
Шановні колеги!

Прийміть мої найщиріші приві�
тання з 15�річчям Фонду держав�
ного майна України! 15 років ñ це
вже історія становлення і розвитку
інституції, яка до сьогодні відіграє
значну роль у житті всієї нашої
держави. І цього не можна запере�
чувати. Проте серед політиків є
такі, хто не вірив, що Фонд може
святкувати таку дату з моменту
свого утворення і, більше того,
досі вважають, що Фонд ñ це тим�
часова установа, утворена виключ�
но для того, щоб провести прива�
тизацію в Україні, і на цьому

закінчити свою діяльність. Це далеко не так, і ми з вами своєю роботою щодня дово�
димо, що Фонд ñ це орган виконавчої влади, який має набагато більші повноважен�
ня і можливості, ніж просто розпродувати державну власність. Перед нами стоять на�
багато ширші завдання із захисту державного майна, і ми покликані докласти ще
більших зусиль, аби зберегти його і ефективно ним управляти.

Фонд ñ це сильний державний орган, де працюють висококваліфіковані фахівці і
патріоти своєї держави, які своїми діями захищають її інтереси, бо всупереч усім ви�
пробуванням знаходять сили і мужність приймати рішення не в угоду олігархам, а на
користь держави і її людей.

Усі, хто сьогодні говорить про те, що Фонд треба розформувати або серй�
озно скоротити, заінтересовані в одному ñ щоб далі по�бандитському розтягувати
державну власність і робити нашу державу слабшою. Багато хто далеко не заінтере�
сований у незалежній інституції, якою є наша організація, і я знаю, що дехто вино�
шував плани знищити Фонд уже до грудня 2005 р. Ми з вами вкотре перемогли. І я
переконана, що майбутнє Фонду ñ це не задвірки якогось міністерства. Майбутнє
Фонду в тому, що він стане скарбницею усього національного надбання.

Те, що ми сьогодні святкуємо свою 15�ту річницю, ñ це визначна подія, справді на�
ша перемога, визнання наших дій, спрямованих на розвиток держави.

Я вітаю усіх працівників Фонду державного майна України зі святом і зичу всього
найкращого, що може бути у житті. Від нас з вами залежить, якою буде наша країна
і як будуть жити в ній люди. Саме тому наша робота дуже важка і відповідальна.

Зичу вам великих успіхів, значних здобутків у роботі, натхнення і сили, здоровíя
та щастя.

З великою повагою 
Голова Фонду державного майна України 
Валентина СЕМЕНЮК



2

ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

До найбільш успішних приватизованих обíєктів санаторно$курортного напряму
можна віднести ВАТ ´Мореª (м. Алушта). У липні 2000 р. було реалізовано пакет
акцій розміром 64,33% статутного фонду ВАТ ´Пансіонат ´Мореª. 
За договором купівлі$продажу було передбачено здійснення інвестицій на
реконструкцію пансіонату на суму 8 млн 250 тис. грн. до кінця 2004 р. Фактично на
реконструкцію покупцем інвестовано 180,0 млн грн. 

Уведені в експлуатацію вісім спальних корпусів, вісім басейнів, розважальний 
центр із рестораном тощо. Також побудовані спеціально обладнаний тренажерний
зал, сауна з гідромасажем, боулінг$центр, дитяча кімната. 

Додатково створено 188 робочих місць. 

За весь період приватизації в Автономній Республіці Крим (АРК)
реформовано більш як 5,5 тис. обíєктів, 
з них більш як 300 ñ державної власності, майже 
4,0 тис. ñ комунальної власності і більш як 1,2 тис.  обíєктів ñ це
майно, що належить АРК. Серед цих обíєктів  240 ñ це обíєкти
незавершеного будівництва.

До Державного бюджету України перераховано  коштів від
приватизації на суму 48,9 млн грн., бюджету АРК ñ 243,4 млн
грн., місцевих бюджетів ñ 238,7 млн грн.

Створено більш як 400 ВАТ, повністю викуплені новими
власниками пакети акцій 300 ВАТ.

ФОНД МАЙНА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Голова Фонду майна АРК  ñ Юрій Володимирович ШИМІН

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Мореª
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Від початку приватизації в області роздержавлено 2 642 обíєкти.
Завдання з надходження коштів до Державного бюджету України
щороку виконуються більш як на 100%.

Вінницька область визначила характер свого ставлення до
реформ як наступальний та ініціативний. Саме регіональним
відділенням по Вінницькій області здійснено приватизацію
першого обíєкта соціальної сфери.

Кількість приватизованих на Вінниччині обíєктів малої
приватизації в розрахунку на 10 тис. осіб міського населення
(оскільки мала приватизація в Україні здійснювалася 
в основному в містах) становить 16,6 обíєкта, що значно
перевищує загальноукраїнський показник.

Унаслідок приватизації державного майна на Вінниччині створено
вагомий недержавний сектор економіки, основу якого становлять
більш як 500 ВАТ; створено критичну масу приватизованих
підприємств, що є гарантією незворотності процесу
реформування власності. За загальною сукупністю

проаналізованих регіональним відділенням показників приватизовані підприємства
Вінниччини демонструють значно кращі результати роботи (особливо за індексами
середньомісячного виробництва, показниками продуктивності праці, оплати праці 
та інвестиційної діяльності), ніж ті, роздержавлення яких ще попереду. Так, сьогодні
продуктивно працюють такі приватизовані підприємства, як ВАТ ´Вінницький 
завод тракторних агрегатівª, ВАТ ´Володаркаª, ВАТ ´Вінницький олійножировий
комбінатª, ВАТ ´Крижопільський цукровий заводª, які є гордістю вінничан і дістали
всесвітнє визнання.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Петро Андрійович ГИЖКО

Користуючись можливістю, хочу привітати всіх працівників Фонду
державного майна України з 15$річним ювілеєм Фонду і подякувати за їх
працю. Адже саме завдяки процесам приватизації колишня майстерня для
безробітних кравців, яка розпочала роботу в далекому 1923 році і в якій
працювало пíятнадцять ´чоловічих і дамських майстрівª, перетворилася на
сучасне підприємство ñ ВАТ ´Володаркаª, знане далеко за межами України.
За відомими каталогами зі світовим імíям костюми ´від Володаркиª
замовляють у всьому світі. Зараз на підприємстві працює більш як 1 600
робітників, які за рік виготовляють понад 1 млн виробів. 
Завдяки роздержавленню на підприємство були залучені значні інвестиції,
що дало змогу освоїти найсучасніші технології пошиття чоловічих костюмів.
Звичайно, 15 років ñ це ще не повноліття, і в працівників органів
приватизації попереду багато славних ювілеїв.

Проте і невеликий проміжок часу, коли в області розпочалися процеси роздержавлення, доводить,
що завдяки копіткій праці на теренах Вінниччини скоро не залишиться 
жодної ´майстерні для безробітних кравцівª.

Голова спостережної ради Л. Т. ГАВРИШ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Володаркаª

1*



За 14 років роботи РВ у Волинській області роздержавлено
майже 2 500 обíєктів, понад 900 тис. громадян використали
свої приватизаційні майнові сертифікати; за рахунок
компенсаційних сертифікатів та залишків коштів на
депозитних рахунках житлових чеків продано державного
майна на 58 млн грн. Лише за 2000 ñ 2005 рр. до бюджетів
різних рівнів від приватизації державного та комунального
майна області надійшло 11 921 тис. грн.

Багато підприємств Волині після приватизації стали працювати
прибутково. З гордістю можна говорити про виробників
торгової марки ´Торчинпродуктª, ВАТ ´Луцький автомобільний
заводª, ВАТ ´Луцький підшипниковий заводª, ВАТ
´Електротермометріяª. Особливо слід відзначити такі
підприємства, створені на базі приватизованих обíєктів
незавершеного будівництва, як ´Гербор$холдингª 
та ´Модерн Експоª.

У ці святкові для нас дні хочеться побажати всім, хто давав і дає ´зелене світлоª
процесам реформування відносин власності, які є основою для розквіту країни,
невгасимого оптимізму, активної життєвої позиції, наполегливості у проведенні
економічних реформ на благо України!
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Іван Захарович УСТЯНЧУК

Символічно, що Фонд державного майна України є ровесником незалежності
країни. У ці святкові дні щиро вітаємо вас, шановні працівники органів
приватизації, з ювілеєм Фонду і бажаємо нових здобутків і натхненної роботи в
імíя розквіту нашої держави!

На аукціонах у 2003 р. СП ТОВ ´Модерн Експоª придбало чотири обíєкти
незавершеного будівництва заводу ´Іскраª, вклало в добудову 4 083 тис. грн. і
створило провідне в Україні підприємство з виробництва та постачання
торговельного, технологічного та холодильного обладнання, обладнання для
аптек, кафе та торговельних комплексів при автозаправних станціях, а також
офісних меблів і меблів соціального призначення.

У нас працює 711 осіб, середня заробітна плата ñ одна з найвищих 
у м. Луцьку і становить 1 423 грн. У 2005 р. до бюджетів усіх рівнів компанія
перерахувала 7 517 тис. грн. Крім того, ми продовжуємо
розбудовуватися. Тільки у минулому році 
на розвиток виробництва було витрачено 4 685 тис. грн.

