18 18 0 0, 00 0,00 0,00 0 0,00
Е 1 2 0 0, 00 0,00 0,00 0 0,00

Разом. . .  122 178 15 514 766, 79 490 522, 32 100,00 4 1, 05

Структура торгів за групами обíєктів на фондових біржах України та в ПФТС 
за 10 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

1*
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робітª розміром 38,52 % номінальною вартістю
0,77 млн грн. продано за 2,47 млн грн. (ко/
ефіцієнт перевищення ціни продажу акцій над
номіналом 3,2). За номінальною вартістю 0,1 млн
грн. продано пакет акцій розміром 26,0 % ВАТ
´Більманське хлібоприймальне підприємствоª.

За звітний період від приватизації дер/
жавного майна надійшло коштів у сумі 716,2 млн
грн. ЦА ФДМУ роздержавлено обíєктів на суму
558,8 млн грн., РВ ФДМУ ñ на 157,4 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від продажу
обíєктів державної власності РВ ФДМУ по м. Киє/
ву ñ 38,6 млн грн., м.Севастополю ñ 11,3 млн
грн.; та по областях, млн грн.: Запорізькій ñ
15,1, Донецькій ñ 14,8, Харківській ñ 13,9,
Одеській ñ 9,1, Луганській ñ 7,0, Львівській ñ
6,4, Дніпропетровській та Миколаївській ñ по
4,3, Закарпатській ñ 3,3, Херсонській ñ 3,1, Іва/
но/Франківській ñ 2,9.

Завдання з надходження коштів за 10 міс.
2005 р. РВ ФДМУ виконано на 186,9 %. 

За січень ñ жовтень 2005 р. до Державного
бюджету України перераховано близько 764,9
млн грн. У тому числі на фінансування загального
фонду Державного бюджету України від привати/
зації державного майна (крім обíєктів, для яких
передбачено окремий розподіл) та інших надхо/
джень, безпосередньо повíязаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств, пере/
раховано 750,8 млн грн. 

Департамент законодавчо/аналітичного
забезпечення реформування власності

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

01.11.05 178 10 15 2

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

за 10 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

виконання планів/графіків; в тижневий термін після
затвердження актів про наявність (відсутність) дер/
жавної частки, надавати їх копії Департаменту
інформаційних технологій, моніторингу та прогнозу/
вання; після проведення реєстрації змін до установ/
чих документів підприємств, заснованих на змішаній
формі власності, надавати в тижневий термін відпо/
відну інформацію Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу та прогнозування та
Департаменту обліку корпоративних прав держави.

Директорам Департаменту інформаційних техно/
логій, моніторингу та прогнозування (О. І. Синенко),
Департаменту реформування власності (В. А. Кра/
совський) та Департаменту обліку корпоративних
прав держави (А. І. Сачівко) слід забезпечити форму/
вання та ведення Єдиного реєстру обíєктів держав/
ної власності в частині обліку корпоративних прав,
які належать державі у статутних капіталах
підприємств агропромислового комплексу, заснова/
них на змішаній формі власності.

Газета ´Відомості приватизаціїª 
від 7 грудня 2005 р. № 47 (385)

На виконання Заходів Фонду державного майна
України (ФДМУ) щодо виконання п. 2 доручення

Премíєр/міністра України від 20.07.05 №
35073/1/1/05, затверджених наказом ФДМУ від
20.09.2005 № 2571, у частині проведення інвента/
ризації майна міжгосподарських підприємств та
обíєднань агропромислового комплексу та відповід/
но до наданих Фондом майна Автономної Республіки
Крим та регіональними відділеннями ФДМУ уточне/
них переліків обíєктів міжгосподарської власності
ФДМУ наказом від 03.11.05 № 2921 затвердив План/
графік проведення передприватизаційної підготовки
міжгосподарських підприємств та обíєднань агропро/
мислового комплексу.

Відповідно до цього наказу Голова Фонду майна
Автономної Республіки Крим та начальники
регіональних відділень ФДМУ мають забезпечити ор/
ганізацію робіт з виконання планів/графіків згідно з
вимогами нормативних документів, які регулюють
проведення передприватизаційної підготовки
підприємств, заснованих на змішаній формі влас/
ності; щоквартально, до 15 числа місяця, наступно/
го за звітним кварталом, надавати Департаменту ре/
формування власності інформацію про результати

Коротко ñ факти


