
 

 

 
 

Фонд державного майна України 

 

 

 

 

  

 

 

Аналітична довідка про роботу 

Фонду державного майна України 

та хід виконання 

Державної програми приватизації 

у І кварталі 2013 року   
 
 
 

 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Київ-2013 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

3 

Зміст 

1. Загальні підсумки приватизації та управління державною власністю у 

І кварталі 2013 року  ..........................................................................................  6 

2. Підготовка підприємств до приватизації  ...................................................  7 

2.1. Вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації 

та аналіз фінансового стану підприємств до прийняття рішення 

про їх приватизацію  .......................................................................................  7 

2.2. Передприватизаційна підготовка та підготовка до продажу об’єктів 

груп В, Г  ..................................................................................................  7 

3. Підсумки приватизації державного майна у І кварталі 2013 року  ...........  10 

3.1. Організаційне забезпечення виконання завдань з приватизації 

державного майна у І кварталі 2013 року  ................................................  10 

3.2. Приватизація об’єктів груп А, Д, Ж  .......................................................  10 

3.3. Приватизація об’єктів групи Е  ...............................................................  12 

3.4. Продаж пакетів акцій на фондових біржах, аукціонах, конкурсах ...........  12 

3.5. Приватизація стратегічно важливих підприємств та підприємств -

монополістів  ...........................................................................................  13 

4. Фінансові результати приватизації  .........................................................  15 

5. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів 

та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань   ............  17 

6. Оцінка державного майна  .......................................................................  23 

7. Ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності  ........................  27 

8. Управління державним майном  ..............................................................  31 

8.1. Управління державним майном, що не увійшло у процесі 

приватизації до статутних капіталів господарських товариств. 

Інформація про прийняті Фондом рішення щодо відчуження та 

списання об’єктів державної власності  ...................................................  31 

9. Управління державними корпоративними правами ................................  35 

9.1. Структура корпоративних прав держави  ................................................  35 

9.2. Взаємодія з іншими органами виконавчої влади у сфері управління 

державним корпоративними правами  ...........................................................  36 

9.3. Діяльність Фонду з удосконалення системи управління державними 

корпоративними правами  ...............................................................................  37 

9.4. Участь Фонду в процесах банкрутства підприємств та 

реструктуризації господарських товариств, у статутних капіталах 

яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які 

належать до сфери управління Фонду  ....................................................  41 

10. Оренда державного майна  ........................................................................  46 



 
 

4 

11. Діяльність регіональних відділень Фонду  .................................................  49 

12. Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного 

законодавства. Захист державних інтересів у судах  ...................................  53 

13. Законодавче забезпечення процесів приватизації та управління 

державною власністю  ...............................................................................  63 

14. Взаємодія з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів 

України  ....................................................................................................  65 

15. Інформаційне забезпечення процесів приватизації та управління 

державною власністю  ...............................................................................  67 

16. Міжнародне співробітництво  ...................................................................  70 

17. Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Фонду  .............................  71 



 
  

 

5 

Перелік додатків 

 

 
 

Додаток 1 Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили державну 

форму власності, за групами за 1992 – І квартал 2013 року  ...................................  73 

Додаток 2 Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили комунальну 

форму власності, за групами за 1992 – І квартал 2013  року  ..................................  74 

Додаток 3 Довідка (1) про надходження та використання коштів, 

одержаних від приватизації державного майна, за січень – 
березень 2013 року  .................................................................................  75 

Додаток 4 Довідка (2) про надходження та використання коштів, 
одержаних від приватизації державного майна, за січень – 

березень 2013 року  .................................................................................  76 

Додаток 5 Довідка про надходження коштів, одержаних від приватизації 
об’єктів державної власності Фондом державного майна 

України за січень – березень 2013 року .......................................................  78 



Аналітична довідка  про роботу Фонду державного майна України  
та хід виконання  Державної програми приватизаці ї у  І кварталі 2013  року 

6 

1. Загальні підсумки приватизації та управління державною 

власністю у І кварталі 2013 року 
 

У І кварталі 2013 року в Україні  змінили державну форму власності       

23 об’єкти, в тому числі об’єкти груп: А – 18; В,Г – 2; Д – 2 ; Е –1 (додаток 1).  
Протягом відповідного періоду 2012 року в Україні змінили державну 

форму власності 35 об’єктів, в тому числі об’єкти груп: А –25; В, Г –1; Д – 7; 

Ж – 2. 
Упродовж звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 

місцевого самоврядування змінили комунальну форму власності 282 об’єкта, 

з яких: 279 належать до групи А; 2 – до групи Д; 1 – до групи Ж (додаток 2). 

Протягом відповідного періоду 2012 року в Україні змінили комунальну 

форму власності 301 об’єкт, з яких 299 належить до групи А; 1 – до групи Д; 

1 – до групи Е.  
 

Протягом І кварталу 2013 року від продажу державного майна та 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 

25,848 млн грн. та перераховано до загального фонду державного бюджету 
25,829 млн грн.  

Крім того,  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких 

розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано  до 
загального фонду державного бюджету 55,4 тис грн. 

Протягом відповідного періоду 2012 року до державного бюджету  було 

перераховано 4086,3  млн грн. 
 

Станом на 01 квітня 2013 р. від оренди державного майна до державного 

бюджету надійшло  264,76 млн грн,  що становить 31,7 % виконання річного 

плану (планове завдання 835,0 млн грн). 
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2. Підготовка підприємств до приватизації 
 

2.1. Вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації 

та аналіз фінансового стану підприємств до прийняття рішення  

про їх приватизацію 
 

З метою вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації 

та аналізу фінансового стану підприємств до прийняття рішення про їх 

приватизацію на веб-сайті Фонду в рубриці „Приватизація” створено 

підрубрику „Вивчення попиту”.  
Протягом I кварталу 2013 року у підрубриці була оприлюднена 

інформація про фінансово-майновий стан таких підприємств: 

– Структурний підрозділ ТОВ „КримТЕЦ” – „Камиш-Бурунська ТЕЦ”; 

– Відокремлений підрозділ „Шахта „Родинська” ДП „Красноармійськвугілля”; 
– Структурний підрозділ ТОВ „Кримтеплоенергоцентраль” „Сакські 

теплові мережі”; 

– Кримське державне авіаційне підприємство „Універсал-Авіа”; 
– „Шахта „Стаханова” ДП „Красноармійськвугілля”; 

– Відокремлений підрозділ „Шахта ім. Є.Т. Абакумова” ДП „Донецька 

вугільна енергетична компанія”; 

– „Шахта „Центральна” ДП „Красноармійськвугілля”; 
– Структурний підрозділ ТОВ „Кримтеплоенергоцентраль” Сімферопольська 

ТЕЦ; 

– Відокремлений підрозділ „Шахта „Димитрова” ДП „Донецька вугільна 
енергетична компанія”; 

– Відокремлений підрозділ „Шахта імені Челюскінців” ДП „Донецька 

вугільна енергетична компанія”; 

– Відокремлений підрозділ „Шахта імені Михайла Івановича Калініна” 
ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”. 

За період вивчення попиту щодо зазначених підприємств анкет не надходило.           

На виконання пункту 10 Заходів Фонду щодо реалізації Указу Президента 
України від 19 березня 2002 р. № 267 „Про організаційні заходи з підготовки 

об’єктів права державної власності до приватизації”, затверджених наказом Фонду 

від 31 березня 2004 р. № 641, протягом звітного періоду здійснено аналіз 

фінансового стану за спрощеною схемою та надано відповідні висновки щодо          
16 підприємств груп В, Г, що підлягають приватизації.  

У рамках забезпечення індивідуальних підходів під час приватизації 

державного майна, відповідно до вимог Державної програми приватизації на 2012 – 

2014 роки, з метою прийняття відповідних управлінських рішень здійснено аналіз 

фінансового стану та надано відповідні висновки щодо 7 підприємств, які 

перебувають на етапі до прийняття рішення про їх приватизацію.  
 

2.2. Передприватизаційна підготовка та підготовка до продажу 

об’єктів груп В, Г 
 

Згідно з пунктом в) статті 2 Указу Президента України від 19 березня 2002 р. 

№ 267 уповноважені органи управління повинні забезпечувати надання Фонду 

державного майна України (далі – Фонд) проектів планів-графіків 
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передприватизаційної підготовки об’єктів права державної власності та відповідно 

до пункту г) статті 2 зазначеного Указу зобов’язані здійснювати заходи з 

передприватизаційної підготовки об’єктів права державної власності, враховуючи 

необхідність підвищення їх інвестиційної привабливості.  
Протягом I кварталу 2013 року Фонду, як і в попередніх періодах, не було 

надано жодної пропозиції від міністерств та відомств щодо проведення 

передприватизаційної підготовки підприємств, які перебувають у сфері їх 
управління. Про зазначене Фонд листом від 01 квітня 2013 р. № 10-21-4041 

інформував Кабінет Міністрів України.  

Відповідно до наказу Фонду від 03 січня 2013 р. № 19 „Про затвердження 

Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році, з 
метою подальшого їх продажу” (із доповненнями, внесеними наказом              

від 12 березня 2013 р. № 292) та наказу Фонду від 28 лютого 2013 р. № 253 

„Про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до 

продажу в 2013 році” протягом звітного періоду планувалось підготувати до 
продажу такі підприємства: 

– ВАТ „Київський радіозавод”; 

– Державне науково-виробниче підприємство „Електронмаш”; 
– Бердянський державний завод скловолокна; 

– Костянтинівський державний хімічний завод; 

– Черкаський державний завод хімічних реактивів; 

– Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство „Полімінерал”; 
– ДП „Виробниче об’єднання „Знамя”; 

– ДП „Керченський судноремонтний завод”; 

– Лиманське державне виробниче сільськогосподарське рибоводне 
підприємство; 

– ДП „Сільськогосподарське підприємство „Лазурне”; 

– ВАТ „Науково-виробниче підприємство „Система”; 

– ОП санаторій „Червона калина”; 
– ДП „Сільськогосподарське підприємство „Ювілейне”; 

– ПАТ „Сумихімпром”; 

– Єдині майнові комплекси структурних підрозділів ДП „Кримські 
генеруючі системи”: „Камиш-Бурунська ТЕЦ”, „Сакські теплові мережі”, 

„Сімферопольська ТЕЦ”. 

Станом на 01 квітня 2013 р. Фондом завершено підготовку до продажу 

державного підприємства „Сільськогосподарське підприємство „Маслівське”.    

Протягом I кварталу 2013 р. Фондом завершено пільговий продаж акцій 

ПАТ „Шахта імені О.Ф. Засядька”, за результатами якого до державного 
бюджету надійшло 289,55 тис. грн.   

Слід зазначити, що незважаючи на надані міністерствами та відомствами 
пропозиції стосовно приватизації об’єктів, функції з управління майном цих 

підприємств до Фонду та його регіональних відділень своєчасно не 

передаються, що унеможливлює забезпечення підготовки підприємств до 

продажу у визначені законодавством строки.  
З метою виконання планових завдань з надходження коштів до 

державного бюджету та враховуючи ситуацію, що склалася, Фонд листом           
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від 27 березня 2013 р. № 10-19-3870 звернувся до Кабінету Міністрів України 

щодо зобов’язання уповноважених органів управління надавати Фонду 

пропозиції з передачі об’єктів на приватизація. 
Так, міністерствами та відомствами для приватизації у 2013 році було 

запропоновано 117 об’єктів (в тому числі 39 об’єктів групи А), а саме: 

– 16 об’єктів Державним агентством України з управління державними 

корпоративними правами та майном; 
– 61 об’єкт Міністерством інфраструктури України; 

– 31 об’єкт Міністерством аграрної політики та продовольства України; 

– 7 об’єктів Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;  
– 1 об’єкт Регіональним відділенням Фонду по Кіровоградській області;  

– 1 об’єкт Харківською ОДА. 

З наданих уповноваженими органами управління пропозицій стосовно 

приватизації об’єктів державної власності до Переліку об’єктів груп В, Г, які 
підлягають підготовці до продажу в 2013 році, включено тільки 8 об’єктів. 

Решта об’єктів не можуть бути об’єктами приватизації з таких причин: 

– більшість об’єктів включені до Переліку об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації; 

– об‘єкти знаходяться в процедурі санації та ліквідації; 

– відсутня правовстановлююча та технічна документація на об’єкти 

нерухомості та інше. 
Про зазначене Фонд поінформував Міністерство аграрної політики та 

продовольства України (лист від 15 березня 2013 р. № 10-19-3240), Міністерство 

фінансів України (лист від 19 березня 2013 р. №10-19-3454), Міністерство 

інфраструктури України (лист від 22 березня 2013 р. № 10-19-3714), Державне 
агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 

(лист від 28 березня 2013 р. № 10-19-3893) та Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України (лист від 28 березня 2013 р. № 10-19-3916). 
 

З метою забезпечення виконання завдань з надходження коштів від 

приватизації державного майна було вжито таких організаційних заходів:  
– підготовлено та затверджено в установленому порядку зміни 

(уточнення) до планів розміщення акцій 10 акціонерних товариств (далі – АТ), 

що передбачають способи продажу акцій, визначені чинним законодавством; 

– для організації продажу пакетів акцій шляхом проведення конкурсів 
підготовлено 3 уточнених плани розміщення акцій АТ. Загальна номінальна 

вартість пакетів акцій становить 149,48 млн грн; 

– для організації продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах 
підготовлено 6 пакетів документів. Загальна номінальна вартість пакетів акцій 

становить 34,65 млн грн.  
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3. Підсумки приватизації державного майна у І кварталі 2013 року 
 

3.1. Організаційне забезпечення виконання завдань  

з приватизації державного майна у І кварталі 2013 року  
 

З метою забезпечення приватизації державного майна та виконання 
визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” 

завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету 

Фондом  протягом  I  кварталу 2013 року вжито ряд організаційних заходів. 

