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За оперативними даними Фонду державного майна Ук�
раїни (ФДМУ), за 11 міс. 2005 р. по Україні роздержавлено
811 обíєктів державної власності. В основному це обíєкти
груп А ñ 500 (61,7 %) та Д ñ 220 (27,1 %). Також роздержав�
лено 66 обíєктів (8,1 %) групи Ж, 17 обíєктів (2,1 %) групи Е
та 8 обíєктів (1 %) групи В. 

Основними способами роздержавлення обíєктів були ви�
куп ñ 364 обíєкти та продаж на аукціонах ñ 379 обíєктів, що
становить відповідно 44,9 та 46,7 % загальної кількості
обíєктів, які роздержавлено. Через оренду викуплено 55
обíєктів (6,8 %), способом продажу акцій ВАТ роздержавлено
6 обíєктів (0,7 %), за некомерційним конкурсом продано 4
обíєкти (0,5 %), за комерційним ñ 3 обíєкти (0,4 %).

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

Обíєкти малої приватизації (група А) в основному були ви�
куплені ñ 267 обíєктів (53,4 %) та продані на аукціонах ñ 178
обíєктів (35,6 %). Через оренду викуплено 54 обíєкти (10,8 %)
та один обíєкт (0,2 %) продано за комерційним конкурсом.

На аукціонах продано 175 обíєктів (79,5 %) групи Д, ви�
куплено 40 обíєктів (18,2 %), по 2 обíєкти (по 0,9 %) прода�
но за комерційним та некомерційним конкурсами, один обíєкт
(0,5 %) викуплено через оренду.

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

Із 66 обíєктів групи Ж 44 обíєкти (66,7 %) викуплено, 20
обíєктів (30,3 %) продано на аукціонах, 2 обíєкти (3,0 %) про�
дано за некомерційним конкурсом.

Вартість державної частки майна, яка підлягала роздер�
жавленню протягом 11 міс. 2005 р., за актами оцінки стано�
вить 195,55 млн грн. Розподіл за групами обíєктів такий, %: А
ñ 51,6; В ñ 5,7; Д ñ 11,9; Е ñ 25,3; Ж ñ 5,5.

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з
органами місцевого самоврядування змінили форму власності
3 930 обíєктів комунальної власності. В основному це обíєкти
групи А (3 848 обíєктів ñ 98 %). Обíєкти інших груп становлять
2 % загальної кількості, а саме: 50 обíєктів групи Д (1,2 %), 21
обíєкт групи Ж (0,5 %) та 11 обíєктів групи Е (0,3 %).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ПРИВАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ за 11 міс. 2005 р.

До більшості обíєктів комунальної власності був застосо�
ваний спосіб викупу ñ 68,9 % обíєктів. Через оренду викупле�
но 20,8 % обíєктів, на аукціонах продано 7,2 % загальної
кількості обíєктів. За комерційним конкурсом продано 2,6 %
обíєктів, за некомерційним конкурсом ñ 0,5 % обíєктів. 

За звітний період центральним апаратом (ЦА) ФДМУ було
опубліковано інформаційне повідомлення 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 України від
13.01.05 № 2349�ІV ´Про тимчасові обмеження у сфері прива�
тизаціїª та на виконання наказу ФДМУ від 13.01.05 № 85 ´Що�
до тимчасового призупинення процесів приватизаціїª нака�
зом ФДМУ від 26.01.05 № 136 конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ ´Білоцерківсільмашª було призупинено.

Також ЦА ФДМУ було опубліковано інформаційне повідо�
млення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
´Криворіжстальª розміром 93,02 % статутного фонду товари�
ства. Початкова вартість пакета акцій ñ 10 млрд грн. (газета
´Відомості приватизаціїª від 10.08.05 №31 (369).

Відкритий продаж пакета акцій ВАТ ´Криворіжстальª роз�
міром 93,02 % статутного фонду товариства відбувся 24 жовт�
ня 2005 року. 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 Харківській об�
ласті було завершено проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ ´Харківський завод електротранспортуª розміром
30 % статутного фонду товариства, який проводився напри�
кінці 2004 р. Пакет продано за 116,62 тис. грн., наказом РВ
від 23.11.04 № 1258�П було затверджено підсумки вищезаз�
наченого конкурсу. Переможцем конкурсу визнано ВАТ ´За�
вод ім. Фрунзеª. Після прийняття Кабінетом Міністрів України
постанови від 28.02.05 № 158 ´Про часткове зняття обме�
жень щодо розпорядження обíєктами права державної влас�
ностіª у квітні 2005 р. з переможцем конкурсу було укладено
договір купівлі�продажу пакета акцій № 2�К.

РВ ФДМУ по Волинській області було опубліковано інфор�

В 112 172 19 520 436, 75 494 492, 35 100,00 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... 131 192 19 520 436, 75 494 492, 35 100,00 4 1, 05

Структура торгів за групами обíєктів на фондових біржах України 
та в ПФТС за 11 міс.  2005 р. 
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ринкової ціни 
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Таблиця 1
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маційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ ´Волиньрибгоспª розміром 25,01 % статут�
ного фонду товариства (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 продано 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. Оголошен�
ня про проведення конкурсу опубліковано в газеті ´Відомості
приватизаціїª від 07.09.05 № 35 (373). Відповідно до Поло�
ження про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.08.04 № 1800, розпорядженням 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 ´Пневматикаª визнано
таким, що не відбувся. 

