
 

Інформація про хід приватизації державного майна в Україні 
за січень-вересень 2011 року  

 

З метою організаційного забезпечення виконання  встановлених завдань з 
надходження коштів від приватизації державного майна у 2011 році та на 
виконання п. 123 діючої Державної програми приватизації наказами Фонду від 
31.01.2011 №105, від 18.04.2011 №567, від 12.08.2011 №1205 (зі змінами та 
доповненнями)  затверджено «Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення 
на продаж у 2011 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових 
компаній». 

З метою забезпечення підготовки об’єктів до продажу у 2011 році наказом 
Фонду від 10.02.2011 №171 затверджено «Перелік об’єктів груп В,Г та об’єктів 
агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу у 2011 
році».  

Також наказом Фонду від 16.02.2011 №201 затверджено «План-графік 
очікуваного надходження у 2011 році грошових коштів від продажу об‘єктів 
приватизації державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними 
ділянками, а також об’єктів групи Е». 

З метою забезпечення виконання у повному обсязі планових показників із 
підготовки та виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і 
холдингових компаній, а також вжиття заходів для забезпечення надходження 
коштів від приватизації державного майна до державного бюджету України 
наказом Фонду від 20.04.2011 № 595 затверджено «Порядок здійснення 
моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів 
акцій господарських товариств і холдингових компаній». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №566-р “Про 
погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та 
енергопостачальних підприємств” погоджено уточнені плани розміщення акцій 
11 енергопідприємств. 

Наказом Фонду від 30.06.2011 №1005 (зі змінами відповідно до наказу від 
27.07.2011 № 1117) затверджено “Помісячний  пооб’єктний план-графік 
виставлення на продаж у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій 
енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств”. 

Фонд 05.10.2011  оголосив конкурси з продажу 25% акцій ПАТ 
"Київенерго" початковою вартістю 432,305 млн грн та 45,103% акцій ПАТ 
"Західенерго"   початковою вартістю 1,932 млрд грн. 

 

За оперативними даними Фонду державного майна України  за січень-
вересень  2011 року по Україні роздержавлено 130 об’єктів державної  
власності, з яких: 88 об’єктів групи А (з них: по  42 об’єкти викуплено та 
продано на аукціонах, 4 – викуплено через оренду), 25 об’єктів групи  Д (8 – 
викуплено, 17 – продано на аукціоні),  9 об’єктів групи Ж  (5 – викуплено, 4 – 
продано на аукціоні),  4 об’єкти групи Е (викуплено) та 4 об’єкти груп В,Г (з них: 
1 – викуплено, 3 - приватизовано шляхом продажу акцій відкритих акціонерних 
товариств).  



 

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 
місцевого самоврядування змінили форму власності 857 об’єктів комунальної 
власності, з яких: 844 об’єкти групи А, 7 об’єктів групи Ж та 6 об’єктів групи Д.   

 

Фондом протягом звітного періоду запропоновано до продажу на 
конкурсах 32 пакети акцій АТ загальною початковою  вартістю  942,54 млн  
грн.  

За результатами проведених конкурсів укладено 6  договорів купівлі-
продажу пакетів акцій АТ на загальну суму 10,59 млрд грн.  Серед проданих на 
конкурсах у січні-вересні  2011 року:   

- пакет 92,791% акцій ВАТ «Укртелеком» за ціною 10,575 млрд грн;  
- пакет 99,415% акцій ВАТ «Феодосійський приладобудівний завод» за 
ціною 490 тис. грн; 

- пакет 100% акцій ПАТ «Випробувальний центр «Тест» за ціною 1,32 млн 
грн; 

- пакет 42,129% акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика 
«Кіндратівська» за ціною 10,26 млн грн; 

- пакет 50% +1 акція ВАТ «Український науково-дослідний інститут 
технології суднового машинобудування» за ціною 670 тис. грн; 

- пакет 93,081% акцій ПАТ «Дніпроспецмаш» за ціною 1,72 млн грн. 
Умовами договорів   купівлі-продажу   передбачено   внесення   інвестицій   

у  сумі 18,21  млн грн.  
Крім цього, згідно з Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ 

«Укртелеком» покупець планує внесення інвестицій у  сумі 450 млн дол. США 
протягом 5 років. 
     Станом на 01.10.2011 тривають  конкурси з продажу пакетів акцій таких ВАТ: 