Зокрема, відповідно до ст. 5 Закону України „Про Фонд державного 
майна України”, ст. 11 Закону України „Про приватизацію державного майна” 

та п. 13 Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки, затвердженої 

Законом України „Про Державну програму приватизації”, наказом Фонду                
від 07 грудня 2012 р. № 3950 затверджено Перелік об‘єктів груп В, Г, які будуть 

запропоновані до продажу в 2013 році. 

З метою організаційного забезпечення виконання визначених завдань 

Фондом було розроблено і затверджено наказами: 
– від 03 січня 2013 р. № 19 – Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу; 

– від 31 січня 2013 р. № 128 – План-графік очікуваного надходження у 

2013 році грошових коштів від продажу об‘єктів приватизації державної 
власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками; 

– від 28 лютого 2013 р. № 253 – Помісячні графіки підготовки об’єктів 

груп В, Г до продажу в 2013 році;  
– від 28 лютого 2013 р. № 262 – Помісячний пооб’єктний план-графік 

виставлення на продаж у 2013 році пакетів акцій газорозподільних та 

газопостачальних товариств; 

– від 15 березня 2013 р. № 312 – Помісячний план-графік публікацій 
інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об’єктів груп 

В,Г. 

Окрім цього, наказом Фонду від 17 квітня 2012 р. № 528 затверджено 
Перелік об‘єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2012-2013 роках за 

участю центрального апарату Фонду. 
 

3.2. Приватизація об’єктів груп А, Д, Ж 
 

З метою забезпечення у 2013 році процесу приватизації та надходжень до 

державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та 

Ж, у тому числі разом із земельними ділянками (за участю регіональних 
відділень), Фондом видано наказ від 31 січня 2013 р. № 128 „Про 

затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2013 році грошових 

коштів від продажу об‘єктів приватизації державної власності груп А, Д та 

Ж, у тому числі разом із земельними ділянками”, в якому передбачено 
щомісячне та в розрізі регіонів – орієнтовне надходження коштів у розмірі 

48,37 млн грн, у тому числі 8,09 млн грн від продажу земельних ділянок.  

У розрізі груп завдання становить: 

– група А – 34,33 млн грн (у тому числі 3,44 млн грн – від продажу 
земельних ділянок); 

– група Д – 10,56 млн грн (у тому числі 4,50 млн грн – від продажу 
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земельних ділянок); 
– група Ж – 3,49 млн грн (у тому числі 0,15 млн грн – від продажу 

земельних ділянок).  

Протягом I кварталу 2013 року приватизовано 20 об’єктів державної 

власності груп А та Д, у тому числі 2 об’єкти разом із земельними ділянками, з них 
10 об’єктів приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 10 об’єктів – шляхом 

викупу.  

Вартість продажу об‘єктів державної власності груп А, Д та Ж за                     

I квартал 2013 року (сума коштів відповідно до укладених договорів купівлі-
продажу) становить 15,34 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 

64,4 тис. грн), або 31,72 % виконання річного планового завдання (у тому 

числі від продажу земельних ділянок – 0,8 %). 
Фактичне надходження коштів за I квартал 2013 року від приватизації 

об’єктів державної власності груп А, Д та Ж становить 17,17 млн грн, у тому 

числі від продажу земельних ділянок – 55,41 тис. грн. Слід зазначити, що у 

суму надходження включено 2,11 млн грн – від продажу 14 об’єктів груп А та Д 
у минулі роки. 

За аналогічний період 2012 року було приватизовано 34 об’єкти 

державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі 7 об’єктів разом із 
земельними ділянками (13 об’єктів приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні, 17 об’єктів – шляхом викупу, 4 об’єкти – за конкурсом). 

Надходження коштів від продажу об’єктів груп А, Д та Ж становило 

32,15 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 362,96 тис. грн), 
або 38,87 % виконання річного планового завдання (у тому числі від продажу 

земельних ділянок – 2,34 %), встановленого наказом Фонду від 08 грудня 2011 р. 

№ 1785.  
 

Головними причинами, які стримували процес приватизації об’єктів груп 

А, Д та Ж разом із земельними ділянками, є: 
– недостатнє фінансування з державного бюджету витрат державних 

органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою до приватизації 

земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації (виготовлення 

документації із землеустрою, реєстрація права власності в Бюро технічної 
інвентаризації, оцінка об’єкта аукціону, публікація в пресі, проведення 

аукціону та ін.); 

– зменшення попиту на об’єкти нерухомості внаслідок подорожчання 
об’єкта приватизації у зв’язку з включенням компонента земельної ділянки; 

– зниження купівельної спроможності покупців; 

– складність та довготривалість процедури виготовлення, погодження та 

затвердження документації із землеустрою; 
– відсутність заяв на конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою;  

– недосконалість та довготривалість процедури оформлення права 

власності на об’єкти нерухомого майна, що заважає органам приватизації 

вчасно укладати договори купівлі-продажу;  
– поширення на об’єкти приватизації дії частини 9 статті 11 Закону України 

„Про управління об’єктами державної власності” в редакції від 13 березня 2012 р., 

згідно з якою  щодо нерухомого майна об’єктів державної власності, що не 
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підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його 

відчуження; 

– неможливість нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу 

об’єктів незавершеного будівництва, оскільки нотаріуси всупереч положенням статті 

11 Закону України „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного 

будівництва” та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5,  

дотримуються загальних вимог законодавства, що застосовується при відчуженні 

нерухомого майна, та продовжують вимагати  документ про державну реєстрацію 

права власності на об’єкт незавершеного будівництва, виданого органом, що 

здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно. 
 

Приватизація об’єктів групи А 
 

Протягом I кварталу 2013 року органами приватизації приватизовано              

18 об’єктів групи А державної форми власності, у тому числі 2 об’єкти разом із 

земельними ділянками.  

Надходження коштів від продажу об’єктів групи А становить               

15,31 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 64,4 тис. грн). 

За відповідний період 2012 року було приватизовано 25 об’єктів групи А 

державної форми власності, у тому числі 3 об’єкти разом із земельними 

ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А державної 

форми власності становило 28,88 млн грн (у тому числі від продажу земельних 

ділянок – 58,65 тис. грн).  
 

Приватизація об’єктів групи Д 
 

Протягом I кварталу 2013 року органами приватизації приватизовано 2 

об’єкти незавершеного будівництва державної форми власності.  

Надходження коштів від продажу об’єктів групи Д становить 27,4 тис. грн.  

За відповідний період 2012 року було приватизовано 7 об’єктів групи Д  

державної форми власності, у тому числі 4 об’єкти разом із земельною 

ділянкою. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Д державної 

форми власності становило 2,91 млн грн (у тому числі від продажу земельних 

ділянок – 304,31 тис.  грн). 
 

Приватизація об’єктів групи Ж 
 

Протягом I кварталу 2013 року Фондом не укладалися договори купівлі-

продажу об’єктів групи Ж державної форми власності.   

За відповідний період 2012 року було приватизовано 2 об’єкти групи Ж  

державної форми власності. Надходження коштів від продажу об’єктів групи 

Ж державної форми власності становило 348,6 тис. грн.  
 

3.3. Приватизація об’єктів групи Е 
 

Протягом I кварталу 2013 року Фондом укладено 1 договір купівлі-

продажу об’єкта групи Е (ПАТ „Концерн-Електрон”), від продажу якого до 

державного бюджету надійшло 25,64 тис. грн. 

За відповідний період 2012 року Фондом не укладалися договори купівлі-

продажу об’єктів групи Е. Разом з тим, до державного бюджету у 2012 році 
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надійшло 1,304 млн грн за договором купівлі – продажу, укладеного у 2011 році 

(ТОВ „Санаторій „Карпати”, пакет акцій розміром 2,65 %). 
 

3.4. Продаж пакетів акцій на фондових біржах,  

аукціонах, конкурсах 
 

У І кварталі 2013 року Фондом було запропоновано до продажу на 

фондових біржах 83 пакети акцій 80 акціонерних товариств,  загальною 

номінальною вартістю 726,822 млн грн. 

Виставлення всіх пакетів акцій, які пропонувалися до продажу, було 
передбачено затвердженими Фондом планами-графіками виставлення на 

продаж пакетів акцій акціонерних товариств та холдингових компаній. 

За підсумками торгів  протягом січня-березня 2013 року на фондових 
біржах продано 13 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах                

10,297 млн грн. Серед проданих: 

– пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації „Шепетівкагаз” 

розміром 2,04 % за ціною 74,58 тис. грн; 
– пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації „Кременецьгаз” 

розміром 25,99 % за ціною 32,89 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації „Бережанигаз” 
розміром 26,04 % за ціною 101,57 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації „Теребовлягаз” 

розміром 25,98 % за ціною 12,56 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ „Бердянське племоб‘єднання” розміром 25,13 % за 
ціною 78,34 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ „Перспектива 1” розміром 25 % за ціною 950,92 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ „Переяслав-Хмельницький завод продтоварів” 

розміром 19,28 % за ціною 223,29 тис. грн; 
– пакет акцій ПАТ „ТК Стиль” розміром 49,19 % за ціною 1,095 млн грн; 

– пакет акцій ПрАТ „Чортківське племпідприємство” розміром 25 % 

за ціною 170,02 тис. грн; 
– пакет акцій ПАТ „Білоцерківський елеватор” розміром 6,04 % за 

ціною 161,27 тис. грн; 

– пакет акцій ПАТ „Харківгаз” розміром 17,7 % за ціною 7,082 млн грн; 

– пакет акцій ПАТ „Залізобетон” розміром 12,19 % за ціною 280,0 тис. грн; 
– пакет акцій ПАТ „Автосфера” розміром 13,8 % за ціною 34,54 тис. грн. 

Надходження коштів до державного бюджету становить 11,562 млн грн  

(в тому числі 1,55 млн грн від продажу акцій ПрАТ „Балинське підприємство 
по племінній справі в тваринництві” та ПАТ „Київський мотоциклетний завод”, 

що відбулися 27 грудня 2012 р. та 28 грудня 2012 р. відповідно). 

У звітному періоді 2013 року до продажу на відкритих грошових 

регіональних аукціонах було запропоновано 2 пакети акцій акціонерних 
товариств, які  не було продано.   

На спеціалізованих аукціонах за гроші у 2013 році Фондом пакети акцій 

АТ не пропонувались до продажу. 
 

Регіональними відділеннями Фонду по Волинській та Тернопільській 

областях протягом звітного періоду запропоновано до продажу на конкурсах 2 
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пакети акцій акціонерних товариств загальною початковою вартістю 67,49 млн грн. 

Договорів купівлі-продажу пакетів акцій АТ не укладалося. 
 

3.5. Приватизація стратегічно важливих підприємств та підприємств-

монополістів 
 

Станом на 01 квітня 2013 р. процес приватизації охопив 318 акціонерних 

товариств (далі – АТ), що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку 
товарів (робіт, послуг)*. 

Стан реалізації планів приватизації стратегічних підприємств та 

підприємств-монополістів на 01 квітня 2013 р. наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

 

 
Кількість 

підприємств, од. 

Сума статутних 

капіталів,  тис. грн 

Відсоток від 

загальної        

кількості 

Приватизовані на 100% 256 8666481,34 80,50 

Продаж триває, 34 3775485,13 10,69 

у тому числі з глибиною продажу: 

від 70 до 100% 6 59172,87 1,89 

від 50 до 70% 3 2977,88 0,94 

до 50% 25 3713334,38 7,86 

ПРА реалізовано на 100% (пакет 

закріплено (залишено) у державній 

власності та передано до холдингів 
17 133731,93 5,35 

ПРА реалізовано на 100% (пакет 

закріплено (залишено) у державній 

власності) 

11 82917,37 3,46 

Всього 318 - 100,00 

* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1734 „Про 
затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави” та переліку суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище на 
загальнодержавному ринку, за інформацією Антимонопольного комітету України від 05 квітня 
2006 р., з подальшими змінами і доповненнями. 

 

У звітному періоді Фондом було запропоновано до продажу на фондових 

біржах 7 пакетів акцій 6 АТ, що є монополістами або стратегічно важливими для 

економіки та безпеки держави, загальною номінальною вартістю 5,67 млн грн. 
Продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах у І кварталі 2013 року не 

відбувалося. 

У І кварталі 2013 року регіональними відділеннями Фонду було 
оголошено 2 конкурси з продажу пакетів акцій АТ, що займають монопольне 

становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт і послуг) 

або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, сумарною 

початковою вартістю пакетів акцій – 67,49 млн грн. Договорів купівлі-продажу 
пакетів акцій АТ у звітному періоді не укладалося. 
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4. Фінансові результати приватизації 
 

Законом України від 06 грудня 2012 р. №5515-VI „Про Державний  

бюджет України на 2013 рік” встановлено планове завдання з надходження    

коштів від приватизації державного майна у 2013 році до державного бюджету  
у розмірі 10 900,0 млн грн.  

Протягом І кварталу 2013 року від продажу державного майна та 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 

25,848 млн грн. та перераховано до загального фонду державного бюджету 
25,829 млн грн.  

Крім того, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано  до 

загального фонду державного бюджету 55,4 тис грн. (річне планове завдання 

становить 8 088,7 тис. грн). 

У тому числі, загальна сума надходження коштів, одержаних від приватизації 
об’єктів державної форми власності Фондом майна АР Крим та регіональними 

відділеннями Фонду за І квартал 2013 року, становить 20,55 млн грн.  

Довідки про надходження та використання коштів, спрямованих на заходи, 
пов’язані з проведенням приватизації державного майна, за І квартал 2013 року, 

наведені у додатках 3 – 5. 