Від імені колективу працівників СП ТОВ ´Модерн Експоª 
хочу подякувати і привітати усіх, хто опікується приватизаційними
процесами в Україні. 

З повагою та найщирішими побажаннями 
генеральний директор П. П. ПИЛИПЮК

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

СП ТОВ ´Модерн Експоª
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Дніпропетровська область належить до регіонів, де питома 
вага приватизованих обíєктів державної власності є однією 
з найбільших в Україні ñ 7% загальної кількості в державі. Станом
на червень 2006 р. приватизовано 1 741 обíєкт 
державної власності. Також змінили форму власності 
5 130 обíєктів комунальної власності. Майже завершено малу
приватизацію (65 % приватизованих обíєктів), а також
реформування агропромислового комплексу.

Особливість регіону полягає у тому, що серед приватизованих
підприємств багато таких, які мають статус стратегічних,
містоутворюючих.

Від початку грошової приватизації щороку РВ забезпечувало
виконання завдань з надходження коштів до Державного бюджету
України. Протягом 1994 ñ 2001 рр. від 
роздержавлення підприємств області  було одержано коштів 
на суму понад 54 млн грн., з 2002 р. до червня 2006 р. ñ понад 
41 млн грн.

Спираючись на накопичений досвід роботи, РВ продовжує виконання 
складних та відповідальних завдань щодо реалізації державної політики 
приватизації.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Олександр Володимирович МОЛЧАНОВ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Сердечно вітаю весь колектив Фонду державного майна України 
з видатною подією ñ 15$річним ювілеєм відповідальної діяльності 
з реформування відносин власності.

Від трудового колективу та себе особисто щиро дякую за плідну співпрацю
і високопрофесійну роботу з приватизації нашого підприємства.

Бажаю творчого натхнення, вивірених рішень, шани вдячних людей,
міцного здоровíя, миру та добробуту в ваших оселях.

Позитивний приклад господарювання 
у нових умовах демонструє ВАТ ´Науково$

виробниче підприємство ´Орбітаª, створене відповідно 
до рішення Регіонального відділення ФДМУ по
Дніпропетровській області від 1 серпня 1997 р. 
№ 12/310 АО. Науково$технічна діяльність за період 2001
ñ 2006 рр. становить більш як 70 % загального обсягу
робіт.

За підсумками роботи у 2005 р. доходи підприємства
зросли на 438 тис. крб., або на 15 % порівняно 
з попереднім роком. Середня заробітна плата зросла 
у 1,22 раза. У повному обсязі внесено інвестицій у
підприємство в сумі 228,4 тис. грн., у тому числі 
на технологічне обладнання 157,5 тис. грн.

Голова правління В. О. БОЙКО

ВАТ ´Науково$виробниче підприємство ´Орбітаª
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Від початку приватизації в області роздержавлено 11 202
обíєкти, з них 3 987 ñ загальнодержавної форми власності
та 7 215 ñ комунальної. З 1999 р. розпочалася виключно
грошова приватизація з механізмом залучення інвестицій на
підприємство, котра дала поштовх реструктуризації
підприємств для підвищення їх інвестиційної привабливості. 

Станом на червень 2006 р. до Державного бюджету України
від приватизації в області надійшло 121,2 млн грн. 

Від оренди державного майна за 5 міс. 2006 р. надійшло
12,9 млн грн., або 41,04 % від плану на рік, який становить
31,5 млн грн.

Результати фінансово$економічного аналізу ВАТ свідчать
про тенденцію збільшення кількості прибуткових
акціонерних товариств, які працюють стабільно, а також
про відсутність заборгованості з обовíязкових платежів 
і виплати заробітної плати. До таких ВАТ належать:

´Донецький металургійний заводª, ´Донецьккоксª, ´Нордª, ´Ясинівський
коксохімічний заводª, ´Енергомашспецстальª, ´Донбаскабельª та ін.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Віталій Миколайович ТРУБАРОВ

Колектив ВАТ ´Нордª від щирого серця вітає всіх працівників Фонду
державного майна України з 15$річчям його утворення. Бажаємо
творчої наснаги керівництву та всьому колективу Фонду, міцного
здоровíя, енергії, творчого підйому, добра, оптимізму, добробуту
родинам, плідної праці в імíя побудови та розквіту нашої
незалежної Батьківщини.

ВАТ ´Нордª ñ підприємство, яке одним із перших пройшло процес
приватизації. За ті роки, які ´Нордª працює без державної
підтримки, підприємство зазнало чимало труднощів. Досвід нашого підприємства свідчить про
перевагу ефективного власника в умовах реформування української економіки. Завдяки появі
ефективного власника на заводі підвищилася продуктивність праці, своєчасно виплачується
заробітна плата. Підприємство постійно бере участь у виставках, на яких отримує нагороди. Щороку

запускаються у виробництво
нові види товарів та
провадиться удосконалення
старих моделей. Це і є
позитивний досвід
приватизації.

Генеральний директор 
О. О. САМСОНЕНКО

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Нордª
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За період від початку приватизації до червня 2006 р. 
в області змінив форму власності 2 521 обíєкт, з них 
1 207 (48 %) ñ державної власності та 1 314 (52 %) ñ
комунальної.

Починаючи з 1994 р. від роздержавлення  підприємств
області одержано коштів у сумі 54,48 млн грн.

До незаперечних досягнень приватизації на Житомирщині
можна віднести роздержавлення підприємств і створення
ВАТ ´Житомирський маслозаводª, ВАТ ´ЗОКª, 
ВАТ ´Коростенський завод хімічного машинобудуванняª, 
ВАТ ´Прогресª, ВАТ ´Житомирхлібª, ЗАТ ´Житомирські
ласощіª та ін. Продукція цих підприємств реалізується 
не лише в Україні, а і за кордоном. 

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Володимир Юрійович ПОЛІЩУК

Допомога РВ ФДМУ по Житомирській області нашому підприємству під час 
його роздержавлення та формування як субíєкта підприємницької діяльності 
нової формації є визначальною. На всіх етапах процесу реформування фахівці 
Фонду надавали значну допомогу щодо створення статуту, його реєстрації, реалізації
акцій підприємства тощо.

Процес роздержавлення та перетворення на ВАТ Житомирського заводу огороджувальних
конструкцій було розпочато в 1994 р. 

Результати приватизації заводу ñ це предмет нашої гордості: ми змогли 
не лише зберегти промисловий потенціал і найкращих фахівців, а й здійснити
технологічне переоснащення та реконструкцію підприємства, розширити його можливості.
Сьогодні продукцію ВАТ знають на ринку будівельних металоконструкцій не тільки
України, а і далеко за її межами ñ в Туркменістані, Азербайджані, Німеччині, Італії та
Франції.

Для нас це є свідченням того, що вибраний курс на здійснення приватизації 
не був помилковим. Приватизація стимулювала не тільки формування конкурентного
середовища, а і дала поштовх інтенсивному розвитку економіки.

У дні відзначення 15$річчя утворення Фонду державного майна України ВАТ
´Житомирський завод огороджувальних конструкційª вітає всіх його співробітників ñ

наших порадників та помічників
ñ
зі святом. Хочемо побажати всім
щастя та здоровíя, благополуччя
родинам, 
наснаги та творчих 
здобутків у повсякденній праці.

Голова правління 
Г. І. ЗУБКО

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Житомирський завод огороджувальних конструкційª
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ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

Станом на 1 червня 2006 р. у Закарпатській області змінили форму
власності шляхом приватизації 2 556 обíєктів, зокрема 385 державної
та 2 171 комунальної власності.

Унаслідок реформування знайшли своїх власників 
69 обíєктів незавершеного будівництва, 24 обíєкти соціальної сфери, 7
обíєктів групи Е та 2 239 обíєктів малої приватизації (група А).
Роздержавлено 217 підприємств, які за кваліфікаційними групами
належать до обíєктів великої приватизації.

У результаті надходження коштів від приватизації в області бюджети
різних рівнів поповнилися майже на 100 млн грн. Так, завдання з
надходження коштів від приватизації 
обíєктів державної власності, доведені Фондом на 2006 р., 
РВ успішно виконує. За пíять місяців поточного року одержано 1,5 млн
грн. за планового завдання на рік 
1 млн грн.

Серед приватизованих підприємств Закарпатської області успішно
працюють  
ВАТ ´Мукачівський завод ´Точприладª, ВАТ ´Мармуровий карíєр ´Трибушаниª, ВАТ ´Мукачівський
завод залізобетонних виробів і конструкційª.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Василь Васильович АНДРУСЬ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Мукачівський завод ´Точприладª
Під опікою Фонду завод ´Точприладª перебуває з моменту, коли згідно з наказом Фонду №
44$АТ від 05.10.98 та планом приватизації державне підприємство було перетворено на
ВАТ ´Мукачівський завод ´Точприладª.

З того часу завод зберіг свою спеціалізацію ñ виготовлення та ремонт апаратури для
сучасних літаків. Нашим підприємством укладено пíять договорів про спільну інвестиційну
діяльність та переробку давальницької сировини з такими всесвітньо відомими фірмами,
як ´Philips Industriesª, ТОВ ´Флекстронікс Інтернаціоналª, ´ТДК Електроніксª (Угорщина),
´Philips Innovative Application N.Vª (Бельгія), 
ТОВ ´Філіпс Аустрія ГмбХª (Австрія).