- «Азовкабель» - пакет 90,803% акцій початковою вартістю 11,43 млн грн;  
- «Надвірнянський  лісокомбінат» - пакет  79,537%  акцій початковою 
вартістю 5,08 млн грн;  

- «Макіївський  металургійний  комбінат»  -  пакет 60,857% акцій 
початковою вартістю 215,53 млн грн;  

- «Росава» -  пакет 74,623% акцій початковою вартістю 56,65 млн грн;  
- «Львівський завод «Автонавантажувач» - пакет 57,389% акцій 
початковою вартістю 6,15 млн грн; 

- «Скіф» - пакет 66,592% акцій початковою вартістю 156,0 тис. грн; 
- «Львівська вугільна компанія» - пакет 37,578% акцій початковою 
вартістю 114,85 млн грн; 

- «Лисичанський завод гумових технічних виробів» - пакет 50,131% акцій 
початковою вартістю 31,45 млн грн; 

- «Сєвєродонецький приладобудівний завод» - пакет 55,778% акцій 
початковою вартістю 5,31 млн грн; 

- «Юність» - пакет 94,615% акцій початковою вартістю 9,11 млн грн; 
- «Іванівський верстатозавод» - пакет 99,113% акцій початковою вартістю 

2,24 млн грн; 
- «Закарпатський завод «Електроавтоматика» - пакет 94,534% акцій 
початковою вартістю 5,32 млн грн; 

 



 

та  ПАТ:  
- «Новогорлівський машинобудівний завод» - пакет 100% акцій 
початковою вартістю 1,24 млн грн; 

- «Джанкойський машинобудівний завод» - пакет 99,993% акцій 
початковою вартістю 30,5 млн грн; 

- «Тернопільський радіозавод «Оріон» - пакет 96,129% акцій початковою 
вартістю 38,73 млн грн; 

- «Укрвуглепромтранс»  -   пакет 100%  акцій  початковою  вартістю 3,32 
млн грн. 

 

На фондових біржах  у звітному періоді  пропонувалося до продажу 89 
пакетів акцій 88 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 410,84 
млн грн.   

За підсумками торгів  протягом січня-вересня 2011 року на фондових біржах 
продано 12 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах 7,06 млн 
грн.    

Відповідно до наказів Фонду  протягом звітного періоду проведено 111-ий та 
112-ий спеціалізовані аукціони за грошові кошти (САГК), на яких було 
запропоновано  пакети акцій 44 акціонерних товариств. Продано повністю 9 
пакетів акцій, частково - 19, всього від продажу акцій до Держаного бюджету 
України надійшло 638,007 тис. грн. Планується проведення 113-ого САГК.  

 

За січень-вересень 2011 року  від приватизації державного майна та інших 
надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 10,99 
млрд грн, що становить майже 110% річного планового завдання.  

Крім того,  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них, що перебувають у державній власності,  на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, надійшло та  перераховано  до 
загального фонду Державного бюджету 8,23  млн грн. 

Найбільше коштів надійшло від продажу об’єктів державної власності 
регіональними відділеннями Фонду по областях: Донецькій – 31,78 млн грн (у  
тому  числі  6,04  млн грн  від  продажу  земельних  ділянок), Львівській – 18,37 
млн грн (у  тому  числі  20,8  тис. грн  від  продажу  земельних  ділянок), 
Вінницькій - 13,16 млн грн (у  тому  числі  80,8 тис. грн  від  продажу  земельних  
ділянок), Рівненській – 2,88 млн грн (у  тому  числі  37,7 тис. грн  від  продажу  
земельних  ділянок), Закарпатській – 2,81 млн грн (у  тому  числі  696,1  тис. грн  
від  продажу  земельних  ділянок), Дніпропетровській – 2,76 млн грн, Запорізькій  
–  2,45  млн грн (у  тому  числі  52,9  тис. грн  від  продажу  земельних  ділянок),  
Миколаївській – 2,44 млн грн (у  тому  числі  847,2  тис. грн  від  продажу  
земельних  ділянок), Харківській – 2,31 млн грн, Хмельницькій – 1,65 млн грн, 
Київській – 1,53 млн грн, Луганській – 1,06 млн грн, АРК та  м.Севастополю  –  
3,61 млн  грн   (у   тому   числі   375,0   тис.  грн   від   продажу    земельних     
ділянок) та м. Києву – 6,44 млн грн.  

 
  
Заступник  Голови  Фонду                                                        І.Хотей                
 