Регіональними відділеннями Фонду за І квартал 2013 року забезпечено 

надходження коштів від приватизації комунального майна у сумі 6,54 млн грн, 
які перераховано до відповідних місцевих бюджетів. 

Протягом відповідного періоду 2012 року до державного бюджету  було 

перераховано 4086,33  млн грн. 
Крім того,  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких 

розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано  

до загального фонду державного бюджету 246,7 тис грн. 
 

Основні причини, які стримують виконання планових завдань з надходження 

коштів у повному обсязі: 

1. У 2012 році Уряд доручив (витяг з протоколу № 66 засідання Кабінету 

Міністрів України від 29 серпня 2012 р.) центральним органам виконавчої 

влади подати до 1 жовтня 2012 року Фонду погоджені з Міністерством фінансів  

переліки підприємств для їx приватизації у 2013 році. Переліки об’єктів 

державної власності, приватизація яких забезпечила би виконання планових 

завдань щодо наповнення Державного бюджету України в 2013 році, до Фонду 

державного майна так і не надійшли. 

2. Міністерство аграрної політики та продовольства, Державне агентство 
України з управління державними корпоративними правами та майном у 2012 році 

не передало функції з управління майном по запропонованим ними на 

приватизацію підприємствам. 

3. Планувалось виставлення на продаж у січні-березні поточного року 
об’єктів енергетики. Дані  об’єкти  будуть виставлені на продаж після їх 

передачі у липні 2013 року. 
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4. 72 об’єкти, які виставлено на продаж, вже тривалий час торгуються на 

фондових біржах і не користуються попитом через низьку інвестиційну 

привабливість.  

5. Планувалась приватизація об’єктів вугільної галузі, але Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості  не завершено передприватизаційну 

підготовку і дані об’єкти не передано  на приватизацію. 
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5. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів 

та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань 
 

Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та 
аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань здійснюються 

органами приватизації на виконання вимог статей 7 та 27 Закону України „Про 

приватизацію державного майна”, постанови Кабінету Міністрів України              

від 31 травня 2012 р. № 487 „Про затвердження Порядку здійснення контролю 
за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу 

об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів 

України”, відповідно до Порядку здійснення державними органами 
приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів 

приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України               

від 10 травня 2012 р. № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України              

24 травня 2012 р. за № 815/21127, та згідно зі щоквартальними графіками 
перевірок, затвердженими наказами Фонду державного майна та його 

регіональних відділень.  

Протягом І кварталу 2013 року загальна кількість договорів купівлі-

продажу державного майна, які перебувають на обліку, збільшилась на 54 

договори та становить 12556 договори. Такі зміни відбулись за рахунок 

збільшення кількості договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації 

на 52 договори до 8430 договорів, кількості договорів купівлі-продажу 

пакетів акцій акціонерних товариств на 1 договір до 1108 договорів та 

кількості договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва на 

1 договір до 3018 договорів.  
У звітному періоді з 12556 договорів, які перебувають на обліку, стан 

виконання умов контролюється за 1313 договорами, що на 72 договори 

менше ніж станом на 01 січня 2013 р. Таке зменшення кількості договорів, які 

перебувають на контролі, зумовлене збільшенням кількості договорів, умови 
яких вже виконано, та кількості договорів, за якими ведеться претензійно-

позовна робота, з 11117 договорів станом на 01 січня 2013 р. до 11243 станом на 

01 квітня 2013 р., тобто на 126 договорів. 

Протягом І кварталу 2013 року перевірці виконання умов підлягали 310 
договорів купівлі-продажу, фактично було перевірено 320 договорів. 

Перевірками встановлено, що зобов’язання, взяті покупцями об’єктів 

приватизації, переважно виконуються належним чином. Однак, поряд з цим має 
місце невиконання тих чи інших умов, що встановлено у 29 випадках. Вагома 

частина невиконання умов зафіксована у Луганській, Харківській та Херсонській 

областях і стосується порушення термінів добудови об’єктів, демонтажу, сплати за 

об’єкт, а також переоформлення права забудовника на об’єкт.  
Найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу 

об’єктів незавершеного будівництва. Так, із 3018 договорів цієї групи у І кварталі 

2013 року невиконання умов встановлено за 197 договорами, проти 191 договору 
станом на 01 січня 2013 р. Неналежне виконання умов зафіксовано за 11 

договорами, проти 16 договорів станом на 01 січня 2013 р. Термін виконання умов 

ще не закінчився за 402 договорами. У повному обсязі виконано умови 2408 

договорів, що на 14 договорів більше ніж станом на 01 січня 2013 р. 
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Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, стосується 

об’єктів малої приватизації. Із 8430 договорів цієї групи невиконання умов 

виявлене за 52 договорами, проти 51 договору станом на 01 січня 2013 р. 

Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) встановлено за 27 
договорами, проти 25 договорів станом на 01 січня 2013 р. Строк виконання 

умов не закінчився за 527 договорами. У повному обсязі виконано умови 7824 

договорів, що на 73 договори більше ніж станом на 01 січня 2013 р. 
На обліку органів приватизації перебувають 1108 договорів купівлі-

продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне 

виконання умов відмічено за 992 договорами, що на 10 договорів більше ніж 

станом на 01 січня 2013 р. Неналежне виконання умов, тобто відставання від 
передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 9 договорами, 

проти 10 договорів станом на 01 січня 2013 р. Невиконання умов зафіксовано за 

26 договорами, проти 29 станом на 01 січня 2013 р. Кількість договорів за 

якими термін виконання умов не настав зменшилась на 5 договорів та 
становить 81 договір. 

 

Органами приватизації вживаються заходи щодо забезпечення 
безумовного виконання умов договорів купівлі-продажу, а у разі неможливості 

досягнення позитивних результатів – щодо розірвання договорів та повернення 

пакетів акцій у державну власність. 

  Порушення виконання умов договорів в частині переоформлення права 

забудовника органами приватизації встановлено за 5 договорами. Такі випадки 

встановлено регіональними відділеннями по Херсонській та Харківській областях. 

Однією з причин такого порушення власниками приватизованих об’єктів є 
зволікання органів місцевого самоврядування з переоформленням документів. 

Недотримання термінів здачі земельної ділянки місцевим органам влади 

після розбирання придбаних покупцями об’єктів приватизації зафіксовано за 5 
договорами Регіональним відділенням Фонду по Луганській області. 

Недотримання термінів державної реєстрації нової форми власності 

придбаних покупцями об’єктів приватизації виявлено за 2 договорами 

Регіональними відділеннями Фонду по Харківській та Одеській областях. 
 Встановлено факти порушення умов договорів в частині виконання 

вимог екологічної безпеки та заходів з охорони навколишнього середовища 

за 3 договорами. Такі випадки зафіксовані Регіональними відділеннями Фонду 
по Запорізькій, Харківській та Луганській областях. 

Також почастішали випадки ненадання власниками об’єктів 

приватизації підтверджуючих документів щодо виконання умов договорів 

купівлі-продажу. Такі випадки встановлено за 3 договорами Регіональними 
відділеннями Фонду по Херсонській та Одеській областях.  

Порушення умов договорів в частині зобов’язань щодо створення 

робочих місць встановлено за 1 договором Регіональним відділенням Фонду 
по Сумській області.  

Загальна кількість договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні 

та інші зобов’язання, виражені у грошовій формі, становила 1354 договори, 

в тому числі: договори купівлі-продажу пакетів акцій – 879, об’єктів малої 
приватизації – 387, об’єктів незавершеного будівництва – 88. 
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Протягом І кварталу 2013 року збільшення загальної кількості чинних 

договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні та інші зобов’язання, на                    

4 договори зумовило зростання суми передбачених ними надходжень інвестицій на 
підприємства (у 1996-2018 роках), номінованих у національній валюті (порівняно з 

сумою надходжень інвестицій станом на 01 січня 2013 р.) на 0,83 млрд грн до 

12,46 млрд грн. Сума інвестиційних зобов’язань номінованих у інших валютах 

залишилась незмінною та становить 2,24 млрд дол. США та 19,26 млн євро. 
Фактично станом на 01 квітня 2013 р. українські підприємства, за 

наростаючим підсумком, отримали 11,33 млрд грн, 1,81 млрд дол. США та          

72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту становить 22,52 млрд грн. 
Так, протягом І кварталу 2013 року українські підприємства отримали 0,51 

млрд грн інвестицій, що на 0,08 млрд грн більше ніж у ІV кварталі 2012 року (0,43 

млрд грн). Динаміка надходження інвестицій на українські підприємства у І - ІV 

кварталі 2012 року та І кварталі 2013 року наведена на діаграмі 1. 

 
Діаграма 1. Динаміка надходжень інвестицій на українські підприємства                            

у І – ІV кварталі 2012 року та І кварталі 2013 року, млрд грн  
 

За окремими групами договорів суми інвестиційних зобов’язань 
розподіляються так: 

1. Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних 

товариств передбачено надходження на підприємства у період з 1995 по 2018 рік 

коштів на загальну суму 10,86 млрд грн, 1,94 млрд дол. США та 19,26 млн євро. 
Станом на 01 квітня 2013 р. за умовами договорів купівлі-продажу пакетів акцій  

передбачено надходження 8,65 млрд грн, 1,46 млрд дол. США та 19,26 млн євро. 

Фактично у період з 1995 року приватизованими підприємствами за 

договорами купівлі-продажу пакетів акцій отримано інвестицій на суму 

10,10 млрд грн, 1,78 млрд дол. США та 72,0 млн євро. Протягом І кварталу 2013 року 

приватизовані підприємства отримали інвестицій на суму 0,50 млрд грн. Таким 

чином, за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій підприємства (за 
накопичувальним підсумком) додатково отримали 1,45 млрд грн, 0,32 млрд дол. США 

та 52,74 млн євро. 

2. Договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва 
заплановано надходження інвестицій у період з 1995 по 2018 рік обсягом  

1,20 млрд грн та 10 тис. дол. США, а станом на 01 квітня 2013 р. – 723,15 млн грн, 
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10 тис. дол. США. Фактично на зазначену дату надійшло 865,94 млн грн і 27,76 

тис. дол. США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 142,79 млн 

грн та 17,76 тис. дол. США. 

3. Договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації передбачено у 
період до 2018 року внесення інвестицій на загальну суму 399,68 млн грн і              

298,29 млн дол. США, а станом на 01 квітня 2013 р. – 158,06 млн грн та                      

42,65 млн. дол. США. Фактично на зазначену дату надійшло 365,40 млн грн і 
23,48 млн дол. США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 207,34 млн грн. 

  

Підсумки перевірки стану виконання покупцями зобов’язань зі 
збереження наявної на момент приватизації кількості робочих місць та 

створення нових є такими. 

На контролі органів приватизації перебувають 157 договорів, які містять 

умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об’єктах на 
момент їх приватизації, та 207 договорів – щодо створення нових. 

Протягом І кварталу 2013 року перевірено 19 договорів, які містять умову 

зі збереження робочих місць, та 13 договорів, які містять умову зі створення 

нових робочих місць.  
Результати перевірки свідчать, що наявна на момент приватизації 

кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено договори з 

умовою збереження робочих місць, становила 1083 одиниці. Станом на                   
01 квітня 2013 р. їх кількість становить 1100 одиниць, тобто власниками у 

післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково 

створено 17 нових робочих місць. Кількість робочих місць за договорами з 

умовою збереження робочих місць у І –ІV кварталах 2012 року та І кварталі 
2013 року наведена на діаграмі 2.  

 
Діаграма 2. Кількість робочих місць за договорами з умовою збереження робочих 

місць у І – ІV кварталі 2012 року та І кварталі 2013 року 
 

На виконання зобов’язання зі створення нових робочих місць 

власниками цих об’єктів у постприватизаційний період створено 70 робочих 

місць (діаграма 3).  

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, за 
якими умови щодо збереження або створення нових робочих місць не 

передбачено. Протягом І кварталу 2013 року на 13 об’єктах приватизації 

відмічено створення 202 нових робочих місця.  



Контроль за виконанням умов договорів купівлі -продажу об’єктів   
 та аналіз результат ів виконання покупцями взятих  зобов’язань 

 

21 

 
Діаграма 3. Кількість створених робочих місць за договорами з умовою 

створення нових робочих місць у І – ІV кварталі 2012 року та І кварталі 2013 року 
 

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов’язань 

органами приватизації здійснювалась необхідна претензійно-позовна робота. 

Зокрема, крім заходів із стягнення штрафів, пені і неустойок, після використання 
всіх можливостей досудового врегулювання спорів у напрямку забезпечення 

реалізації цих умов вживалися заходи щодо визнання недійсними договорів та 

повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність. Загальна сума 

нарахованих за рішенням судів штрафів, пені і неустойок, за наростаючим 
підсумком за всі роки контролю, становить 30,84 млн грн та 119,3 тис. дол США. 

Фактично станом на 01 квітня 2013 р. сплачено 19,33 млн грн та 106,4 тис. дол. США. 

Таким чином, сплата штрафів, пені і неустойок за всі роки контролю становить 
62,68 відсотка, нарахованих у національній валюті, та 89,19 відсотка, нарахованих 

у доларах США. 

Протягом І кварталу 2013 року за рішеннями судів було нараховано 

штрафних санкцій на суму 261,24 тис грн. За рішеннями судів, які набрали 
законної сили у попередні періоди, протягом І кварталу 2013 року було 

сплачено штрафних санкцій на суму 87,00 тис грн. 

Після використання всіх можливостей з досудового врегулювання спорів 
проводилися дії з розірвання (визнання недійсними) договорів та повернення 

відчужених за ними об’єктів у державну власність. 