Відповідно до цих договорів підприємством одержано іноземних інвестицій на загальну
суму 10 204 910 євро, обсяги виробництва у діючих цінах порівняно 
з 2001 р. (10 290 900 грн.) зросли у першому півріччі 2006 р. до 22 500 000 грн.
Збільшилася кількість працюючих на підприємстві, а середня заробітна плата 
сьогодні становить 1 100 грн. Заборгованості щодо виплати заробітної плати 
та відрахувань до бюджетів і фондів усіх рівнів завод не має.

ВАТ ´Мукачівський завод ´Точприладª вітає Фонд державного майна України 
з 15$річним ювілеєм від дня утворення. Бажаємо працівникам міцного здоровíя, великого
особистого щастя, натхнення й вагомих здобутків на благо 
розквіту держави.

Висловлюємо впевненість у тому, що ви і надалі будете стояти на
передових рубежах демократичних засад управління державним
майном, становлення та зміцнення звíязків із
підприємствами.

Щиро вдячні працівникам Фонду за всебічну
допомогу у розвíязанні питань стосовно
діяльності нашого підприємства.

З повагою голова правління 
П. І. РЕМІНЕЦЬ



У 1995 р. рішенням Запорізької обласної ради народних депутатів Всесоюзний
інститут трансформаторобудування було перетворено 
на ВАТ ´ВІТª. До 2000 р. у держави було викуплено 75% акцій та оголошено
конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ВАТ ´ВІТª. Переможцем
конкурсу було визнано ЗАТ ´Трудовий колектив ВІТª, 
яке стало власником контрольного пакета акцій (77 %). 
Зараз у ВАТ порівняно з 2001 р. подвоївся обсяг робіт, збережено робочі
місця, вдвічі зросла середня заробітна плата, щороку збільшуються витрати на
соціальне забезпечення трудового колективу. 
Розроблене фахівцями інституту програмне забезпечення для

трансформаторного та реакторного устаткування користується широким попитом 
у провідних трансформаторних компаній світу. Його вже придбали такі фірми, як ´Пауертехª
(США), ´Сіменсª (Німеччина), ´Хюндайª (Південна Корея), ТВЕА (Китай), 
´Кромптон$Грівсª (Індія), ´Ірантрансфоª (Іран). Зараз триває робота за контрактом 
з фірмою ´Вайдманª (Швейцарія). 
Також ВАТ здійснює ремонт та модернізацію пічних трансформаторів Запорізького,
Нікопольського та Стахановського феросплавних заводів, ремонт високовольтних 
вводів енергетичних та інших підприємств України. 
Отже, інститут має і результати, і перспективу. 

Щиро вітаю колектив Фонду державного майна
України з 15$річчям!
Щастя вам і міцного здоровíя! 
Усе здійсниться у вас і все збудеться! А ще:

Нехай всі біди кануть в небуття!
Родини доля хай завжди цвіте садами!
Щоб вишите було у Вас життя
Лиш світлими й щасливими нитками!

З повагою голова правління, 
директор інституту І. Ю. МЕЛЄШКО
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Микола Андрійович ГОРЬОВИЙ

За роки реалізації державної та регіональної програм
приватизації в Запорізькій області змінили форму власності 
4 154 обíєкти. 

Надійшло від приватизації обíєктів державної 
та комунальної власності з 1993 р. до червня 2006 р. 
108,3 млн грн.  

Серед приватизованих підприємств сьогодні найбільш успішно
працюють ВАТ ´Запоріжстальª, 
ВАТ ´Дніпроспецстальª, ВАТ ´Мотор Січª, 
ВАТ ´Запорізький абразивний комбінатª, ВАТ ´ВІТª, 
ВАТ ´Український науково$дослідний інститут силової
електроніки ´Перетворювачª, ВАТ ´Племзавод ´Степнойª, ВАТ
´Запорізький племптахорадгосп$репродукторª 
та багато інших. 

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Всеукраїнський інститут трансформаторобудування 
(ВАТ ´ВІТª)

2. Бюлетень про приватизацію. № 8



ЗАТ ´Квіти Україниª
Від імені колективу ЗАТ ´Квіти Україниª щиро вітаю колектив Фонду державного майна
України з 15$річним ювілеєм. 
Корисність вашої праці ми відчуваємо у своїй діяльності. Наше підприємство веде свою
історію від 1985 р. ñ часу створення Державного виставково$торговельного центру
´Квіти Україниª.
Завдяки допомозі Фонду у свій час розпочалося реформування власності підприємства.
Державний виставково$торговельний центр ´Квіти Україниª було приватизовано з
умовою збереження профілю підприємства та кількості робочих місць, а також
погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Сьогодні ЗАТ ´Квіти Україниª ñ гордість й окраса нашої столиці. Підприємство постійно
розширює асортимент квітів та супутніх товарів, забезпечує високий рівень
обслуговування, застосовує сучасні методи флористики. На його базі впроваджується
передовий досвід обслуговування населення, пропагуються передові форми
торговельно$технологічних процесів, провадиться навчально$методична робота серед
працівників квіткових магазинів України.
За роки після приватизації кількість працівників ЗАТ зросла майже в 2 рази, значно розширилися виробничі обсяги,
збільшилися прибутки підприємства. Працівники отримують достойну заробітну плату та матеріальні вигоди.
Підприємство постійно бере участь у виставках, має значну кількість дипломів та нагород. 

Ми вдячні працівникам Фонду за взаєморозуміння і готовність
допомогти у вирішенні будь$яких проблем. Зичимо всьому колективу
нових звершень і високих досягнень, міцного здоровíя, щастя,
добробуту, невичерпної енергії і творчої наснаги, вірних друзів,
світлої щирої любові та поваги, сімейного затишку, впевненості у
завтрашньому дні.

З глибокою повагою і вдячністю від себе 
і колективу голова правління, 

заслужений працівник сфери послуг України 
П. І. ОСАДЧА

10

ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ

РВ ФДМУ по м. Києву успішно реалізує державну політику 
у сфері приватизації майна в столиці української держави.
Утворена у липні 1992 р. структура на першому етапі свого
становлення займалася лише питаннями оренди. Здійснювати
діяльність щодо приватизації РВ розпочало в 1993 р. Долаючи
труднощі й перешкоди на початкових етапах діяльності, сьогодні
РВ досягло вагомих успіхів у процесі реформування власності, 
а Київ упродовж багатьох років залишається одним із лідерів
приватизаційних процесів в Україні.

Так, протягом усього періоду приватизації в Києві змінив форму
власності 9 341 обíєкт (743 ñ державної власності та 8 598 ñ
комунальної). 

У місті стабільно забезпечуються високі показники з надходження
коштів від приватизації. Так, починаючи з 1993 р. усього одержано
коштів від приватизації обíєктів: державної власності ñ 203 791,9
тис. грн., комунальної ñ 378 120,8 тис. грн. 

На нинішньому етапі продаж майна вже не можна вважати
основним видом діяльності РВ. Дедалі більше часу й сил займає

робота з укладання, контролю, перевірки виконання умов договорів оренди. 

Від оренди майна регіональне відділення відраховує в бюджет більше грошей, ніж
раніше вдавалося одержати від приватизації державного майна. Робота 
з оренди складає основну частину діяльності регіонального відділення.

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Начальник ñ Владислав Францович ЗБУРЖИНСЬКИЙ
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО$ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Ігор Володимирович ГУЛА

Шановна Валентино Петрівно!
Від імені всіх працівників ТзОВ ´Фірма ´Надіяª щиро вітаю Вас і всіх співробітників Фонду
державного майна України з нагоди 15$ї річниці утворення державного органу 
з питань приватизації.

За цей період Фонд здійснив велику роботу щодо проведення в державі глибоких
економічних реформ та створення конкурентоспроможних підприємств.

Досвід нашого підприємства, приватизація якого здійснювалася за активної участі
працівників Регіонального відділення Фонду по Івано$Франківській області, свідчить про
переваги ефективного власника в умовах реформування української економіки.

За десять післяприватизаційних років наше підприємство перетворилося на одну з кращих
на Прикарпатті та у Західному регіоні багатогалузеву фірму, пріоритетами розвитку якої є
власне виробництво високоякісних продуктів харчування, надання готельно$туристичних і
торгових послуг, а також послуг громадського харчування.

Вироблена за власними рецептурами продукція фірми ´Надіяª стала лауреатом
Всеукраїнського конкурсу якості продукції ´100 кращих товарів України$2003ª та
переможцем Всеукраїнського конкурсу ´100 кращих товарів України$2004ª.

Утілюючи в життя девіз ´Купуємо українське ñ зміцнюємо державуª, завершуємо
будівництво сучасного торгового комплексу в центрі міста площею понад 2 000 м2, 
де плануємо реалізовувати великий асортимент продукції власного виробництва і створити
понад 200 робочих місць, переважно для молоді.

Обсяг валового продукту підприємства тільки за останні три роки зріс на 43,2 %, активи
фірми за цей самий період збільшилися в 2,5 раза, зріс рівень заробітної 
плати працівників, забезпечено стабільність фінансово$економічного стану фірми.

