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Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень 2014 року  
 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 

встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації 
державного майна до державного бюджету у 2014 році обсягом 19,4 млрд грн.  

З метою організаційного забезпечення виконання встановлених завдань 

Фондом було розроблено і затверджено наказами: 

- від 20 січня 2014 р. № 149 – Перелік об’єктів груп В, Г, які заплановані 

до продажу в 2014 році; 

- від 20 січня 2014 р. № 150 – Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2014 році з метою подальшого їх продажу; 
- від 28 січня 2014 р. № 387 – Єдиний план-графік виставлення на продаж у 

2014 році об‘єктів груп В, Г. 
 

За січень 2014 року змінили державну форму власності 12 об’єктів, з яких: 
6 об’єктів групи А та по 2 об’єкти груп Д, Е та Ж. 

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 

місцевого самоврядування змінили комунальну форму власності 119 об’єктів 

групи А. 
 

У січні 2014 року від продажу пакетів акцій акціонерних товариств (далі – 

АТ) на конкурсах, оголошених наприкінці 2013 року, укладено договір купівлі-

продажу пакета акцій ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних 
вимірювань»  розміром 50% + 1 акція за ціною 14,44 млн грн. 

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 56 

пакетів акцій 53 АТ загальною номінальною вартістю 462,47 млн грн. За 

підсумками торгів протягом січня 2014 року на фондових біржах продано 2 
пакети акцій ПАТ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Примор‘я» 

розміром 23,53 % за ціною 65,16 тис. грн  та розміром 24,49 % за ціною 67,82 

тис. грн.  Загальна вартість по укладених контрактах становить 132,977 тис. грн.  
Надходження коштів від продажу акцій на фондовому ринку до державного 

бюджету становить 132,977 тис. грн. 
 

За січень 2014 року від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, перераховано 
до державного бюджету 44,93 млн грн (у тому числі від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають 

у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 
надійшло 14,69 тис. грн). 

Станом на 03 лютого 2014 р., згідно з даними ІППС «Етап-Оренда» загальна 

кількість чинних договорів оренди державного майна, які було укладено 

органами приватизації, становить 21393 договори, у тому числі: 
- 107 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств; 

- 37 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних 

підрозділів державних підприємств; 
- 20581 договір оренди нерухомого майна державних підприємств; 
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- 636 договорів оренди державного нерухомого майна, що перебуває на 

балансі господарських товариств; 
- 32 договори оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

перебуває на балансі господарських товариств. 
 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» на Фонд 

покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із 

забезпечення надходження коштів до державного бюджету за оренду державного 
майна в обсязі 840,0 млн грн. Станом на 03 лютого 2014 року надходження 

коштів від оренди до державного бюджету становить 88,295 млн грн, що 

підтверджено довідкою Державної казначейської служби України. 
 

З метою формування дохідної частини проекту державного бюджету 

України на 2014 рік в частині надходження коштів від приватизації державного 

майна Фондом протягом 2013 року постійно проводилась робота з підготовки та 
складання переліку об‘єктів груп В, Г як таких, що є бюджетоутворюючими та 

можуть бути запропоновані до продажу в 2014 році. 

Фонд неодноразово звертався до Кабінету Міністрів України, а також до 
Міністерства фінансів з проханням посприяти у наданні уповноваженими 

органами управління переліку всіх об‘єктів, що не заборонено законодавством 

України до приватизації, та наполягав підтримати пропозицію Фонду стосовно 

прискорення прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації” в частині зняття заборони на приватизацію значної кількості 

підприємств. 
На сьогодні пропозиції, які надійшли від уповноважених органів управління 

на виконання пункту 10 протоколу наради під головуванням Прем‘єр-міністра 

України від 4 листопада 2013 року (№ 44240/0/1-13 від 08 листопада 2013 р.), та 

доручення Першого віце-прем‘єр-міністра України від 15 листопада 2013 р.          
№ 44240/2/1-13 носять формальний характер (значна частина об‘єктів вже 

знаходиться в приватизації за раніше наданими пропозиціями, а інші об‘єкти - 

знаходяться на різних стадіях банкрутства, не здійснюють господарської 

діяльності, мають незадовільний фінансово-економічний стан та інше) та не 
забезпечать надходження коштів від їх приватизації у визначених обсягах. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22 листопада         

2013 р. № 46405/0/1-13 до абзаців 1, 2 пункту 2 та абзацу 3 пункту 4 протоколу 
наради від 18 листопада 2013 року підготовлено проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про встановлення центральним органам виконавчої влади, 

іншим суб‘єктам управління об‘єктами державної власності завдання з передачі 

Фондові державного майна України об‘єктів державної власності з метою 
забезпечення їх приватизації” та план заходів щодо забезпечення виконання 

планових показників з надходження коштів від приватизації до державного 

бюджету.  
Дорученням Прем‘єр - міністра України від 20 грудня 2013 р. № 48589/1/1-

13 даний проект розпорядження направлено уповноваженим органам управління 

на опрацювання.  
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Станом на 31 січня 2014 р. проект розпорядження не погоджено більшістю 

міністерств.  
З метою виправлення ситуації, що склалася, Фонд листом від 30 січня              

2014 р. № 10-19-1173 направив до Кабінету Міністрів України інформацію про 

невиконання уповноваженими органами управління зазначених доручень та 
запропонував створити при Кабінеті Міністрів України міжвідомчу комісію, 

метою діяльності якої буде здійснення координації процесу передачі до Фонду 

уповноваженими органами управління об‘єктів на приватизацію. 

 

 

 

 

Директор Департаменту координації  

розробки та виконання програмних  

документів, оцінки та розпорядження  

об‘єктами державної власності                                                         М. Горяйнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дороніна С.М. 
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