Станом на 01 квітня 2013 р. у власність держави повернуто 303, за 

накопичувальним підсумком, об’єкти приватизації (з них: 83 – пакети акцій, 53 
– єдині майнові комплекси і 167 – об’єкти незавершеного будівництва). За 131 

договором триває претензійно-позовна робота з їх розірвання (визнання 

недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність (з 

них: 16 – пакети акцій, 11 – єдині майнові комплекси та 104 – об’єкти 
незавершеного будівництва).  

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно 

продано 163 об’єкти, а саме: 

– 49 пакетів акцій; 
– 83 об’єкти незавершеного будівництва;  

– 31 єдиний майновий комплекс. 

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об’єктів за 

рішенням судів, за накопичувальним підсумком, становить 98,64 млн грн. 
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Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення виробничого та 

фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації 

власниками взятих зобов’язань: 

– Житомирська область. За договором купівлі-продажу об’єкта 
незавершеного будівництва (дільнична лікарня з амбулаторією) покупцем 

(фізична особа) виконано зовнішні та внутрішні роботи, підключено інженерні 

комунікації (водопостачання та водовідведення, електроенергія). Перша 
половина об’єкта вже добудована та використовується в літній період як 

благодійний центр для оздоровлення дітей сиріт та дітей з малозабезпечених 

сімей; 

– Черкаська область. На контролі регіонального відділення 
знаходиться договір купівлі-продажу частини приміщень третього поверху 

адміністративної будівлі. Покупець (приватний підприємець) протягом трьох 

років здійснив капітальний ремонт приміщень. Загальна сума інвестицій 

становить близько 150 тис грн; 
– Миколаївська область. За договором купівлі-продажу пакета акцій 

ВАТ „Украгроінжпроект” покупцем (ТОВ „Миколаївагропроектбуд”) протягом 

чотирьох років повинно бути внесено інвестицій на суму 2 млн грн. На сьогодні 
покупцем внесено інвестицій на суму 1 800 тис. грн, що в 1,2 рази більше ніж 

передбачено планом. Підприємство активно розвивається та демонструє високі 

показники фінансово-господарської діяльності (наприклад чистий дохід від 

реалізації продукції у 2012 році перевищив аналогічний показник 2011 року у 
1,5 рази). 
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6. Оцінка державного майна 
 

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами), 

фахівцями Фонду була проведена стандартизована оцінка 8 пакетів акцій 

акціонерних товариств і складено:  

– 5 актів оцінки пакетів акцій для продажу через організаторів торгівлі 
цінними паперами;  

– 3 акти оцінки пакетів акцій для продажу на конкурсах.  

З метою контролю за правильністю здійснення оцінки майна, дотриманням 

нормативно-правових актів з оцінки здійснюється рецензування актів оцінки. 
Зокрема, за звітний період фахівцями Фонду прорецензовано та підготовлено до 

затвердження 3 акти оцінки пакетів акцій для продажу на конкурсах, 5 актів 

оцінки пакетів акцій для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами.  
Керуючись вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівці Фонду у          

І кварталі 2013 року забезпечили рецензування у встановленому законодавством 

порядку 59 звітів про оцінку майна, у тому числі: 
– 56 звіти про оцінку об’єктів у матеріальній формі;  

– 3 звіти про оцінку державних пакетів акцій, єдиних майнових 

комплексів та об’єктів у нематеріальній формі.  
Також прорецензовано 8 актів оцінки нерухомого майна.  

Відповідно до вимог статті 7 Закону України „Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом Фонду від 29 серпня 2011 р. № 1270, Фонд здійснює 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для 

проведення незалежної оцінки майна у випадках, визначених законодавством.  
За І квартал 2013 року проведено 4 конкурси з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності з метою оцінки 5 об’єктів приватизації. 

З метою забезпечення належного рівня підготовки фахівців навчальними 

закладами, які уклали з Фондом угоду про співробітництво з професійної 
підготовки оцінювачів, за участю фахівців Фонду було здійснено 2 перевірки 

навчальних закладів.  

На виконання пунктів 3 та 12 Тимчасового порядку визначення оціночної 
вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються 

(обмінюються), Фонд упродовж звітного періоду здійснював: 

– прийом, опрацювання письмових повідомлень від суб’єктів оціночної 

діяльності про намір провадити діяльність з оцінки об’єктів нерухомості для 
цілей оподаткування та внесення відповідної додаткової інформації до 

Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності; 

– опрацювання інформації про оцінку об’єктів, оціночна вартість яких 

підлягала визначенню суб’єктами оціночної діяльності (про що щомісяця 
повідомляють Фонд). 

Станом на 01 квітня 2013 р. Фондом підготовлено до видачі 213 довідок з 

Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, а також опрацьовано близько 
2900 листів від таких суб’єктів оціночної діяльності про оцінку об’єктів 



Аналітична довідка  про роботу Фонду державного майна України  
та хід виконання Державної програми приватизаці ї у  І кварталі 2013  року 

24 

нерухомості (крім земельних ділянок), оціночна вартість яких підлягає визначенню 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103.  

Положення статті 23 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні” визначають зміст і напрями 

державного регулювання оціночної діяльності, а саме:  

– проведення контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами 

оціночної діяльності та іншими суб’єктами під час проведення оцінки майна; 

– сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, 

що базуються на міжнародних нормах і правилах.   

Фонд постійно приділяє увагу питанню контролю за дотриманням вимог 

законодавчих та нормативних документів про оцінку майна суб’єктами 

оціночної діяльності – суб’єктами господарювання.  

Станом на 01 квітня 2013 року співробітниками регіональних відділень 

Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим та центрального апарату 

Фонду, які мають право здійснювати рецензування, за даними автоматизованої 

підсистеми (АПС) „Рецензент”, опрацьовано та надано висновки щодо 2670 

звітів про оцінку державного майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності 

(таблиця 2).  
Таблиця 2 

 

Регіон 
Кількість звітів про 

оцінку 

Вінницька область 98 

Волинська область 42 

Дніпропетровська область 177 

Донецька область 263 

Житомирська область 60 

Закарпатська область 47 

Запорізька область 92 

Івано-Франківська область 42 

Київська область 81 

Кіровоградська область 73 

Луганська область 112 

Львівська область 135 

Миколаївська область 35 

Одеська область 151 

Полтавська область 70 

Рівненська область 73 

Сумська область 74 

Тернопільська область 33 

Харківська область 215 

Херсонська область 27 

Хмельницька область 69 

Черкаська область 82 

Чернівецька область 29 

Чернігівська область 98 

м. Київ 357 

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь 83 

Центральний апарат Фонду 52 

Всього 2670 



 
Оцінка державного майна  

 

25 

Загальна кількість прорецензованих звітів про оцінку майна у звітному 

періоді порівняно з відповідним періодом 2012 року зменшилась на 1,51 % 

(таблиця 3), що свідчить про уповільнення процесів оренди та продажу об’єктів 
державного та комунального майна у І кварталі 2013 року. 

Таблиця 3 
 

№ 

з/п 
Показник 

І квартал 

2012 року 

І квартал 

2013 року 

Відсоток 

(2013 до 

2012 р.) 

1 Чисельність суб’єктів оціночної діяльності, що працювали 

на ринку оцінки державного та комунального майна 
387 304 78,55 

2 Кількість прорецензованих звітів про оцінку майна 2711 2670 98,49 

 З них класифіковано на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна: 

- звіти, що повністю відповідають таким вимогам 40 16 40,0 

- звіти, що в цілому відповідають таким вимогам 2404 2548 105,99 

- звіти, що не повною мірою відповідають таким вимогам 264 105 39,77 

- звіти, що не відповідають таким вимогам 3 1 33,33 
 

У І кварталі 2013 року на ринку оцінки державного майна, за даними 

АПС „Рецензент”, працювало 304 суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти 

господарювання, які надавали Фонду та органам місцевого самоврядування 

послуги з оцінки майна. Порівняно з відповідним періодом 2012 роком цей 
показник у 2013 році зменшився на 21,45 %.   

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 „Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав” щодо відповідності звітів про оцінку майна 

нормативно-правовим актам з оцінки майна, звітами про оцінку, що повністю 
відповідають таким вимогам, визнані 16 звітів. Це на 60 % менше, ніж за аналогічний 
період 2012 року. Збільшилася на 5,99 % кількість висновків рецензента про звіти, які 

в цілому відповідають таким вимогам, та на 60,23 % зменшилася кількість висновків 
рецензента про звіти, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-
правових актів з оцінки майна. Негативних висновків рецензента отримано на 

66,67 % менше, ніж за відповідний період 2012 року.   
 

Згідно зі статтею 18 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні” та пунктом 6 Положення про порядок 
видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

від 14 березня 2002 р. № 479, Фонд здійснює приймання документів від суб’єктів 
господарювання з метою видачі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності.  

У І кварталі 2013 року Фонд видав 281 сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності (зокрема: 134 – юридичним особам та 147 – фізичним особам – 
приватним підприємцям), за видачу яких до державного бюджету перераховано 
14 331 грн. Підготовлено 40 наказів про анулювання 40 сертифікатів суб’єкта 

оціночної діяльності.  
Відповідно до статей 15, 16 Закону України „Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок 

роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13 листопада 
2002 р. № 1997, Фонд спільно з навчальними закладами здійснює видачу 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювача.  

Проведено 4 засідання Екзаменаційної комісії та на підставі протокольних 

рішень Фондом оформлено 84 кваліфікаційних свідоцтва оцінювача. 
На виконання вимог статті 17 Закону України „Про оцінку майна, 
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майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Порядку 

реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (далі – 

ДРО), затвердженого наказом Фонду від 19 грудня 2001 р. № 2355, за звітний 

період підготовлено до видачі 176 свідоцтв про реєстрацію у ДРО, 50 наказів 
Фонду про анулювання свідоцтв про реєстрацію у ДРО.  

Згідно з вимогами статті 14 Закону України „Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні” внесено до ДРО дані про 

підвищення кваліфікації 1534 оцінювачів та 138 нових оцінювачів, які 

пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів та успішно 

склали іспит.  
Наказами Фонду поновлено дію 93 кваліфікаційних свідоцтв 

оцінювача відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за 
відповідними напрямами оцінки майна.  

Наказами Фонду призупинено дію 237 кваліфікаційних свідоцтв 

фізичним особам, які вчасно не пройшли навчання за програмою підвищення 
кваліфікації та не подали копій відповідних посвідчень до Фонду.   

Відповідно до наказу Фонду від 19 жовтня 2012 р. № 3678 „Про внесення 
зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі 
оцінювачів”, за звітній період внесено до ДРО 1515 повідомлень, які надішли 

від оцінювачів. 
Здійснюється розміщення інформації на веб-сайті Фонду у розділі „Оцінка 

майна”. Станом на 01 квітня 2013 р. у відповідному розділі розміщено: 5 

інформаційних документів та анонсів, 14 протокольних рішень екзаменаційної 

комісії, графік проведення кваліфікаційних іспитів, 65 протокольних рішень 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності тощо.  
  

Відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні” однією із форм оціночної діяльності є 

методичне забезпечення оцінки майна, що полягає в розробленні методичних 

нормативних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх 

застосування, в удосконаленні законодавчого та нормативного забезпечення оцінки.   

З метою вдосконалення нормативно-правових актів з питань оцінки 

майна та оціночної діяльності за звітний період підготовлено 12 наказів Фонду.  
З метою вдосконалення та підготовки нормативно-правових актів з 

питань оцінки майна та оціночної діяльності, необхідних для реалізації Закону 
України від 09 грудня 2011 р. № 4107-VI „Про Фонд державного майна 
України”, за звітний період підготовлено проекти: 2 постанов Кабінету 
Міністрів України; спільного наказу Міністерства юстиції України та Фонду 
державного майна України та 6 наказів Фонду. 
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7. Ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
 

Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності 

(далі – Єдиний реєстр) ґрунтується на положеннях постанов Уряду від 14 квітня 

2004 р. № 467 „Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів 
державної власності” (із змінами та доповненнями) та від 30 жовтня 2005 р.               

№ 1121 „Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності”.  

Відповідно до ст. 6 Закону України „Про управління об’єктами державної 
власності” суб’єкти управління уповноважені вести облік об’єктів державної 

власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним 

використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання 
розпоряднику Єдиного реєстру відомостей про об’єкти державної власності для 

формування і ведення Єдиного реєстру. 

Станом на 01 квітня 2013 р., за інформацією, наданою Фонду органами 

державної влади (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної 
власності), в Єдиному реєстрі обліковуються: 

– 26,8 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної власності і 

належність яких до сфери управління відповідного суб’єкта управління 
підтверджена цим суб’єктом; 

– 599 господарських організацій з корпоративними правами держави; 

– більше 1 млн об’єктів державного майна, а саме: 

 684,2 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, 

установ, організацій; 

 411,9 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося 
на їх балансі; 

 33,9 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на 

їх балансі. 
 Інформацію про нерухоме майно державних підприємств,               

установ та організацій надали майже 12 тис. юридичних осіб 

(балансоутримувачів), на балансах 13,9 тис. юридичних осіб майно не 

обліковується.  
 

Загальна кількість юридичних осіб, що діють лише на основі державної 

власності і належність яких до сфери управління відповідного суб’єкта 

управління підтверджена цим суб’єктом, станом на 01 квітня 2013 р., порівняно 

з відповідними двома попередніми періодами, наведена у таблиці 4. 
Таблиця 4 

 

 01 квітня 

2011 

01 квітня 

2012 

01 квітня 

2013 

Кількість юридичних осіб, які діють на основі 

лише державної власності і належність яких 

до сфери управління відповідного суб’єкта 

управління підтверджена цим суб’єктом (тис.) 