Ми вдячні Вам і всім працівникам Фонду за партнерські відносини, розуміння наших проблем
та готовність допомогти у їх вирішенні.

Нехай доля завжди буде прихильною до Вас та Ваших вірних друзів і соратників.

Віри Вам і надії, здоровíя і завзяття, 
творчої наснаги у нелегкій праці в імíя 
розквіту нашої України.

З глибокою повагою директор ТзОВ, 
заслужений працівник сфери послуг України, кавалер ордена

´За заслугиª I, II, III ступенів 
Мирослав БОЙКО

За роки приватизації в Івано$Франківській області було
роздержавлено 3 712 обíєктів, з них 3 264 належали 
до обíєктів державної форми власності, 
448 ñ комунальної. 
Загалом від приватизації в області до бюджетів 
усіх рівнів надійшло коштів у сумі 31 248,76 тис. грн.

На контролі в регіональному відділенні зараз перебувають
339 договорів оренди державного майна; надходження
коштів від оренди 
перевищують 6 324 тис. грн.

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ТзОВ ´Фірма ´НАДІЯª

2*
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ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

Сьогодні в Білоцерківському районі є два успішних приватних підприємства$сусіди ñ ВАТ
´Терезинеª та ТОВ ´Елітаª. 

У 1997 р. державний племінний завод ´Терезинеª було перетворено на ВАТ. 
ВАТ ´Терезинеª займається тваринництвом, спеціалізуючись на вирощуванні молочно$
товарної великої рогатої худоби, також має близько 2 800 га орної землі, де вирощують
ячмінь, сою, цукровий буряк і кукурудзу. Сіють зерно тільки високих репродукцій,
витримують весь технологічний цикл агрохімічних заходів, завдяки чому урожайність
зерна сягає  70 ц/га. 

Господарство сильне, працює за інтенсивними технологіями; тваринництво приносить
основний прибуток.

Працівники ВАТ ´Терезинеª вже багато років доводять власними справами, 
що сільське господарство в Україні просто не може бути збитковим.

Голова правління ВАТ ´Терезинеª Іван Кудлай
вітає Фонд державного майна України 
з 15$ю річницею і бажає  невичерпної 
енергії всьому великому колективу 
органу приватизації. 

´Нехай визнання народу та людська шана
завжди надихають вас на успішне виконання
нелегких і відповідальних завдань в імíя
зростання добробуту нашої молодої державиª, ñ
говориться в його привітанні.

Більш як десять років в авангарді реформування економіки області
стоїть РВ ФДМУ по Київській області. У процесі реформування
економіки області та приватизації державної власності в багатьох
галузях промисловості домінуючим став недержавний сектор.

Від початку приватизації в Київській області станом на 01.06.06
приватизовано 2 544 обíєкти, з них: 1 044 ñ державної і 1 500 ñ
комунальної власності. 

З 1992 р. до цього часу РВ було проведено роботу щодо приватизації
обíєктів груп Б, В, Г: 1 036 ñ що перебували в державній, 507 ñ
комунальній власності. 

Ураховуючи те що Київська область є аграрною, вирішальну роль 
у стабілізації фінансово$економічного стану області має
роздержавлення підприємств агропромислового комплексу. 
Так, упродовж 1992 ñ 2005 рр. змінили форму власності 465
сільськогосподарських підприємств.

На 2006 р. РВ було доведено завдання з надходження коштів 
до Державного бюджету України від приватизації обíєктів державної
власності в сумі 2 350,0 тис. грн. Фактично за 5 міс. 

2006 р. від продажу державного майна надійшло 9 596,3 тис. грн.

Унаслідок зміни форми власності більшість промислових підприємств перетворилися на ВАТ або
колективні підприємства, зíявилися великі та середні приватні підприємства. Серед великих
підприємств, які успішно працюють у різних галузях, можна відзначити такі: 
ВАТ ´Білоцерківське хлібоприймальне підприємствоª, АТ ´Кагмаª, АТ ´Трібоª, ´Рокитнянський
цукровий заводª, ВАТ ´Терезинеª.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Володимир Анатолійович МИХАЙЛЕНКО

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Терезинеª
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Ніна Іванівна ТЮТЮШКІНА

ВАТ ´Науково$виробниче обíєднання ´ЕТАЛª
Від імені двотисячного колективу ВАТ ´Науково$виробниче обíєднання ´ЕТАЛª щиро
вітаю колектив Фонду державного майна України з 15$ю річницею утворення.
Переконані, що послідовна та ефективна діяльність Фонду, спрямована на розбудову
української держави, сприятиме розвитку економіки країни, зміцненню її
міжнародного авторитету та поліпшенню 
інвестиційного клімату.

Організацію створюють люди, тому висловлюємо подяку та свідчимо свою повагу
високопрофесійному колективу Фонду ñ працювати з такими людьми завжди просто
та приємно. Висловлюємо сподівання, що наша подальша співпраця буде плідною та
конструктивною.

ВАТ ´Науково$виробниче обíєднання ´ЕТАЛª було створено в 1999 р. шляхом
акціонування державного підприємства і є правонаступником Олександрійського
електромеханічного заводу. Зараз 100 % акцій ВАТ належать державі та перебувають 
в управлінні Фонду. Працівники підприємства щороку створюють та реалізують товарної продукції
на суму близько 70 млн грн. Продукцією ВАТ є магнітні пускачі, низьковольтні комплектні пристрої
для управління промисловими обíєктами та друковані плати для потреб радіотехнічної промисловості.
Підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати, перед бюджетом та соціальними
фондами. Протягом трьох останніх років підприємство за підсумками роботи сплачує дивіденди на
корпоративні права держави 
(за 2004 р. ñ 77,613 тис. грн., 2005 р. ñ 117,6 тис. грн.).

У травні 2006 р. наше підприємство перемогло у міському конкурсі ´Підприємство рокуª.

З повагою голова правління С. І. ГРИШКО

РВ ФДМУ по Кіровоградській області було утворено 
в квітні 1992 року. Позаду залишилися перші невпевнені
кроки в новій для всієї країни справі ñ приватизації. 

За ці роки на території Кіровоградської області було
приватизовано 668 обíєктів державної та 1 532 обíєкти
комунальної власності. 

За цей час до Державного бюджету України було
перераховано 31 681,9 тис. грн. 

В області найбільш успішно працюють такі приватизовані
підприємства, як ВАТ ´Науково$виробниче обíєднання
´ЕТАЛª (м. Олександрія); ВАТ ´Птахокомбінатª 
(м. Кіровоград).

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ



14

ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

За період діяльності РВ у Луганській області було
приватизовано 1 554 обíєкти державної власності, з них 428
ñ обíєкти, що належать до груп Б, В, Г, 847 обíєктів малої
приватизації (групи А, Ж), 248 ñ незавершеного будівництва
(група Д), 31 ñ акції (частки, паї), що належать державі у
статутних фондах господарських товариств. 

Від приватизації до Державного бюджету України надійшло
98,7 млн грн. 

За весь період було укладено 3 587 договорів оренди
державного майна (в тому числі 32 договори оренди цілісних
майнових комплексів); до бюджету надійшло коштів у сумі
40,1 млн грн. 

Серед приватизованих підприємств, які сьогодні успішно
працюють, слід відзначити ВАТ ´Первомайський
електромеханічний завод ім. Карла Марксаª, ВАТ ´Завод
гірничорятувальної техніки ´Горизонтª, 

ВАТ ´Стахановський вагонобудівний заводª, результати економічного аналізу
роботи яких показали позитивну динаміку зростання обсягів виробництва 
та розвíязання соціальних питань.

Шановні працівники Фонду державного майна України!

ТМ ´Луга$Новаª щиро вітає вас із професійним святом.

Під час спільної роботи ми пересвідчилися у вашому вмінні досягати
поставленої мети, професійно та впевнено 
виконувати свою роботу, активно відстоювати свої позиції. Бажаємо
вам і надалі невичерпної енергії, бадьорого настрою, душевного тепла
та довголіття. Нехай кожен новий день приносить вам радість і
задоволення, а поряд завжди 
буде надійна підтримка вірних друзів.

Голова правління 
Л. Н. ДЕРЖАК

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Начальник ñ Микола Миколайович ПШЕНІЧНИЙ

ЗАТ ´ЛЛГЗ ´Луга$Новаª



Львівщина була ініціатором роздержавлення в країні: 
у Львові проведено перші в Україні аукціони з продажу
малих обíєктів, земельних ділянок та обíєктів
незавершеного будівництва. 

Станом на червень 2006 р. у процесі приватизації змінили
форму власності 10 270 обíєктів Львівщини. 
За кількістю приватизованих обíєктів комунальної форми
власності область посідає перше місце в Україні. 

На сьогодні кожний десятий приватизований в Україні
обíєкт є львівським.

За період від січня 2000 р. до липня 2006 р. від
приватизації обíєктів державної власності в області
одержано 61 844 тис. грн. Від оренди державного майна
було одержано 42 416 тис. грн.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Наталія Юріївна ГОРЛАЧ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ЗАТ ´Ензимª

Процес приватизації майна є позитивним кроком до подальшого
розвитку та становлення будь$якого підприємства, і ЗАТ ´Ензимª можна
розглядати як приклад вдалої приватизації. 