Протягом листопада 2005 р. у газеті ´Відомості привати�
заціїª були опубліковані повідомлення про проведення кон�
курсів з продажу пакетів акцій таких ВАТ:

´Макошинський завод ´Сільгоспмашª (РВ ФДМУ по
Чернігівській області) ñ 95 % статутного фонду. Початкова
вартість пакета акцій ñ 1,27 млн грн. (газета ´Відомості прива�
тизаціїª від 16.11.05 № 45 (383);

´Випробувальний центр ´ТЕСТª (ЦА ФДМУ) ñ 93,86 % ста�
тутного фонду. Початкова вартість пакета акцій ñ 1,77 млн
грн. (газета ´Відомості приватизаціїª від 16.11.05 № 45
(383);

´Металобазаª (РВ ФДМУ по Одеській області) ñ 67,105 %
статутного фонду. Початкова вартість пакета акцій ñ 7,67
млн грн. (газета ´Відомості приватизаціїª від 23.11.05 № 46
(384).

За звітний період на фондових біржах України та в
Першій фондовій торговельній системі (ПФТС) для продажу
за грошові кошти пропонувалися 192 пакети акцій 131 ВАТ
загальною номінальною вартістю 1 058,83 млн грн. (табл. 1).

Серед 192 запропонованих пакетів акцій ñ 172 (89,6 %)
пакети акцій обíєктів групи В, 18 (9,4 %) ñ обíєктів групи Г та
2 (1 %) ñ обíєктів групи Е. 

Було продано 19 пакетів акцій тільки обíєктів групи В, з
них 4 пакети акцій було продано з перевищенням ціни над
номінальною вартістю.

Вартість усіх проданих пакетів акцій за номіналом і за ук�
ладеними контрактами становить відповідно 494,49 та
520,44 млн грн., при цьому співвідношення ціни продажу та
номінальної вартості проданих пакетів акцій становить 1,05.

Найбільше пакетів акцій було виставлено на продаж на
Українській фондовій біржі (УФБ) ñ 72 (37,5 %). На Ук�
раїнській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) було вис�
тавлено на продаж 38 пакетів акцій (19,8 %), Українській
міжбанківській фондовій біржі (УМФБ) ñ 29 пакетів акцій
(15,1 %), у ПФТС ñ 16 (8,3 %), на Київській міжнародній фон�
довій біржі (КМФБ) ñ 20 (10,4 %), Донецькій фондовій біржі
(ДФБ) ñ 11 (5,7 %), Кримській фондовій біржі (КФБ) ñ 4 (2,1
%), Луганській фондовій біржі (ЛФБ) ñ 2 пакети акцій (1,1
%). 

Найбільше пакетів акцій було продано на УФБ ñ 9 (47,4 %
загальної кількості проданих пакетів акцій на всіх біржах та
в ПФТС); на КМФБ було продано 4 пакети акцій (21 %); на

УМВБ та УМФБ ñ по 2 пакети акцій (по 10,5 %); на ЛФБ та в
ПФТС ñ по одному пакету акцій (по 5,3 %). На ДФБ та КФБ про�
даж пакетів акцій не відбувся.

На фондових біржах та в ПФТС у листопаді 2005 р.
порівняно з попереднім місяцем обсяги пропозиції та прода�
жу державних пакетів акцій ВАТ зросли (табл. 2).

Із загальної кількості пакетів акцій, що пропонувалися
до продажу та проданих у листопаді 2005 р., найкращими
прикладами є продаж пакета акцій ВАТ ´Золочівський ра�
діозаводª розміром 50 % номінальною вартістю 1,61 млн
грн. та пакета акцій ВАТ ´Спеціалізоване БМУ ´Крименерго�
спецбудª розміром 100 % за номінальною вартістю 1,38 млн
грн.

За звітний період від приватизації державного майна
надійшло коштів у сумі 20,67 млрд грн. (за винятком коштів у
сумі 4,26 млрд грн., повернутих колишньому покупцю ВАТ
´Криворіжстальª).

На фінансування загального фонду Державного бюдже�
ту України від приватизації державного майна (крім обíєк�
тів, для яких передбачено окремий розподіл) та інших над�
ходжень, безпосередньо повíязаних з процесом приватиза�
ції та кредитуванням підприємств, перераховано 20,51
млрд грн. 

ЦА ФДМУ роздержавлено обíєктів на суму 20,50 млрд грн.,
РВ ñ на суму 178,82 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від продажу обíєктів держав�
ної власності РВ ФДМУ по м. Києву ñ 39,14 млн грн., м. Сева�
стополю ñ 12,66 млн грн. та РВ ФДМУ по областях, млн грн.:
Запорізькій ñ 17,63, Донецькій ñ 15,28, Харківській ñ 14,92,
Одеській ñ 9,26, Луганській ñ 7,89, Львівській ñ 8,28, Дніпро�
петровській ñ 4,65, Миколаївській ñ 6,16, Закарпатській ñ
3,58, Херсонській ñ 3,64, Івано�Франківській ñ 5,47.

Завдання з надходження коштів за 11 міс. 2005 р. РВ ви�
конано на 193,17 %.

Департамент законодавчо�аналітичного 
забезпечення реформування власності

Обсяг пропозиції та продажу державних 
пакетів акцій ВАТ на фондових біржах 

та в ПФТС за 11 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

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

01.12.05 192 14 19 4

1 *