25,1  25,2  26,8  

 

Як свідчать дані таблиці, протягом порівняльних періодів загальна 
кількість юридичних осіб збільшилася у зв’язку з проведенням реорганізації 
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центральних органів виконавчої влади в результаті адміністративної реформи у 

2011 – 2012 роках та створення органів виконавчої влади на місцевому рівні, а 

також при упорядкуванні обліку юридичних осіб (підтверджено належність до 

сфери управління та надано інформацію до Єдиного реєстру). 
Найбільшу кількість юридичних осіб, які віднесені до сфери управління, 

мають:  

– Міністерство юстиції України – 3 тис.; 
– Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – 1,6  тис.; 

– Міністерство внутрішніх справ України – 1,2 тис.; 

– Міністерство фінансів України – майже 1,2 тис.; 

– Міністерство охорони здоров’я України – 1 тис. 
 

Реалізуючи державну політику у сфері обліку об’єктів державної 

власності, Фонд організував співпрацю із 156 суб’єктами управління.  
Суб’єкти управління, уповноважені вести облік об’єктів державної власності, 

що перебувають в їх управлінні, та надають розпоряднику Єдиного реєстру 

інформацію про об’єкти державної власності в електронному та паперові вигляді.  

У зв’язку з проведенням реорганізації майже 80 центральних органів 
виконавчої влади в результаті адміністративної реформи у 2011-2012 роках, 

Фондом разом з новоствореними суб’єктами управління вживалися заходи щодо 

упорядкування обліку об’єктів державної власності. 
Відповідно до вимог положень Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                  

від 30 листопада 2005 р. № 1121, комісіями з питань упорядкування обліку 

юридичних осіб (далі – комісії) під керівництвом обласних державних 
адміністрацій, Ради міністрів АР Крим, Київської та Севастопольської 

міськдержадміністрацій проводиться робота з упорядкування обліку юридичних 

осіб, які за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (далі – ЄДРПОУ) віднесені до сфери управління  відповідного суб’єкта 

управління, який цього не підтверджує. 

За підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності 2006 

та 2012 років, упорядкуванню підлягало 23,7 тис. юридичних осіб (записів в 
ЄДРПОУ), з яких станом на 01 січня 2013 р. за результатами роботи  комісій 

упорядковано 9,2 тис. та Фонду з суб’єктами управління – 7,2 тис., що становить         

69 % загальної кількості юридичних осіб, які підлягали упорядкуванню. 
При цьому залишаються неупорядкованими майже 7,3 тис. юридичних 

осіб, які значаться в ЄДРПОУ, але належність до сфери управління не 

підтверджена відповідним суб’єктом управління та/або відомості про які до 

Фонду, з метою внесення до Єдиного реєстру, не подавалися.  

Із зазначеної кількості юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ): 

– опрацьовано комісіями щодо майже 3,8 тис., у тому числі складено 2,1 тис. 
актів обстеження „недіючих” юридичних осіб, стосовно яких неможливо 

завершити процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи в 

установленому законодавством порядку, та 10 висновків щодо віднесення „діючої” 
юридичної особи до сфери управління відповідного суб’єкта управління; 

– підлягає опрацюванню комісіями – 3,5 тис. 

Від загальної кількості не опрацьованих комісіями матеріалів щодо 
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юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ) майже 60 % перебувають в опрацюванні 5 
комісій. Такі комісії утворені при Дніпропетровській (362 записів ЄДРПОУ), 

Донецькій (509), Одеській (349), Харківській (353) обласних та Київській (425) 

міських державних адміністраціях. 
 

Загальна кількість юридичних осіб, які за даними ЄДРПОУ віднесені до 

сфери управління відповідного суб’єкта управління, який цього не підтверджує, 

станом на 01 квітня 2013 р., порівняно з відповідними двома попередніми 
періодами, наведена у таблиці 5. 

Таблиця 5 
 

Кількість юридичних осіб  

(записів в ЄДРПОУ) тис. 

01 квітня 

2011 

01 квітня 

2012 

01 квітня  

2013 

Упорядковано облік  10,6 10,9 16,4 

Не упорядковано облік 6,1 5,9 7,3 

у тому числі: 

- опрацьовані комісіями 3,3 3,6 3,8 

- не опрацьовані комісіями 2,8 2,3 3,5 
 

Найбільшу кількість юридичних осіб, які підлягають упорядкуванню, мають: 

– місцеві державні адміністрації – 1 368; 
– Міністерство аграрної політики України (правонаступник – Міністерство 

аграрної політики та продовольства України) – 948; 

– Міністерство промислової політики України (правонаступник – Державне 
агентство України з управління державними корпоративними правами та 

майном) – 591; 

– Міністерство освіти і науки України (правонаступник – Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України) – 415. 
Для прискорення обстеження неопрацьованих комісіями юридичних осіб, 

визначення потенційного суб’єкта управління, „діючої” / „недіючої” юридичної 

особи Фонд звертався до: 

– Державної реєстраційної служби з метою виявлення зареєстрованих до 

01 липня 2004 р. та не включених до Єдиного державного реєстру  юридичних  

осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР), ліквідованих в установленому 

законодавством порядку, а також таких, що змінили організаційно-правову 

форму господарювання тощо;  

– Державної служби статистики з метою отримання інформації з 

ЄДРПОУ та визначення державних підприємств, що подають фінансову і 

статистичну звітність; 

– Державної казначейської служби з метою визначення державних 

установ, організацій, що подають фінансову звітність. 

За результатами опрацювання даних комісій та відповідних суб’єктів 

управління про неупорядковані юридичні особи (записи в ЄДРПОУ) з’ясовано, 

що більшість юридичних осіб не здійснюють діяльності, не звітують до органів 

Державної податкової служби та Пенсійного фонду, не розташовані за 

юридичною адресою та дані про які не внесені до ЄДР. По таких об’єктах 

неможливо завершити процедуру припинення державної реєстрації в 

установленому законодавством порядку. 

Із неупорядкованих юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ): 
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– 2,7 тис. юридичних осіб, що становить 36,9 % загальної кількості 

неупорядкованих юридичних осіб, внесені до ЄДР (перереєстровані в 

установленому порядку), з яких: 

 0,9 тис., що становить 12,6 % загальної кількості неупорядкованих 
юридичних осіб, перебувають в стані припинення діяльності – процедура 

припинення державної реєстрації буде проведена в установленому 

законодавством порядку, та щодо них відсутні підтвердження відомостей про 
юридичну особу; 

 1,8 тис., що становить 24,4 % загальної кількості неупорядкованих 

юридичних осіб, не перебувають в процесі припинення – підлягають 

приведенню у відповідність реєстраційні дані (організаційно-правова форма 
господарювання), установчі документи та закріпленню за суб’єктами 

управління; 

– 4,7 тис. юридичних осіб,  що становить 63,1 % загальної кількості 

неупорядкованих юридичних осіб, відсутні в ЄДР (зареєстровані до 01 липня 2004 р. 
та не включені до ЄДР), тому неможливо завершити процедуру припинення 

державної реєстрації в установленому порядку. 

З метою розробки порядку виключення юридичних осіб з ЄДРПОУ, 
стосовно яких неможливо завершити процедуру припинення державної реєстрації 

в установленому порядку, Фонд звернувся до Державної служби статистики та  

Кабінету Міністрів України. 
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8. Управління державним майном 
 

8.1. Управління державним майном, що не увійшло у процесі 

приватизації до статутних капіталів господарських товариств. 

Інформація про прийняті Фондом рішення щодо відчуження та 

списання об’єктів власності 
 

Фондом здійснюється систематична робота щодо управління державним 

майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів 

господарських товариств, але залишилося у них на балансі, майнових відносин 

з організаціями з недержавною формою власності, відчуження та списання 
об’єктів державної власності, а також виконання завдань, пов’язаних з 

інвентаризацією державного майна України, що використовується 

Чорноморським флотом Російської Федерації на території України.  
Відповідно до Закону України „Про управління об’єктами державної 

власності” (зі змінами та доповненнями) об’єктом управління державної власності 
є, зокрема, державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не 
увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та 

організацій (далі – державне майно).   
Функції з управління державним майном, за територіальною ознакою – 

місцем розташування господарських товариств, покладено на регіональні 
відділення Фонду.  

Згідно з інформацією, внесеною регіональними відділеннями Фонду до 

Реєстру державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації, обліковується господарськими 
організаціями або залишилося після ліквідації підприємств та організацій у 

державній власності, станом на 01 квітня 2013 р. перебуває 33967 об’єктів 
державної власності.  

Питання управління таким державним майном регулюються, зокрема, 

Положенням про управління державним майном, яке не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх 

балансі, затвердженим спільним наказом Фонду та Міністерства економіки            

від 19 травня 1999 р. № 908/68 „Про управління державним майном, яке не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їх балансі”, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 24 червня 1999 р. за № 414/3707.  

У І кварталі 2013 року регіональними відділеннями Фонду реалізовано 

управлінські рішення щодо 286 об’єктів державної власності, зокрема: 

– приватизовано – 13 об’єктів; 
– передано в оренду – 4 об’єкти;  

– передано у комунальну власність – 84 об’єкти; 
– передано господарським товариствам на умовах договору зберігання – 

10 об’єктів;  

– списано – 38 об’єктів;  
– прийнято інші управлінські рішення (знято з балансу на підставі 

свідоцтва на право власності малоквартирні житлові будинки, відшкодовано 
збитки тощо) – 134 об’єкти.  
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Регіональними відділеннями Фонду здійснювалися перевірки згідно з 

Порядком проведення державними органами приватизації перевірок стану 
ефективного використання та збереження державного майна, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але 

перебуває на їх балансі, затвердженим наказом Фонду від 16 грудня 2009  р. 
№ 1998, та на підставі доручень і наказів Фонду. При виявленні порушень 

утримання, зберігання та використання такого державного майна оперативно 
вживалися заходи з їх усунення, зокрема велася претензійно-позовна робота з 
метою відшкодування збитків державі внаслідок неналежного утримання та 

використання державного майна.  
Так, у І кварталі 2013 року проведено вибіркові перевірки збереження та 

належного використання 2314 об’єктів. При цьому повторно перевірено 2172 об’єкти.  
За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими 

товариствами вимог збереження 729 об’єктів. Для усунення цих порушень 
вжито, зокрема, таких заходів:  

 направлено звернення правоохоронним органам, Державної фінансової 
інспекції України, суду щодо 44 об’єктів;  

 направлено звернення суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) 
про відновлення майна, відшкодування збитків щодо 174 об’єктів;  

 запропоновано балансоутримувачам укласти договір зберігання щодо 
26 об’єктів.  

Відповідно до Плану заходів з підготовки та проведення у 2009 – 2014 роках 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного 
захисту), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                     
від 26 листопада 2008 р. № 1473-р (із змінами), регіональними відділеннями 
Фонду здійснюється робота в частині забезпечення проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які не 
увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації.   

Проаналізувавши та узагальнивши інформацію від регіональних відділень 
Фонду, Фонд щокварталу надає зведені дані Міністерству надзвичайних 
ситуацій про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту), які не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств у процесі приватизації.  

За інформацією регіональних відділень Фонду, станом на 01 квітня 2013 р. 
було укладено 626 угод з бюро технічної інвентаризації, проінвентаризовано 919 
захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) із 1208 одиниць, які 
підлягають технічній інвентаризації.  

Також протягом звітного періоду проводилася робота щодо надання 
погодження (згоди) на відчуження та списання державного майна. 

Так, згідно із Порядком відчуження об’єктів державної власності,  
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 р. № 803 
(із змінами), за поданням відповідних суб’єктів управління надано погодження 
(згода) на відчуження 1 об’єкта основних фондів (нерухоме майно). 

Погодження (згода) на відчуження зазначеного майна надавалося Фондом 
за умови продажу цього майна, виключно, на аукціоні. Незалежна оцінка 
вартості майна (початкова вартість), на яке надано погодження (згода) на 
відчуження, становить 0,083 млн. грн (з урахуванням ПДВ). 
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Згідно із Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р. № 1314 (із 
змінами), за поданням відповідних суб’єктів управління Фондом не надавалось 
погодження (згода) на списання об’єктів основних засобів (нерухоме та рухоме 
майно). Натомість Фондом було запропоновано відповідним суб’єктам управління 
розглянути питання стосовно продажу 21 об’єкта основних засобів (нерухомого 
майна) шляхом приватизації, а по 11 об’єктах основних засобів (нерухомого майна)  
розглянути питання щодо прийняття іншого управлінського рішення (приватизація, 
безоплатна передача тощо). 

 

Триває робота щодо інвентаризації нерухомого майна, яке використовується 
Чорноморським флотом Російської Федерації (далі – ЧФ РФ).  

Інвентаризація об’єктів нерухомості, переданих у користування ЧФ РФ, 
проводиться відповідно до Порядку проведення інвентаризації нерухомого 
майна, що використовується Чорноморським флотом Російської Федерації на 
території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України          
від 03 березня 2006 р. № 246.  

З урахуванням вимог пункту 4 зазначеного Порядку та у зв’язку із кадровими 
змінами у складі керівництва Міністерства оборони України 20 лютого 2013 р. 
Головою Комісії з проведення інвентаризації нерухомого майна, що використовується 
ЧФ РФ на території України, затверджено оновлений склад такої Комісії.   

Станом на 01 квітня 2013 р. проінвентаризовано 1341 об’єкт нерухомості 
у 95 військових містечках, що розташовані на 145 земельних ділянках.  

З метою узгодження поточних питань, що виникають під час проведення 
інвентаризації, 6 лютого 2013 р. відбулося засідання Комісії з проведення 
інвентаризації нерухомого майна, що використовується ЧФ РФ на території 
України на якому, зокрема, було обговорено: 

– результати інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що 
використовуються ЧФ РФ на території України, їх фактичний стан та питання 
щодо продовження такої інвентаризації; 

– питання оформлення проміжних результатів згаданої інвентаризації та 
пропозиції щодо їх використання. 