На початку 90$х років, до проведення приватизації, наше підприємство
було найбільш відсталим серед українських виробників дріжджів, а
сьогодні ми є визнаним лідером цієї галузі. Ми постійно працюємо над
удосконаленням якості продукції, вкладаємо значні кошти в
модернізацію виробничого процесу й активну диверсифікацію нашого
бізнесу та розвиток дистрибуції не лише на території України, але і в
країнах Європейського Союзу, а також у впровадження новітніх
технологій 
енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

Прийміть щирі вітання з нагоди 15$ї річниці успішної роботи Фонду 
державного майна України.

Від імені працівників ЗАТ
´Ензимª бажаю всім
співробітникам Фонду успіхів,
вдалих інвестиційних проектів
та подальшого поступу у вашій
копіткій праці.

Президент ЗАТ ´Ензимª 
О. В. ВОВК



За період від початку приватизації до червня 2006 р. 
у Миколаївській області було роздержавлено 3 044 обíєкти, 
з них 1 010 ñ державної власності, 2 034 ñ комунальної. 

Область посідає третє місце серед регіонів України за кількістю
приватизованих обíєктів державної власності на тисячу
населення. 

Усього станом на 01.06.06 від приватизації державного майна 
на Миколаївщині одержано коштів у сумі 56,27 млн грн., а від
приватизації комунального майна до відповідних місцевих
бюджетів надійшло коштів у сумі 47,9 млн грн.

З високими виробничими показниками протягом 2005 р.
працювали такі приватизовані підприємства, як Миколаївський
глиноземний завод, ВАТ ´Дамен Шипярдс Океанª, ВАТ ´Завод
´Екваторª, ВАТ ´Завод ´Фрегатª, ВАТ ´Суднобудівний завод
´ЛИМАНª, АТВТ ´Первомайськдизельмашª, ВАТ ´Миколаївський
завод конвеєрних машин ´Конвеєрмашª, ВАТ ´Миколаївхлібª, ВАТ
´САН Інтербрю Українаª, ВАТ ´Первомайський молочноконсервний

комбінатª, ВАТ ´Миколаївський комбінат хлібопродуктівª, 
ЗАТ ´Баштанський сирзаводª, ВАТ ´Зелений Гайª, ВАТ ´Радсадª, 
ВАТ ´Коблевеª, ВАТ ´Возкоª та ін.
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ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Євген Михайлович КАЗАНСЬКИЙ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Дорогі друзі!

Прийміть поздоровлення з нагоди 15$ї річниці з дня заснування Фонду державного
майна України від колективу АТВТ ´Завод ´Екваторª!

Наше підприємство було приватизоване в 1995 р. за участю РВ по Миколаївській
області і зараз є провідним українським виробником кліматичного обладнання ñ
кондиціонерів, вентиляторів, теплообмінників, повітряної арматури ñ для різних
галузей промисловості. На підприємстві випуск товарної продукції впродовж 2000
ñ 2005 рр. збільшився  в 4,3 раза, 
а обсяги реалізації ñ в 2,4 раза. Крім того, підприємство успішно працює 
над реалізацією інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток 
та оновлення підприємства. 

Керівництво, співробітники та акціонери АТВТ ´Завод ´Екваторª бажають
подальших успіхів у вашій праці, здоровíя і процвітання вам і вашим сімíям!

Голова правління С. А. КАНТОР

АТВТ ´Завод ´Екваторª



З 1993 р. до липня 2006 р. в Одеському регіоні змінили форму
власності 4 537 обíєктів, у тому числі: державної власності ñ 
1 408 (групи А ñ 545; груп Б, В, Г ñ 486; групи Д ñ 161; 
групи Е ñ 128; групи Ж ñ 88), комунальної ñ 3 129 (групи А ñ 2 921;
груп Б, В, Г ñ 109; групи Д ñ 65; групи Е ñ 18; групи Ж ñ 16).

За цей період від приватизації державного та комунального майна
в Одеській області одержано 820,6 млн грн. (грошовими коштами ñ
533,3 млн грн., приватизаційними паперами ñ 287,3 млн грн.).
Майже два мільйони громадян області стали акціонерами,
реалізувавши своє право на отримання частки державного майна.

На підприємствах недержавного сектору економіки виробляється
вся продукція галузей нафтопереробки та деревообробки області,
більш як 99 % металу, гумових та пластмасових виробів,
електричного та електронного устаткування, близько 94 %
продукції харчової та переробної промисловості.

Серед успішно працюючих приватизованих підприємств ñ 
ВАТ ´Мікронª, ВАТ ´Лукойл ñ Одеський нафтопереробний заводª, 
ВАТ ´Чорноморполіграфметалª, ВАТ ´Завод поршневих кілецьª, ВАТ

´Стіконª, 
ВАТ ´Одеський олійножировий комбінатª, ВАТ ´Відрядівськеª, ВАТ ´Одеський коровайª.

Одеська область посідає одне з провідних місць в Україні щодо залучення іноземних
інвестицій, загальний обсяг яких станом на квітень 2006 р. становить 596,5 млн дол.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Олександр Володимирович КОЗЛОВ

ВАТ ´Одеський олійножировий комбінатª
Правління та спостережна рада ВАТ ´Одеський олійножировий комбінатª вітає
Фонд державного майна України з 15$річним ювілеєм і бажає працівникам Фонду
успіхів у реформуванні власності, створенні ринкових умов в економіці України, в
питаннях управління державним майном. 
Міцного всім здоровíя, миру та спокою.
ВАТ ´Одеський олійножировий комбінатª було створено в процесі приватизації в
1997 р. Робота в нових ринкових умовах надала змогу здійснити модернізацію
підприємства. Лише за останні пíять років на впровадження нової техніки та
нових технологій було витрачено близько 40 млн грн. інвестицій. Застосування
інноваційних програм у виробництві та менеджменті мало результатом
збільшення в 10 разів обсягів виробництва та асортименту продукції.
Продукція підприємства під торговою маркою ´Сонячна долинаª користується
попитом і реалізується в усіх областях України.

Голова правління В. І. КАЛАШНИК

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

3. Бюлетень про приватизацію. № 8
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Петро Антонович БІЛОНОГ

ВАТ ´Полтавський завод медичного склаª

Наш завод є прикладом того, як позитивно впливає роздержавлення 
на роботу підприємства.

Підприємство випускає вироби медичного призначення ñ склотрубки,
ампули, флакони тощо.

Завод є єдиним виробником медичного скла першого гідролітичного 
класу, що відповідає вимогам міжнародних стандартів, не лише 
в Україні, але й у країнах СНД та Балтії.

Після приватизації насамперед було здійснено технічне переобладнання
виробництва. Зараз працюють 28 машиноліній для виробництва 
ампул та 5 ñ для виробництва флаконів. Прибуток спрямовується 
не лише на розвиток самого підприємства: в 2004 ñ 2005 рр. за власні кошти
ВАТ реконструювало міський стадіон ´Локомотивª, у 2006 р. збудувало спортивний комплекс. На заводі
велику увагу приділяють спортивно$масовій роботі, щороку проводять заводські футбольні змагання
між підрозділами, відкриту першість серед команд 
м. Полтави з футболу.

У ці святкові дні хочу привітати колектив Фонду державного майна України з 15$ю річницею 
від дня утворення і побажати нових звершень на благо нашої держави.

Голова правління  
О. М. КУДАЦЬКИЙ

За період від початку приватизації до червня 2006 р. 
РВ ФДМУ по Полтавській області роздержавлено 2 718
обíєктів, з них: 825 ñ державної та 1 893 ñ комунальної
форми власності.

Загалом від продажу державного та комунального майна 
за 1999 ñ 2005 рр. одержано 90 125,6 тис. грн.

Після приватизації стабільно й прибутково працюють ВАТ
´Полтавський завод медичного склаª, 
ВАТ ´Комсомолецьª, ВАТ ´Крюківський вагонозаводª, ВАТ
´Полтавський алмазний заводª, ВАТ ´Лубенський молочний
заводª та багато інших.

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Валерій Францович МАРЧЕВСЬКИЙ

Рівненський пивзавод, пройшовши в 1993 р. процес приватизації,
впевнено крокує уперед, нарощуючи виробничі потужності та
запроваджуючи новітні технології.

Регіональний виробник пива постійно частує рівненчан новими
сортами. Свою діяльність підприємство спрямовує на

задоволення потреб споживачів. 

Підприємство виступає ініціатором і
спонсором усіх громадських і
розважальних заходів міста.

З нагоди 15$річчя утворення 
Фонду державного майна України прийміть 
щирі поздоровлення.

Голова правління 
Марíян ГОДА

РВ ФДМУ по Рівненській області впродовж усього періоду
діяльності докладає максимум зусиль для забезпечення
стабільного надходження коштів від приватизації обíєктів
державної власності. Так, на сьогодні сума надходжень
становить понад 41 млн грн.

З 1992 р. роздержавлено 2 026 обíєктів області, що суттєво
вплинуло на формування та утвердження формації
власників, особисті інтереси яких тісно 
повíязані з розвитком підприємств. 