Першим заступником Міністра закордонних справ України, Головою 
Української частини Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його 
перебування на території України 5 березня 2013 р. затверджено оновлений 
склад Української частини Робочої групи з питань інвентаризації земельних 
ділянок і державного майна України, що перебувають у користуванні ЧФ РФ на 
території України. 

21 березня 2013 р. відбулося засідання Української частини Робочої групи з 
питань інвентаризації земельних ділянок і державного майна України, що 
перебувають у користуванні ЧФ РФ на території України, з метою попереднього 
обговорення питань, які мають розглядатися на засіданні Робочої групи, 
проведення якого було заплановано на 10-11 квітня 2013 року у м. Севастополі, та 
формування позиції Української сторони з питань, пов’язаних з проведенням 
інвентаризації земельних ділянок та об’єктів нерухомості. 

З метою неухильного виконання пункту 8 доручення Президента України 
від 15 листопада 2010 р. № 1-1/2696 щодо прискорення інвентаризації нерухомого 

майна, яке використовується ЧФ РФ на території України, Фонд щоквартально 
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інформує Уряд про хід інвентаризації, про заходи, які здійснювалися 

(здійснюються) для її продовження. 
 

Триває робота, пов’язана з поверненням у власність держави в особі Фонду 

майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього СРСР, 

яке перебувало/перебуває у користуванні громадських організацій (в тому числі 

Федерації профспілок України та суб’єктів господарювання, створених за її 
участю) і яке за рішенням судів повертається у власність держави в особі Фонду.  

Станом на 01 квітня 2013 р. регіональними відділеннями надано до 

центрального апарату Фонду 13 витягів про державну реєстрацію прав власності 
на об’єкти, які зареєстровано за державою в особі Фонду.  

У Фонді 20 березня 2013 р. було проведено чергове засідання міжвідомчої 

робочої групи з питань обліку, інвентаризації майна, яке перебуває у віданні, 

володінні та користуванні профспілок України (наказ Фонду від 01 лютого 
2012 р. № 162), на якому, зокрема обговорювалося питання обліку майна, яке 

станом на 24 серпня 1991 р. було у віданні, володінні та користуванні Федерації 

профспілок України та суб’єктів господарювання, створених за її участю, з 
використанням автоматизованої системи „Юридичні особи-П”. 

Крім того, відповідно до вимог §§ 44-46 Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. 

№ 950 (із змінами), Фондом, з метою скасування строку, протягом якого Фонд має 
забезпечувати передачу творчим спілкам України у власність нерухомого майна, 

яке станом на 24 серпня 1991 р. (згідно з правоустановчими документами) 

перебувало у віданні творчих спілок колишнього Союзу РСР або у володінні чи 
користуванні відповідних республіканських або територіальних структур, 

розроблено та подано до Міністерства юстиції України проект постанови Кабінету 

Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

10 липня 1998 року № 1058” для проведення правової експертизи та надання за її 
результатами висновку (лист від 15 березня 2013 р. № 10-24-3268).  
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9. Управління державними корпоративними правами 
 

9.1. Структура корпоративних прав держави 
Для забезпечення оперативного обліку акцій, часток, паїв, що належать 

державі у статутних капіталах господарських товариств, для здійснення 

ефективного управління корпоративними правами держави Фондом відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1679 ведеться 
Реєстр корпоративних прав держави на підставі відомостей, поданих 

міністерствами, відомствами, іншими центральними органами виконавчої влади.  

Станом на 01 квітня 2013 р. у Реєстрі корпоративних прав держави 

обліковуються 599 господарських товариств, у статутному капіталі яких є 
державна частка. 

Держава в особі Уряду України, Фонду, міністерств та інших 

центральних та місцевих органів виконавчої влади здійснює управління 
корпоративними правами держави у 509 акціонерних товариствах, 60 

товариствах з обмеженою відповідальністю та 30 національних акціонерних і 

державних холдингових компаніях (НАК і ДХК), створених спеціальними 

рішеннями Президента та Уряду України.  
З них:  

 270 господарських товариств (45,07 % загальної кількості) мають у 

статутному капіталі державну частку понад 50 %, що надає державі право 

контролю за їх діяльністю (далі – контрольний пакет), з яких 147 господарських 

товариств (24,54 %) мають державну частку 100 %; 

 163 господарських товариства (27,21 %) мають державну частку у 

статутному капіталі розміром від 25 % до 50 % (блокуючий пакет);  

 166 господарських товариств (27,71 %) мають державну частку у 

статутному капіталі менше 25 % (діаграма 4). 

 
Діаграма 4. Розподіл корпоративних прав держави за розміром державної частки у 

статутному капіталі господарських товариств станом на 01 квітня 2013 року 
 

Із загальної кількості:  

– 150 акціонерних товариств (далі – АТ) засновано міністерствами в 

процесі корпоратизації державних підприємств, також 19 НАК та ДХК, які не 

подають до Фонду жодної звітності, а функції з управління цими товариствами 
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здійснюють виключно засновники – міністерства; 

– 46 господарських товариств (7,3 % загальної кількості) мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави, з них у 37 товариствах 

контрольний пакет акцій належить державі.    

Фонд і його регіональні відділення здійснюють управління 430 об’єктами 

з корпоративними правами держави (71,78 % загальної кількості), з них з 
державною часткою від 50 % до 100 % – 138 об’єктами.  

Міністерства та інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

здійснюють управління корпоративними правами 169 (28,21 %) господарськими 
товариствами, з них з державною часткою більше 50 % – 138 об’єктами.  

Загальна кількість пакетів акцій, часток, паїв, що належать державі у 

статутному капіталі господарських товариств, станом на 01 квітня 2013 р., 

порівняно з відповідним періодом 2012 року, наведена у таблиці 6. 
Таблиця 6 
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АТ, створені в процесі 

приватизації та корпоратизації 
341 284 67 54 62 46 102 87 110 97 

ХК, ДАК, НАК 29 30* 0 0 0 0 0 0 29 30 

АТ, створені за участю Фонду 79 75 27 23 10 8 29 31 13 13 

ТОВ 67 60 10 5 16 16 22 22 19 17 

АТ, які перебувають на обліку 

інших органів виконавчої влади 167 150 6 5 10 9 36 23 115 113 

Разом 683 599 110 87 98 79 189 163 286 270 

* в т. ч. 19 ХК, які перебувають на обліку інших органів виконавчої влади. 
 

Як свідчать дані таблиці, протягом порівняльного періоду загальна кількість 

господарських товариств зменшилась на 84 (за рахунок зменшення кількості 
товариств, які перебувають в управлінні інших органів виконавчої влади). Зокрема, 

загальна кількість АТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, 

зменшилась на 57, а саме: з державною часткою до 10 % –зменшилась на 13 ВАТ, з 
державною часткою від 10 до 25 % – зменшилась на 16 АТ, з державною часткою 

від 25 до 50 % – зменшилась на 15 АТ та з державною часткою від 50 % до 100 % – 

зменшилась на 13 АТ. 
 

9.2. Взаємодія з іншими органами виконавчої влади у сфері 

управління державними корпоративними правами 
 

Відповідно до статті 7 Закону України „Про управління об’єктами 

державної власності” Реєстр корпоративних прав держави є складовою Єдиного 
реєстру об’єктів державної власності. 

Фондом державного майна розроблено автоматизовану систему (АС) 

„Юридичні особи”, яка передбачає можливість внесення відомостей про корпоративні 

права держави через форму вводу „КПД” (Корпоративні права держави).  
У міністерствах та відомствах впроваджено АС „Юридичні особи” і ними 

щокварталу до Фонду в електронному вигляді подаються відомості про об’єкти 
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державної власності, які, зокрема, містять інформацію про розмір статутного 
капіталу, розмір корпоративних прав держави, реєстратора, зберігача, 

депозитарію тощо.  

Відповідно до п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 

2003 р. № 1679 міністерства та відомства для внесення в Реєстр корпоративних 

прав держави надають відомості до Фонду про господарські товариства, щодо яких 

вони виступають засновниками або здійснюють управління корпоративними 

правами держави.  

У разі виявлених розбіжностей між наданою міністерствами та відомствами 

інформацією, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 

2003 р. № 1679, та інформацією, наданою через АС „Юридичні особи”, Фонд 

надсилає листи до міністерств та відомств з виявленими розбіжностями та вимогою 

виправити помилки та надати копії підтверджувальних документів.  

Фондом державного майна вживаються організаційні заходи щодо 

наповнення Реєстру КПД достовірними даними. Зокрема, з метою удосконалення 

супроводження та забезпечення розвитку єдиної комп’ютерної інформаційної 

системи органів приватизації в напрямку управління та обліку корпоративних 

прав держави розроблено та затверджено наказ від 22 березня 2005 р. № 583 „Про 

введення в дію ІППС „ЕТАП-КПД” та Положення про функціонування                  

ІППС „ЕТАП-КПД”, який регламентує відповідальність за достовірність та 

своєчасне введення структурними підрозділами Фонду та його регіональних 

відділень даних до ІППС „ЕТАП-КПД”. Наказом Фонду від 26 вересня 2006 р. 

№ 1467 були внесені зміни та доповнення до зазначеного наказу Фонду щодо 

визначення працівників структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду 

відповідальними за своєчасне наповнення ІППС „ЕТАП-КПД” та дотримання 

відповідних регламентів при формуванні Реєстру КПД.   

З метою впорядкування діяльності, пов’язаної з веденням Реєстру 

корпоративних прав держави, Фондом наказом від 25 червня 2005 р. № 1810 „Про 

впорядкування діяльності, пов’язаної з веденням Реєстру корпоративних прав 

держави” регламентовано порядок наповнення та контроль повноти інформації, 

яка вноситься до Реєстру КПД структурними підрозділами Фонду та його 

регіональними відділеннями. Відповідно до пункту 8 цього наказу регіональні 

відділення Фонду до 5-го числа кожного місяця звітують Фонду за встановленою 

формою стосовно корпоративних прав держави по господарських товариствах, які 

перебувають у сфері їх управління.  
Завдяки чіткому веденню Реєстру корпоративних прав держави 

забезпечується виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, 

а саме – надання у 3-денний термін інформації щодо наявності та розміру 

державної частки у статутному капіталі господарських товариств. 
 

9.3. Діяльність Фонду з удосконалення системи управління 

державними корпоративними правами 
 

Одним із ключових питань у Фонді залишається удосконалення та 

узгодження положень законодавства з питань корпоративного управління. 

Фондом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження фінансового плану відкритого акціонерного товариства „Турбоатом” 
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на 2013 рік” та проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження фінансового плану публічного акціонерного товариства „Одеський 

припортовий завод” на 2013 рік”, які були прийнято  Кабінетом Міністрів України. 

Фондом державного майна України було опрацьовано проекти: 

1. Законів України: 

 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”; 

 „Про внесення змін до Закону України „Про акціонерні товариства” 

(щодо зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерного товариства 

з метою забезпечення стабільного інвестиційного режиму в Україні)”; 

 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління об’єктами державної власності”; 

 „Про внесення змін до Закону України „Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; 

 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

затвердження фінансових планів державних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків (часток, паїв) 

належить державі”; 

2. Постанов Кабінету Міністрів України: 

 „Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна 

боржника шляхом заміщення активів”; 

 „Про додаткові вимоги до арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні 

підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної 

власності перевищує 50 відсотків”; 

 „Про реалізацію статті 85 Закону України „Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; 

 „Про внесення змін до порядку формування та реалізації дивідендної 

політики держави та додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 

лютого 2011 року № 106”; 

 „Про затвердження базового нормативу відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2012 році господарських товариств у статутних 

капіталах яких є корпоративні права держави”; 

3. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення 

Концепції проекту загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості 

на період до 2020 року”; 

Стосовно зазначених вище проектів нормативно-правових актів надано 

пропозиції головним розробникам. 
 

Крім того, у Фонді діють: Тимчасова комісія Фонду з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат; Комісія з проведення фінансово-економічного 

аналізу господарської діяльності акціонерних товариств та Комісія з атестації 
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керівників виконавчих органів акціонерних товариств, роботу яких організовує 

Фонд. На засіданнях зазначених комісій заслуховують звіти голів правлінь, що 

мають заборгованість із виплати заробітної плати, по платежах до бюджету, 

перед Пенсійним фондом України та не виконують показників фінансового 

плану. 

Так, у І кварталі 2013 року проведено 55 засідань тимчасових Комісій, на 

яких заслуховувались звіти керівників підпорядкованих підприємств, що мають 

заборгованість із виплати заробітної плати та перед Пенсійним фондом України, у 

тому числі, центральним апаратом проведено 6 засідань тимчасової Комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 3 засідання Комісії з проведення 

фінансово-економічного аналізу господарської діяльності акціонерних товариств, 2 

спільних засідання тимчасової Комісії і Комісії з проведення фінансово-

економічного аналізу господарської діяльності акціонерних товариств. По кожному 

підприємству-боржнику визначено заходи з ліквідації зазначеної заборгованості.  

За результатами засідань вищезазначених Комісій щодо керівників 

суб’єктів господарювання було вжито таких заходів: 

– попереджено про персональну відповідальність або винесено догану за 

невиконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

невиконання умов контракту та показників фінансового плану;  

– зобов’язано оптимізувати не задіяні у виробництві основні засоби 

(скласти переліки майна для списання, передачі у комунальну власність, 

консервації та продажу) та продовжувати роботу з пошуку інвесторів з метою 

підготовки суб’єктів господарювання до приватизації;  

– зобов’язано активізувати роботу щодо зняття арешту з рахунків 

суб’єктів господарювання. 
 

Фонд продовжує роботу з підвищення ефективності управління 

державними корпоративними правами в акціонерних товариствах та контролю 

за фінансовою діяльністю цих товариств, зокрема: 

– проводиться оцінка управління об’єктами державної власності відповідно 

до Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів від 19 червня 2007 р. № 832. 

Результати оцінки щокварталу надаються Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України для узагальнення і прийняття управлінських рішень;  

– для підвищення кваліфікації посадових осіб акціонерних товариств у 

сфері корпоративного управління, у І кварталі 2013 року було організовано та 

проведено 1 семінар за програмою „Корпоративний секретар”, у якому взяли 

участь 12 представників господарських товариств, які виконують функції 

корпоративних секретарів в акціонерних товариствах. 

Разом з цим, у І кварталі 2013 року Фондом: 

– опрацьовано документи та прийнято відповідні управлінські рішення 
стосовно участі представників Фонду у загальних зборах акціонерів 10 

господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка; 

– забезпечено участь представників держави у проведенні загальних 
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зборів акціонерів 3 господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна частка; 

– підготовлено та подано на погодження до Кабінету Міністрів України 

завдання на голосування представникам держави на загальні збори акціонерів 2 

господарських товариств з державною часткою більше 50 %. 

 Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України „Про акціонерні 

товариства”, станом на 01 квітня 2013 р. в бездокументарну форму існування 

переведено акції 184 товариств, з них 75 – товариства, контрольним пакетом 

акцій яких володіє держава. 
 

На виконання Закону України „Про акціонерні товариства” голосування 

представниками держави на засіданнях наглядових рад акціонерних товариств з 

державною часткою 50 % і більше здійснюється на підставі погодженого 

Кабінетом Міністрів України завдання на голосування. 

Так, за І квартал 2013 року до Кабінету Міністрів України надіслано 33 

пакети документів для погодження завдання на голосування представникам 

держави у наглядових радах 20 акціонерних товариств, що відносяться до сфери 

управління центрального апарату Фонду, та 10 пакетів документів для погодження 

завдання на голосування представникам держави у наглядових радах 8 акціонерних 

товариств по підприємствам регіональних відділень Фонду. 
 

Законом України від 13.03.2012 № 4498-VI „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами 

державної власності” були внесені зміни до Закону України „Про управління 

об’єктами державної власності”, а саме: виключений п.п. ж) п.3 ч.1 ст. 7, в 

якому визначалося, що Фонд державного майна здійснює разом з центральним 

органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів 

України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто, Фонд вже не є 

органом, який здійснює формування та реалізацію дивідендної політики 

держави. 

Статтею 5 Закону України „Про Фонд державного майна України” 

визначено, що Фонд державного майна проводить моніторинг сплати 

дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що 

належать до сфери його управління. 

Рішення про розподіл прибутку, у тому числі про нарахування та сплату 

дивідендів, господарськими товариствами приймається на загальних зборах 

акціонерів, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року, відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”. 

У І кварталі 2013 року дивіденди на корпоративні права держави до 

державного бюджету не надходили. 
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9.4. Участь Фонду в процедурах банкрутства підприємств та 

реструктуризації господарських товариств, у статутних капіталах 

яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які 

належать до сфери управління Фонду 
 

Повноваження Фонду державного майна України щодо участі у 

процедурах банкрутства підприємств-боржників регламентуються: 

– Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом”;  

– Законом України „Про управління об’єктами державної власності”; 

– Законом України „Про Фонд державного майна України”; 

– Порядком погодження планів санації та мирових угод, затвердженим 

наказом Фонду від 06 червня 2007 р. № 895 (зі змінами), зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за № 836/14103, та іншими 

нормативними документами. 

З урахуванням вимог абзацу „д” підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону 

України „Про управління об’єктами державної власності”, абзацу 22 статті 1 

Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом” та статті 5 Закону України „Про Фонд державного майна 

України” Фондом державного майна: 

– направлялися звернення, клопотання до господарських судів щодо 

залучення Фонду до розгляду справ про банкрутство господарських 

організацій, управління державними корпоративними правами яких здійснює 

Фонд, та державних підприємств, що перебувають в управлінні Фонду; 

– направлялися відповідні клопотання до господарського суду, комітету 

кредиторів щодо подальшого провадження у справах про банкрутство 

підприємств-боржників; 

– забезпечувалася участь представників Фонду у зборах кредиторів, 

засіданнях комітетів кредиторів та господарських судів при розгляді справ про 

банкрутство підприємств-боржників; 

– вживалися заходи із залученням регіональних відділень щодо 

оперативного отримання ухвал господарських судів; 

– здійснювалися заходи щодо визначення та погодження кандидатури 

організатора аукціону стосовно майна підприємства-боржника, яке перебуває в 

управлінні Фонду державного майна України. 
 

Крім того, Фонд державного майна постійно дає доручення регіональним 

відділенням щодо забезпечення участі їх представників у засіданнях суду та 

комітету кредиторів під час провадження у справах про банкрутство 

підприємств-боржників, які територіально розміщені у відповідних регіонах.  
 

Станом на 01 квітня  2013 р. провадження у справах про банкрутство 

порушено стосовно 77 господарських товариств, у статутних капіталах яких 

державна частка перевищує 50 %. 

Відомості про кількість та стадії процедури банкрутства підприємств, 

стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, станом на 01 

квітня 2013 р. наведені у таблиці 7.  



Аналітична довідка  про роботу Фонду державного майна України  
та хід виконання Державної програми приватизаці ї у  І кварталі 2013  року 

42 

Таблиця 7 
 

Стадія процедури 

банкрутства 

01.01.2013 01.04.2013 

К-сть підпр. в управлінні: К-сть підпр. в управлінні*: 

Регіо-

нальних 

відділень 

Централь-

ного 

апарату 

в т. ч. 

держ. 

підпр.* 

Регіо-

нальних 

відділень 

Централь-

ного 

апарату 

в т. ч. 

держ. 

підпр.* 

Розпорядження 

майном 
7 11 1 1 6 - 

Санація 25 26 6 21 19 5 

Ліквідація 33 8 1 20 10 2 

Всього 76 45 14 42 35 7 
 

* у тому числі державні підприємства, функції з управління майном яких передані до 

Фонду та його регіональних відділень у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію 

(випуск акцій не зареєстровано); 

* Станом на 01 квітня 2013 року у процедурі санації перебувають: 

Черкаський державний завод хімічних реактивів, Чернівецьке державне 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління по газифікації (об’єкт групи А, 

супроводжує приватизацію Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій 

області), ДП „48 завод залізничної техніки” (супроводжує приватизацію 

Регіональне відділення Фонду по Харківській області), ДП „Центральне 

конструкторсько-технологічне бюро” (об’єкт групи А, супроводжує 

приватизацію Регіональне відділення Фонду по Харківській області), ДП ВО 

„Знамя”. 

У процедурі ліквідації перебувають ДВП „Дніпронерудпром” 

(супроводжує приватизацію Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області) та Бердянський державний завод скловолокна. 

Протягом І кварталу 2013 року відповідно до норм статті 11 Закону України 

„Про управління об’єктами державної власності”, частини 5 статті 18 Закону 

України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”, статті 5 Закону України „Про Фонд державного майна України” 

Фондом державного майна розглядалися надані арбітражними керуючими плани 

санації (зміни та доповнення до планів санації), мирові угоди та переліки 

ліквідаційних мас державних підприємств, що перебувають в управлінні Фонду 

(його регіональних відділень), і господарських організацій з корпоративними 

правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу. 

За результатами опрацювання надавалися зауваження та пропозиції щодо 

доопрацювання зазначених документів або ухвалювалися рішення щодо їх 

погодження. 

У І кварталі 2013 року було розглянуто плани санації (зміни і 

доповнення) та переліки ліквідаційних мас таких підприємств: 

– повернуто без розгляду план санації ВАТ „Оріана” оскільки він був 

поданий з порушенням вимог Порядку погодження планів санації, мирових угод і 

переліків ліквідаційних мас, затвердженого наказом Фонду від 06 червня 2007 р.          

№ 895 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. 

за № 836/14103; 

– направлено на доопрацювання зміни та доповнення до плану санації 

ВАТ „Житомирський завод хімічного волокна”; 
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– направлено на доопрацювання план санації Бердянського державного 
заводу скловолокна та ВАТ „Науково-дослідний інститут магнітних носіїв 

інформації”; 

– погоджено із зауваженнями зміни та доповнення до плану санації ВАТ 

„Коломиясільмаш”; 
– погоджено перелік ліквідаційної маси ВАТ „Надвірнянський лісокомбінат”. 

 

Протягом звітного періоду фахівці Фонду брали участь у роботі 

міжвідомчих робочих груп, міжвідомчих комісій, нарадах, засіданнях 

комітетів кредиторів. 

З метою захисту майнових інтересів держави під час провадження справ 

про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з 

державною часткою у статутному капіталі більше 25 відсотків, які перебувають 

в управлінні Фонду, протягом звітного періоду фахівці Фонду брали участь у 

засіданнях господарських судів у справах про банкрутство таких підприємств-

боржників:  

 ВАТ: „Росава”, „Авіакомпанія „Одеські авіалінії”, „ХК „Краян”, 

„Оріана”, „Примор’я”, „Точмаш”, „Авіакомпанія „Національні авіалінії 

України”, „Мелітопольський завод „Автокольорит”, „АК „Луганські 

акумулятори”, „Азовкабель”, „Камінь Богуславщини”, „Рівненська компанія 

„Універсал-Авіа”, „Херсонський бавовняний комбінат”, „Житомирський завод 

хімічного волокна”, „Одеський завод „Центроліт”, „АК „Свема”, „Іллічівський 

рудоремонтний завод”, „Кіровоградський ливарний завод”, „Полтавський завод 

газорозрядних ламп” та ПАТ: „Джанкойський машинобудівний завод”, 

„Сумихімпром”, „Конотопський завод по ремонту дизель-потягів”, „Завод 

„Прилив”, 

 ЗАТ: „Укрсибтрансавіа”; 

 ТОВ: „Систем-Антрацит-Енерго” та Українсько-угорська фірма 

„Протов ЛТД”; 

 державних підприємств: Черкаський державний завод хімічних 

реактивів, Бердянський державний завод скловолокна, ДХК „Каскад”,                 

ДСК „Чорноморське морське пароплавство”, ДП МОУ „48 Центральний завод 

залізничної техніки”, УДК „Укрзакордоннафтогазбуд”, ДП „ВО „Знамя”,             

ДП „Твел”, ДП „Племінний завод „Плосківський” та Дослідно-

експериментальна шахта Науково-дослідного інституту організації та 

механізації шахтного будівництва. 
 

Протягом 1 кварталу 2013 року проводилися наради щодо погашення 

заборгованості із заробітної плати та з інших питань, що виникають під час 

провадження у справах про банкрутство за участю представників Фонду, 

Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, 

Державної виконавчої служби України, профспілок, представників регіональних 

відділень Фонду, а також за участю посадових осіб господарських товариств і 

арбітражних керуючих.  

Затверджено графік заслуховування арбітражних керуючих на спільних 

нарадах з представниками Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної 

політики України з питань відповідальності арбітражних керуючих, які своїми 
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діями (бездіяльністю) завдали шкоди інтересам держави, в т.ч. з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. 

У І кварталі 2013 року відбулося 5 нарад, на яких було розглянуто стан 
справ на ВАТ „Іллічівський рудоремонтний завод”, ПАТ „Науково-дослідний і 

проектно-технологічний інститут машинобудування”, ВАТ „Лисичанський 

завод гумових технічних виробів”, ВАТ „Содовий завод”, ВАТ „Племзавод 

„Світанок”, ВАТ „Камінь-Богуславщини”, ВАТ „АК „Свема”, ВАТ „Науково-
дослідний інститут магнітних носіїв інформації”, ВАТ „Роменський завод 

автоматичних телефонних станцій”, ВАТ „Добровеличківський цукровий 

завод”.  
При цьому, також, було обговорено ситуацію щодо накладення арешту на 

рахунки та майно підприємств-боржників, призначення та звільнення 

арбітражних керуючих в рамках нової редакції Закону України „Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та 
загальні питання, які стосуються стану погашення заборгованості із заробітної 

плати підприємств-банкрутів, які знаходяться в управлінні Фонду, та 

напрацьовано шляхи погашення заборгованості.  

На виконання норм статті 49 Закону України „Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та відповідно до 

Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство 

та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать 
до сфери управління Фонду, та господарських організацій з корпоративними 

правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у 

процесі приватизації, затвердженому наказом Фонду від 19 грудня 2012 р. № 4009, 

зареєтрованому в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 р. за № 42/22574 на 
офіційному веб-сайті Фонду  створено рубрику „Банкрутство”. У підрубриці 

„Оголошення про організацію аукціонів з продажу майна” 12 березня 2013 р. було 

розміщено оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з 
продажу майна ВАТ „Коломиясільмаш”. 

 

Реструктуризація підприємств, які перебувають в управлінні Фонду, 
здійснюється відповідно до Положення про порядок реструктуризації підприємств, 

затвердженого наказом Фонду  від 12 квітня 2002 р. № 667, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07 травня 2002 р. за № 414/6702 (у редакції наказу 

Фонду від 06 лютого 2007 р. № 201). 
Протягом І кварталу 2013 року в процесі реструктуризації за рішенням 

Фонду перебувало ПАТ „Фотон” (об‘єкт групи В).  