Завдяки приватизації успішно діють на ринку товарів, робіт
і послуг ВАТ ´Рівненський завод високовольтної апаратуриª,
ВАТ ´Рокитнівський скляний заводª, 
ВАТ ´Рембудª, ВАТ ´Рівненська кондитерська фабрикаª, АТЗТ
´Одягª.

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Рівеньª ñ Рівненський пивзавод

3*
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. СЕВАСТОПОЛЮ

Начальник ñ Сергій Володимирович ФЕДОРЕНКО

За період від початку приватизації до червня 2006 р. 
у м. Севастополі змінили форму власності 470 обíєктів, 
з них 179  (38,1 %) ñ державної власності 
і 291 (61,9 %) ñ комунальної.

У процесі приватизації обíєктів груп В, Г регіональним відділенням
створено 63 господарських товариства, в тому 
числі 58 відкритих акціонерних товариств, продаж 
акцій яких на виконання Державної програми приватизації 
на 2000 ñ 2002 роки завершено.

До безперечних досягнень приватизації у місті можна віднести
роздержавлення підприємств та створення ЗАТ ´Швейна фабрика
ім. Ніни Оніловоїª, ВАТ ´Готель ´Українаª, 
ВАТ ´Севастопольський пивобезалкогольний заводª, 
ВАТ ´Севастопольське підприємство ´Ераª, 
ВАТ ´Севастопольське автотранспортне підприємство 14356ª.

Організація орендарів орендного підприємства ´Швейна фабрика ім. Ніни Оніловоїª є піонером
ринкових перетворень у м. Севастополі. 

Передовий колектив, який нараховує кілька сотень працівників, очолюваний прогресивними
керівниками, вже на початку 90$х років минулого століття активно включився в процеси
реформування відносин власності, одним з перших створив організацію орендарів, що уклала в
1993 р. з Регіональним відділенням ФДМУ по м. Севастополю договір купівлі$продажу майна під №
2.

Продукція ЗАТ ´Швейна фабрика ім. Ніни Оніловоїª, а це верхній чоловічий і жіночий одяг, відома
далеко за межами Севастополя і по праву є однією з візитних карток міста$героя. 

На наше глибоке переконання, не останню роль у мотивації всього колективу до
високопродуктивної праці і випуску високоякісної продукції відіграла приватизація майна
фабрики, здійснена за допомогою Регіонального відділення ФДМУ по м. Севастополю. 

Ми вважаємо, що допомога органу приватизації у становленні нашого товариства як субíєкта
підприємницької діяльності нової формації дала змогу нам не тільки зберегти виробничий потенціал

фабрики та кращих фахівців, але і створити передумови
модернізації та технологічного переоснащення швейного
устаткування. 

У святкові дні 15$ї річниці утворення Фонду державного майна
України колектив ЗАТ ´Швейна фабрика ім. Ніни Оніловоїª вітає
працівників центрального апарату Фонду і його Регіонального
відділення по м. Севастополю з цією знаменною датою. 

Від усієї душі бажаємо вам здоровíя, щастя і благополуччя вашим
родинам і близьким, а також нових успіхів у вашій повсякденній
праці.

Голова правління В. О. РОГОЗІНА

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ЗАТ ´Швейна фабрика ім. Ніни Оніловоїª



У Сумській області, як і по всій Україні, приватизацію
розглядають як ефективний інструмент розбудови ринкової
економіки, тому головна мета РВ ФДМУ по Сумській 
області ñ це створення умов для підвищення ефективності
діяльності підприємств, приходу на підприємства 
ефективного власника та створення конкурентного 
середовища.

Так, за період від 1993 р. до червня 2006 р. в області було
приватизовано 2 673 обíєкти державної та комунальної
власності, а вартість роздержавленого майна становить 
520 119,7 тис. грн. 

Від продажу державного майна починаючи з 2000 р. 
в області одержано коштів у сумі 21 833,6 тис. грн. 
при завданні 14 600 тис. грн., а від оренди державного 
майна ñ 7 033,3 тис. грн. при завданні 6 125 тис. грн. 

Роздержавлення позитивно вплинуло на діяльність 
таких підприємств області, як ВАТ ´Шосткинський хлібокомбінатª, 
ВАТ ´Сумський хлібокомбінатª, ВАТ ´Сумське НВО ім. М. В. Фрунзеª.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Петро Васильович КУЛИК

Шановні працівники ФДМУ!

У день ювілею бажаємо вам здоровíя, добра, злагоди у ваших сімíях, успіхів у
роботі, ухвалення правильних рішень, які сприятимуть процвітанню нашої
держави ñ України!

Ми високо цінуємо роль ФДМУ у становленні нашого підприємства 
і налаштовані на подальшу співпрацю.

ВАТ ´Шосткинський хлібокомбінатª завжди надавало перевагу чесному та
відкритому веденню бізнесу. Наше підприємство молодіє на очах ñ технічно
розширюється, набуває свого фірмового стилю, впроваджує нові технології.

Починаючи з 1999 р. асортимент продукції постійно розширюється. Зíявилися
нові найменування хліба, пряників, кексів тощо. Останнім часом укомплектовано лінію 
з виробництва батонів, відкрито цех з виготовлення дрібних хлібобулочних виробів. 
Це дало змогу довести асортимент нашої продукції до 50 найменувань і, як наслідок, забезпечити
рентабельність виробництва.

Зі сподіваннями на плідну співпрацю 
голова правління  О. А. ІВЧЕНКО

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Шосткинський хлібокомбінатª



За роки приватизації в області приватизовано 1 512 обíєктів
державної форми власності, серед них: 644 ñ малої приватизації;
556 ñ що належать до груп Б, В, Г; 
236 ñ незавершеного будівництва; 20 ñ обíєктів групи Е; 
56 ñ соціально$побутової сфери, ñ а також створено 502 ВАТ. 

Від приватизації обíєктів державної форми власності до
Державного бюджету України було перераховано близько 
92 млн грн., причому тільки за 2005 р. та I півріччя 2006 р. ñ 
більш як 20 млн грн.

Саме кошти від приватизації стали головним джерелом
фінансування робіт з ліквідації наслідків аварії на очисних
спорудах м. Харкова, яка сталася в 1995 р. За весь час на
відбудову очисних споруд надійшло більш як 107 млн грн.,
одержаних від продажу пакетів акцій ВАТ.

Зараз на контролі в РВ перебуває близько 3 400 договорів оренди
державного майна. Лише в 2005 р. від оренди до Державного
бюджету України направлено 12,36 млн грн.; 
за I півріччя 2006 р. ñ 5,6 млн грн. Щодо 8 237 обíєктів

державного майна реалізовані управлінські рішення, в тому числі 4 230 обíєктів
передані у власність територіальних громад.

Серед приватизованих підприємств, які щороку підвищують економічні показники, слід
відзначити АТЗТ ´Харківська бісквітна фабрикаª, ВАТ ´Харківметробудª, 
АТЗТ ´Приколотнянський олійно$екстракційний заводª, ВАТ ´НДІ радіотехнічних
вимірюваньª, ВАТ ´УНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережногоª, ВАТ ´Насіннєвеª.
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ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Анатолій Олексійович ГОЛОЩАПОВ

Шановна Валентино Петрівно!

Відкрите акціонерне товариство ´Харківметробудª щиро вітає Вас та Ваш колектив з
15$ю річницею утворення Фонду державного майна України.

Це були роки становлення Фонду, навчання, надбання досвіду в розвíязанні складних,
відповідальних завдань реформування власності в умовах розбудови молодої,
незалежної держави.

За цей період, який практично збігається з 15$річчям розбудови незалежної України,
Фонд державного майна України здійснив велику роботу щодо проведення
економічних реформ у нашій державі. За вашої активної безпосередньої участі
здійснюється процес реформування власності, без якого неможлива поява
конкурентоспроможних підприємств.

Маючи честь співпрацювати з Фондом упродовж дванадцяти років існування нашого
підприємства, ми були свідками вашого розвитку, зміцнення і сходження, перетворення на одну з
головних структур для економіки України і зростання добробуту населення.

На кожному етапі приватизації досвідчені фахівці Фонду з високим професіоналізмом допомагали нашому
товариству у вирішенні найскладніших питань. Саме завдяки цій співпраці ми змогли стати господарями,
спрямувати свої сили й можливості на оновлення та реформування виробництва, значно розширити
можливості підприємства щодо виходу на новий рівень.

Поява реального власника сприяла підвищенню ефективності роботи ВАТ ´Харківметробудª: своєчасно
виплачується заробітна плата, знайдено кошти на утримання соціальної сфери, підприємство виконує свої
зобовíязання перед державою.

Ще раз щиро вітаємо всіх працівників Фонду державного майна України з 15$річним ювілеєм Фонду. І
хочемо підкреслити, що ваша наполеглива та самовіддана праця вносить неоціненний вклад у справу
розбудови незалежної України.

За дорученням членів товариства голова правління Ю. В. ВОЙТЮК

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Харківметробудª



РВ ФДМУ по Тернопільській області від приватизації обíєктів
загальнодержавної власності та продажу пакетів акцій ВАТ перерахувало
до Державного бюджету України 26 301 тис. грн. 
В області  більш як 700 обíєктів змінили форму власності. 
Відповідно до інвестиційних зобовíязань покупці пакетів акцій 
та обíєктів малої приватизації витратили на розвиток своїх підприємств,
недобудованих споруд, приміщень близько 
6 млн грн. 
Від оренди державного майна до бюджету держави перераховано більш як
5 млн грн., з яких пíяту частину одержано в 2005 р. 
Розвиток недержавного сектору економіки став важливою передумовою
приходу в область іноземних інвесторів. Найбільш показовим прикладом
вдалої приватизації, яка стала можливою завдяки копіткій праці колективу
РВ, є приватизація Тернопільського аеропорту. Унаслідок створення
конкурентного середовища ціна на цей обíєкт на аукціоні  зросла більше
ніж утричі і становить 32 млн грн. 
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ФФООННДДУУ ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  ММААЙЙННАА  УУККРРААЇЇННИИ  ññ  1155  РРООККІІВВ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Михайло Михайлович ШКІЛЬНЯК

ВАТ ´Ватраª відоме не лише у близькому зарубіжжі, а й у Німеччині, Бельгії, Угорщині.
Після приватизації на підприємстві було здійснено реструктуризацію та реконструкцію
виробництва, освоєно випуск нових видів продукції, особливо сучасної промислової
світлотехнічної продукції. Прожектори ВАТ ´Ватраª освітлюють Байконур, світильники ñ
сесійні зали Верховної Ради України, металургійні комбінати, шахти, обíєкти
нафтогазового комплексу, а також стадіони, басейни, спортзали у багатьох містах
України, Росії, Узбекистану та інших держав. Приватизація підприємства дала поштовх
підвищенню якості виробництва, рівня маркетингу. Зараз колектив розробляє та
впроваджує нові технології, за якими майбутнє підприємства.

Від імені світлотехніків Тернопілля і від себе особисто вітаю високопрофесійний колектив
Фонду державного майна України із визначною датою. 15 років ñ це рубіж, проміжний

фініш, який дає змогу озирнутися назад і проаналізувати успіхи та невдачі, визначити майбутні пріоритети,
взяти новий старт.

Від душі бажаю всім, хто займається важливою справою реформування економіки держави і робить усе для
підвищення іміджу та економічного потенціалу України, зростання її ролі та місця серед інших держав
Європи, сили духу, великого оптимізму, віри у правильність вибраного шляху, а також здоровíя на довгі
роки життя, веселкового щастя ñ особистого та родинного, радості та удачі у кожній справі.

Голова наглядової ради ВАТ, президент корпорації ´Ватраª,  
академік Академії економічних наук України, почесний професор Тернопільського

державного технічного університету ім. І. Пулюя, 
дійсний член Американської Академії лідерів бізнесу і торгівлі, заслужений

машинобудівник України 
Р. Ю. ЯРЕМЧУК

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Ватраª
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ВВ  ІІММííЯЯ  РРООЗЗББУУДДООВВИИ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Валерій Федорович САВЧУК

Від початку приватизації в області було приватизовано 2 219
обíєктів, з них 550 державної форми власності. На території області
у процесі приватизації створено 295 ВАТ, у тому числі  193 ñ на
основі підприємств державної форми власності. 
Зараз в управлінні РВ перебувають державні пакети акцій 34 ВАТ.

Надходження грошових коштів до державного бюджету від
приватизації державного майна в області фактично розпочалося
тільки з 1997 р., і на сьогодні ця сума становить більш як 34 млн
грн. На даний час реалізовані управлінські рішення щодо 73% 
від 2 140 обíєктів, які не увійшли до статутних фондів 186
господарських товариств, створених під час приватизації.
Виконуючи функції орендодавця державного майна, 
РВ уклало і погодило 460 договорів оренди державного майна, 
а щорічні надходження до бюджету країни від оренди перевищують
2 млн грн.

ВАТ ´Укрелектроапаратª було створено в 1994 р. Продаж акцій було завершено в
1997 р. На підприємство прийшов ефективний власник. 

За рахунок технічного переоснащення та впровадження сучасних технологій
підприємство зуміло відвоювати втрачені позиції з виробництва трансформаторів:
сьогодні їх поставляють у країни СНД, зокрема лише 
в Російську Федерацію в умовах жорсткої конкуренції експортується 70 %
продукції. Висока якість, надійність продукції, обсяг і стабільність поставок дали
змогу підприємству посісти чільне місце серед виробників трансформаторів у
країнах СНД. Нещодавно здійснено сертифікацію продукції на відповідність
міжнародним стандартам для постачання її в країни Європейської Співдружності. 

Дбають у ВАТ і про своїх працівників ñ середня заробітна плата є найвищою
порівняно із середньою заробітною платою на підприємствах області.

Здобутки стали можливими завдяки своєчасній і якісній приватизації державного підприємства
та перетворення його на ВАТ ´Укрелектроапаратª.

З нагоди 15$річчя Фонду державного майна України від імені акціонерів та трудового колективу
ВАТ бажаю працівникам Фонду творчих успіхів, життєвої енергії, невичерпної духовної наснаги
у зміцненні могутності та утвердженні 
Української держави.

Доброго вам здоровíя, щасливої долі, затишку та радості 
у власному домі.

Голова правління Є. С. КОСКОВЕЦЬКА

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Укрелектроапаратª



Від початку приватизації на Херсонщині станом на 01.06.06
приватизовано 1 642 обíєкти, з них 503 ñ державної власності та
1 139 ñ комунальної. 

За 14 років до Державного бюджету України від приватизації
державного майна в регіоні надійшло 25 379,6 тис. грн.; 
від приватизації комунального майна до місцевих бюджетів
перераховано 23 499,5 тис. грн. 

Від оренди державного майна з 2000 р. до бюджету країни
надійшло 7 177,733 тис. грн. Ці надходження забезпечують не
тільки виконання плану, а й перевиконання доведених завдань.

Визначальним під час оцінки процесів приватизації повинна бути
динаміка зростання ефективності кожного підприємства, 
а не лише підсумкові результати роботи.

Серед успішно працюючих підприємств області можна
відзначити  Каховський завод електрозварювального
устаткування, Бериславський машинобудівний завод,
Херсонський електромашинобудівний завод, ВАТ ´Джерелоª 
(м. Херсон), Завод карданних валів (м. Херсон), Завод
´Укргідромехª (м. Нова Каховка), ´Красеньª (м. Херсон),
´Херсонбудª, ВАТ ´Іскраª  (с. Тарасівка).
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ФФООННДДУУ ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  ММААЙЙННАА  УУККРРААЇЇННИИ  ññ  1155  РРООККІІВВ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Валентина Василівна ЩЕРБИНА

ВАТ ´Херсонбудª
Завдяки приватизації підприємства нам вдалося не лише вижити, але й зберегти майновий комплекс та
кадровий потенціал інженерно$технічних працівників. Сьогодні у нас працює більш як 1 000 осіб, у тому
числі 150 досвідчених інженерно$технічних працівників. Ми стабільно працюємо, нарощуємо потенціал,
оновлюємо техніку. Зростає чисельність працюючих, їх середньомісячна заробітна плата. 
Звичайно, у нашого колективу були тяжкі часи. Доводилось працювати і одночасно по$новому
господарювати, шукати неординарні шляхи виходу з кризи. Ми забудовували і продовжуємо будувати
Херсон, зводити нові потужні обíєкти. Ми розробили стратегію розвитку ´Херсонбудуª до 2010 р. і
започаткували житлову програму ´Житло ´Херсонбудуª для херсонцівª, що розрахована до 2010 р. У 2005
р. було завершено перший етап ñ уведено в експлуатацію три багатоповерхових будинки загальною
площею 9 150,21 м2. За 12 років, що минули після приватизації, ВАТ ´Проектно$будівельна фірма
´Херсонбудª виконано підрядних робіт та надано послуг на 175 199 тис. грн., у тому числі виконано
підрядних робіт на 136 787 тис. грн., уведено в експлуатацію 187 обíєктів; 54 780 м2 житла.
Ось уже майже 60 років ми, проектно$будівельна фірма ´Херсонбудª, вибудовуємо обличчя Херсону, споруджуємо житло, робимо
внесок у створення промислового потенціалу міста.
Поєднання унікального досвіду, професійної мудрості, інноваційного підходу до управління та вчасна реструктуризація, адже наше

підприємство ñ перше приватизоване регіональним відділенням ФДМУ господарське
товариство на Херсонщині, дали нам змогу не лише зберегти позиції і при зростаючій
конкуренції залишитися однією з провідних фірм міста, а й нарощувати обсяги
будівництва, впроваджувати новітні технології будівельної індустрії, вирішувати
складні економічні та соціальні проблеми.
У день вашого свята ñ 15$ї річниці утворення Фонду державного майна України  ñ зичимо
подальшого розвитку, нових цікавих проектів, заможних інвесторів.
Хай ваша праця й надалі буде плідною на користь людям, а новий день несе вам добрі
надії та плідні звершення.

З повагою голова правління О. Б. САНДИК

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

4. Бюлетень про приватизацію. № 8

Цьогорічна дата для нас не просто чергова річниця, а вектор подальшого розвитку процесів
реформування державного сектору економіки. Сподіваюсь, що наша праця на ниві
приватизації буде множити блага України та рідної Херсонщини.
Я щиро хочу привітати всіх колег з 15�річчям ФДМУ, колег регіонального відділення 
з черговою річницею РВ. Подякувати всім за сумлінність, професіоналізм, щирість сердець.
Нехай з нами завжди будуть віра в краще майбутнє, оправдані надії, у родинах панують
спокій та достаток.
Хай зірки всім нам віщують удачу на многії літа.

Валентина ЩЕРБИНА, канд.екон.наук, заслужений 
економіст України, начальник РВ по Херсонській області



Від початку приватизації в Черкаській області роздержавлено 
2 116 обíєктів, з яких майже дві третини (1 374 обíєкти) належали
до комунальної власності, решта (742 обíєкти) ñ до державної. 

Тільки за останні сім років від приватизації об`єктів державної
власності одержано більш як 35,6 млн грн., комунальної ñ 
23,6 млн грн. 

Від оренди державного майна починаючи з 2000 р. до державного
бюджету спрямовано коштів у сумі 18,816 млн грн. У розвиток
економіки області інвестовано коштів на суму 
44,7 млн грн. та 3,9 млн дол.

Завдяки роботі, проведеній фахівцями РВ з пошуку ефективного
власника, вагома кількість підприємств області сьогодні працює
прибутково, забезпечуючи приріст виробництва, поповнення
місцевих бюджетів, а також вирішення проблем зайнятості
населення регіону. Серед таких підприємств  ВАТ
´Уманьферммашª, ВАТ ´Черкаський хлібокомбінатª, 

ВАТ ´Чорнобай$птицяª, ЗАТ ´Тальнівський щебеневий заводª, 
ЗАТ ´Фрау Мартаª, ВАТ ´Монфармª, ВАТ ´Камíянський завод продтоварівª, 
ВАТ ´Маньківський санаторій та дитячий лікувально$оздоровчий центр ´Колосª, 
ТОВ ´Автошкола ´Богданª.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Валерій Якович ПІНЬКОВСЬКИЙ

Потужний імпульс розвитку нашого підприємства дала його приватизація, яка
була здійснена в листопаді 1996 р. За десять років господарювання по$
новому колишній хлібокомбінат змінився: його цехи тепер оснащено
сучасним потужним технологічним устаткуванням. Постійно поліпшується
якість хлібобулочних виробів та розширюється асортимент продукції. 

Нещодавно встановлена нова лінія з виробництва хліба дає змогу
безперебійно забезпечувати хлібом не лише обласний центр, 
а й навколишні райцентри. Тільки нинішнього року вже випущено понад 17
тис. тонн хлібобулочних та кондитерських виробів. До того ж працюємо
ощадливо: завдяки впровадженню нових технологій випікання хліба та

новітнього устаткування
значною є економія
електроенергії.

Голова правління 
Олена ТАТАРИНОВА

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

ВАТ ´Черкасихлібª
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ФФООННДДУУ ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  ММААЙЙННАА  УУККРРААЇЇННИИ  ññ  1155  РРООККІІВВ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Петро Петрович ЗАТВАРНИЦЬКИЙ

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Регіональним відділенням за роки здійснення процесу
реформування власності роздержавлено 2 480 обíєктів державної
та комунальної форм власності на суму 262 680,6 тис. грн.

Найвищі темпи приватизації на Буковині спостерігалися в 1995 ñ
1997 рр. У цей період активно реалізувались обíєкти малої
приватизації, незавершеного будівництва, зросли обсяги великої
приватизації.

У післяприватизаційний період значна частина роздержавлених
підприємств працює з прибутками. Практично всі продані обíєкти
групи А успішно функціонують упродовж багатьох років. Серед
великих підприємств, які вистояли та знайшли шляхи вирішення
основних виробничих та соціальних проблем, ñ ВАТ ´Трембітаª, ВАТ
´Чернівецька харчосмакова фабрикаª, ВАТ ´Розмаª, 
ВАТ ´Буковинкаª, ВАТ ´Чернівецький емальзавод ´Карпатиª, 
ТОВ ´Чернівецький машинобудівний заводª, добудовані обíєкти
незавершеного будівництва ñ торговельний центр ´Майданª,
підприємство ´Балаккомª та багато інших. 

ВАТ ´Розмаª

Щиро вітаю весь колектив Фонду державного майна України з 15$річним ювілеєм.
Слова подяки адресую працівникам центрального апарату Фонду, які в 1994 р.
очолювали та здійснювали процедуру приватизації нашого підприємства, а саме ñ
Л. Ф. Оляніній та В. С. Мотричу. Завдяки цим фахівцям у той час успішно було
подолано визначальний для нашого заводу рубіж зміни форми власності. 

З того часу наше акціонерне товариство переживало різні періоди ñ успішні і не
дуже. Проте з 1997 р. ми вийшли на пряму стабільного зростання обсягів
виробництва, а з 2002 р. розпочали диверсифікацію виробництва, освоїли випуск
високоякісних полімерних систем. На придбання та запуск нового обладнання було
витрачено 2,7 млн дол. з прибутку товариства. 
У 2005 р. лише податків та інших платежів до бюджету наше підприємство 
перерахувало на суму 6,5 млн грн.

Нині на підприємстві працює понад 800 осіб, середній заробіток становить 1 050 грн. 

Сьогодні ВАТ ´Розмаª ñ лідер Національного бізнес$рейтингу ´Кращий роботодавець рокуª,
переможець Всеукраїнського конкурсу якості продукції ´100 кращих товарів України 
2005 рокуª. Державна податкова адміністрація відзначила підприємство почесним 
званням ´Сумлінний платник податківª.

Голова правління М. М. КРАСОВСЬКИЙ

4*



Станом на 1 червня 2006 р. на Чернігівщині змінили форму власності 1
537 обíєктів (926 ñ комунальної власності, 611 ñ державної).
Переважна більшість обíєктів (близько 70 %) належить до групи А,
решта ñ великі та середні підприємства, обíєкти незавершеного
будівництва. 

Від продажу державного та комунального майна в області за 1993 ñ
2005 рр. одержано грошовими коштами  близько 90 млн грн. 

Упродовж 2005 р. роздержавленими підприємствами промисловості
вироблено продукції на суму 2 798 млн грн., у розвиток виробництва
інвестовано понад 220 млн грн. зароблених коштів.

Зараз РВ здійснює приватизацію переважно обíєктів незавершеного
будівництва, індивідуально визначеного майна, обíєктів, які не
увійшли до статутних фондів акціонерних товариств під час
приватизації. Найбільша увага приділяється питанням, повíязаним 
із управлінням державним майном. 

Суттєво зросли обсяги роботи, повíязаної з орендою майна. Порівняно з
2000 р. кількість угод з передачі майна в оренду в області зросла 
в 2,5 раза, а сума орендних платежів до бюджету ñ більше ніж 

у 10 разів. Регіональне відділення виступає орендодавцем по більш як 70 % таких угод.

Багато підприємств після приватизації отримали помітний поштовх для розвитку. Найбільш
стабільно та успішно працюють ВАТ ´Корюківська фабрика технічних паперівª, 
ВАТ ´Кондитерська фабрика ´Стрілаª, ВАТ ´Ясенª, Тютюнова компанія ´В.А.Т.´Прилукиª, ЗАТ
´Чернігівський пивкомбінат ´Деснаª, ВАТ ´Білкозинª, ЗАТ ´Бахмачконсервмолокоª, 
ВАТ ´Ніжинський хлібª, ЗАТ ´Берегиняª, ВАТ ´Чернігівський молокозаводª, 
ВАТ ´Чернігівська макаронна фабрикаª, ВТФ ´Сіверянкаª. 
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Начальник ñ Борис Михайлович ПЕТРЕНКО

УУССППІІШШННИИЙЙ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ППРРООЕЕККТТ

Для нашого колективу 2006 р. ñ теж ювілейний, адже ми відзначаємо 60$річчя від дня
створення підприємства та 10$річчя його існування як ВАТ. Невеликий міськхарчопром
перетворився за ці роки на сучасне підприємство харчової промисловості. Фонд державного
майна України, і особливо його регіональне відділення по області, відіграли у цьому помітну
роль, допомогли здобути самостійність 
і перспективи розвитку. 

Сьогодні продукція ВАТ ´Ясенª не тільки найбільш популярна в області: вона завоювала
близько півсотні головних призів вітчизняних і міжнародних виставок та конкурсів, успішно
реалізується у Росії, Прибалтиці, Придністровíї, Молдові, Німеччині, США. 

Підприємство нагороджено відзнакою ´Краща торгова марка ´Україниª, дипломом лауреата
Всеукраїнського відкритого рейтингу популярності і якості ´Золота фортунаª. 

Це свідчить про те, що шлях акціонування, вибраний нами 10 років тому, був правильний. 

Такий шанс на ефективні перетворення Фонд державного майна дав і багатьом іншим підприємствам.
Тому щиро вітаю колектив центрального апарату ФДМУ, працівників регіонального відділення з
памíятною віхою в історії Фонду, бажаю всім міцного здоровíя, добробуту і надалі плідно служити
інтересам людей 

і України.

Голова правління, заслужений
працівник промисловості України,

кавалер ордена ´За заслугиª 
III ступеня, лауреат

Всеукраїнського конкурсу ´Ділова
людина Україниª А. Г. ЯСЬКО

ВАТ ´Ясенª