ПАТ „Фотон” – державна частка становить 100% статутного капіталу. 
Наказом Фонду від 20 листопада 2007 р. № 1810 затверджено план 

реструктуризації ВАТ „Фотон” (відповідно до вимог законодавства тип 

товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне 

товариство). 
Зміни до плану реструктуризації ПАТ „Фотон” затверджені наказом 

Фонду від 10 червня 2010 р. № 781. Відповідно до цього наказу термін 

виконання окремих заходів з реструктуризації ПАТ „Фотон” закінчився 30 

вересня 2010 р.  
Наказом Фонду від 02 червня 2011 р. № 824 було продовжено термін 
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виконання окремих заходів з реструктуризації  ПАТ „Фотон” до 31 грудня 
2011р., у зв’язку із закінченням якого протягом І кварталу 2013 року виконання 

заходів плану реструктуризації товариством не здійснювалось. 

Основні фінансові показники діяльності підприємства за І квартал 2013 року: 

– статутний капітал  товариства становить – 66 855 тис.грн; 
– вартість необоротних активів – 39 131 тис.грн; 

  в т.ч. основних засобів – 37 492 тис.грн; 

– кредиторська заборгованість – 1 128 тис.грн; 
– дебіторська заборгованість – 468,0 тис.грн; 

– дохід від реалізації продукції – 2 301 тис.грн; 

– обсяг виробництва – 89,8 тис.грн; 
– середньооблікова чисельність – 48 чол.  

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ „Фотон” за                       

І квартал 2013 року порівняно з результатами діяльності підприємства за                          

І квартал 2012 року, слід відмітити зменшення кредиторської заборгованості на 
1 388 тис. грн та збільшення доходу від реалізації продукції на 611,0 тис.  грн. 
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10. Оренда державного майна 
 

Одним з головних повноважень і завдань Фонду є здійснення державної 

політики у сфері оренди державного майна та виконання функцій орендодавця 
державного майна. 

Оренда державного майна має на меті виконання кількох взаємопов’язаних 

завдань:  

1. Наповнення дохідної частини державного бюджету коштами від 
оренди державного майна. 

2. Підвищення ефективності використання державного майна, яке не 

використовується або використовується недостатньо.  
3. Сприяння розвитку підприємництва шляхом надання у користування 

підприємцям необхідних їм основних засобів, перш за все, приміщень.  

Передача майна в оренду також забезпечує економію бюджетних коштів 

на його утримання, а у разі оренди цілісних (єдиних) майнових комплексів 
державних підприємств – і на їх розвиток.  

Масштаби оренди і вимоги до її ефективності постійно зростають: якщо у 

1999 році бюджетне завдання із забезпечення надходжень орендної плати за 
державне майно до державного бюджету становило 15 млн грн, у 2007 році – 

310 млн грн, у 2009 році – 555,5 млн грн, у 2011 році – 655 млн грн, у 2012 році – 

830 млн грн, а у 2013 році – вже 835 млн грн. 

З початку 2013 року продовжувався процес системного удосконалення 
правового регулювання орендних відносин, розпочатий у 2011 році прийняттям 

Закону України від 21.04.2011 № 3269 „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо орендних відносин”, який передбачив комплекс змін 
законодавчої бази орендних відносин, спрямованих на вдосконалення 

організації і підвищення ефективності оренди державного та комунального 

майна, зокрема, шляхом внесення змін до Закону України „Про оренду 

державного та комунального майна” – від розширення доступу до об’єктів 
оренди і оптимізації процедур визначення орендаря до зняття неринкового 

обмеження рівня річної плати за оренду цілісних майнових комплексів.  

Протягом І кварталу 2013 року Фондом було внесено на розгляд Уряду: 
– проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

оренду державного та комунального майна” (схвалений на засіданні Кабінету 

Міністрів України 11 березня 2013 року і внесений Урядом на розгляд 

Верховної Ради України (реєстраційний № 2695 від 02 квітня 2013 р.). 
Законопроект спрямований на підвищення ефективності орендних 

відносин, захист майнових інтересів держави і комунальних власників, 

посилення фінансової дисципліни та координації дій орендодавців та 

уповноважених органів управління);  
– проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 

1995 р. № 786” (схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 
10 квітня 2013 р. за № 253), яким встановлено порядок визначення вартості 

майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та 

консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних 

міжурядових організацій в Україні та визначення плати за оренду цього майна 
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на умовах взаємності відповідно до міжурядових угод та в інших випадках. 
Затверджено накази Фонду: 

– від 15 лютого 2013 р. № 201 „Про затвердження Переліку документів, які 

подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 

державної власності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 березня 
2013 р. за № 346/22878. Кількість документів значно скорочено, орендар звільнений 

від необхідності отримувати виписки/витяги з Державних реєстрів, до яких 

забезпечено загальний доступ засобами електронного зв’язку, та звертатися за 

довідками до балансоутримувача об’єкта оренди, що в цілому створило більш 
комфортні умови для подання заяви про оренду;  

– від 5 березня 2013 р. № 276 „Про внесення змін до Типових договорів 

оренди”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 р. за 
№ 458/22990. Зміни спрямовані на полегшення адміністрування орендної плати 

для орендаря та посилення взаємодії орендодавців та балансоутримувачів 

державного майна щодо контролю за виконанням умов договорів оренди і 

станом орендованого майна.  
Крім того, фахівцями Фонду у І кварталі 2013 року опрацьовано 

11 законопроектів, 7 проектів постанов та 45 проектів розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, розробниками яких були інші центральні органи виконавчої 
влади та які стосувалися орендних відносин. 

Удосконалення нормативної бази оренди у I кварталі 2013 року сприяло 

підвищенню привабливості оренди державного майна, позитивно вплинуло на 

виконання бюджетного завдання і є запорукою подальшого підвищення 

ефективності орендних відносин. 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” на Фонд 

покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із 
забезпечення надходження коштів в обсязі 835,0 млн грн до державного бюджету 

за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном.  

Завдання за I квартал 2013 року по надходженню коштів від оренди 

державного майна до державного бюджету Фондом виконано на 135,07 % (план – 
196,014 млн грн). В цілому Фондом було забезпечено в I кварталі 2013 року 

надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету в 

розмірі 264,757 млн грн (31,7 % виконання річного завдання), що підтверджено 
довідкою Державної казначейської служби України. 

 

Згідно з даними ІППС „Етап-Оренда” загальна кількість чинних договорів 
оренди державного майна, які були укладені органами приватизації, станом на 

01 квітня 2013 р. становить 20942, в тому числі:  

– 110 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств; 
– 40 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних 

підрозділів державних підприємств; 

– 20129 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств;  

– 632 договори оренди державного нерухомого майна, що перебуває на 
балансі господарських товариств; 

– 31 договір оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, 

що перебуває на балансах господарських товариств. 
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Питання недопущення накопичення поточної заборгованості по орендній 

платі, ліквідації заборгованості за оренду державного майна знаходиться на 
постійному контролі у органів приватизації. У зв’язку з цим орендодавцями 

постійно ведеться відповідна претензійно-позовна робота. За звітними даними 

від регіональних відділень Фонду про результати роботи по забезпеченню 

стягнення до державного бюджету сум заборгованості з орендної плати, які 
знаходяться в стадії судового розгляду, погашення заборгованості з орендної 

плати по договорах оренди, укладених органами приватизації, за січень-

березень 2013 року становить 4,147 млн грн. 
Одним із напрямків роботи органів приватизації щодо забезпечення 

виконання бюджетних завдань з надходження коштів від оренди державного 

майна є вжиття штрафних санкцій (нарахування пені, неустойки, штрафів) до 

орендарів, які несвоєчасно сплачують орендну плату за користування 
державним майном, а також систематичне проведення заходів щодо погашення 

заборгованості з орендної плати. За даними ІППС „Етап-Оренда” за січень-

березень 2013 року сплачено штрафних санкцій за укладеними договорами 

оренди до державного бюджету 923 тис. грн, зокрема: пені – 390 тис. грн, 
неустойки – 482 тис. грн, штрафів – 51 тис. грн.  
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11. Діяльність регіональних відділень Фонду 
 

Регіональні відділення (далі – РВ) Фонду у І кварталі 2013 року виконали 

значний обсяг роботи з приватизації об’єктів, оренди державного майна та інших 

напрямків діяльності Фонду. 
Наказом Фонду від 31 січня 2013 р. № 128 затверджено завдання щодо 

очікуваного надходження у 2013 році коштів від продажу об’єктів приватизації 

державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, в 

якому передбачено поквартально та в розрізі регіонів орієнтовне надходження 
коштів обсягом 48,37 млн грн, у тому числі 8,09 млн грн від продажу земельних 

ділянок.  

За звітний період за участю регіональних відділень державну форму 
власності змінили 21 об’єкт – 91,3 % усіх роздержавлених за звітний період 

(додаток 1), в тому числі: групи А – 18 (85,71 % загальної кількості), групи В –

 1 (4,76 %), групи Д – 2 (9,52 %). 

Регіональні відділення приватизували 18 об’єктів групи А. Цей показник 
найвищий у Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області – 3 об’єкти. 

Крім того, регіональними відділеннями приватизовано: у Львівській, Полтавській, 

Рівненській та Тернопільській областях – по 2 об’єкти; у Луганській, 
Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях, АР Крим та 

м. Севастополі, м. Києві – по 1 об’єкту. 

За участю Регіонального відділення Фонду по Київській області державну 

форму власності змінив 1 об’єкт групи В. 
Приватизовано 2 об’єкти групи Д у Вінницькій області. 

Група А

85,71%

Група Д

9,52%

Група В

4,76%

 
Діаграма 5. Приватизація регіональними відділеннями об’єктів державної форми 

власності за групами 
 

Загальна сума коштів, одержаних у І кварталі 2013 року від приватизації 
об’єктів державної форми власності Фондом майна АР Крим та регіональними 
відділеннями, становить 20,55 млн грн, у тому числі від продажу об’єктів на 
фондових біржах надійшло 2,58 млн грн (додаток 5).  

Найбільше коштів перераховано Регіональними відділеннями ФДМУ по: 
м. Києву (10,88 млн грн), Луганській (4,5 млн грн), Тернопільській (1,23 млн грн), 
Чернігівській (1,12 млн грн.), Донецькій (744,1 тис. грн) областях, АР Крим та 
м. Севастополю (400,2 тис. грн), Полтавській (319,1 тис. грн), Львівській 
(248,4 тис. грн), Херсонській (234,1 тис. грн), Вінницькій (227,5 тис. грн), 
Київській (195,8 тис. грн), Рівненській (102,6 тис. грн), Сумській (97,8 тис. грн), 
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Хмельницькій (87,2 тис. грн) та Запорізькій (78,4 тис. грн) областях. 
 

Також у І кварталі 2013 року регіональними відділеннями Фонду 
забезпечено надходження коштів від продажу земельних ділянок державної 
власності під об’єктами приватизації обсягом 55,4 тис. грн, зокрема: 

– Вінницька область – 27,8 тис. грн; 
– Тернопільська область – 27,6 тис. грн. 
 

Протягом звітного періоду регіональними відділеннями Фонду за 
угодами з органами місцевого самоврядування роздержавлено 282 об’єкти 

комунальної форми власності (додаток 2). Отримано та перераховано до 

відповідних місцевих бюджетів 6,54 млн грн. 

За участю регіональних відділень комунальну форму власності змінили 279 

об’єктів групи А (98,94 % загальної кількості). Цей показник найвищий у 
Регіональних відділеннях по: Харківській (81 об’єкт), Луганській (27), Запорізькій 

(23), Херсонській (21), Донецькій (19), Сумській (14), Дніпропетровській (13), 
Житомирській і Львівській (по 11), Полтавській (10), Миколаївській (9), 
Хмельницькій (7), Черкаській (6), Закарпатській і Івано-Франківській (по 5), 

Одеській, Рівненській і Тернопільській (по 4), Чернівецькій (2), Кіровоградській, 
Чернігівській областях та м. Києві (по 1). 

Змінено комунальну форму власності 2 об’єктів групи Д (0,71 %), а саме: 

по 1 об’єкту у Сумській і Херсонській областях. 
Змінено комунальну форму власності об’єкту групи Ж (0,35 %) у 

Харківській області. 

Група Д

0,71%

Група Ж

0,35%

Група А

98,94%

 
Діаграма 6. Роздержавлення регіональними відділеннями об’єктів комунальної  

форми власності за групами 
 

На контролі в регіональних відділеннях Фонду перебуває 20849 договорів 
оренди державного майна. Регіональні відділення Фонду забезпечили у I кварталі 
2013 року надходження коштів від оренди державного майна до державного 
бюджету в розмірі 202,822 млн. грн (що становить 28,6 % виконання 
встановленого їм річного завдання). 

Нагальною проблемою в діяльності регіональних відділень є вжиття 
подальших заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати орендарів 
перед державою. У I кварталі 2013 року досягнуто певні позитивні результати 
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по забезпеченню стягнення до державного бюджету заборгованості по орендній 
платі, яка знаходиться в стадії судового розгляду. Якщо за січень 2013 року 
було погашено заборгованість на суму 875,5 тис. грн, за лютий – 966,0 тис. грн, 
то за березень вже на суму 2305,6 тис. грн. За перший квартал 2013 року 
найбільше погашення заборгованості забезпечили Регіональні відділення Фонду 
по Луганській області та по м. Києву.  

 

Станом на 01 квітня 2013 р. Фонд здійснював управління корпоративними 

правами держави у 430 господарських товариствах, з яких центральний апарат 
(далі – ЦА) – у 203 товариствах та регіональні відділення – у 227. Розподіл за 

часткою корпоративних прав держави, які перебувають в управлінні Фонду, 

наведено у таблиці 8. 
Таблиця 8 

 

Розмір частки держави 
Перебуває в управлінні 

Всього 
ЦА Фонду РВ Фонду 

До 25 % 54 198 152 

Від 25 % + 1 акція до 50 % 68 57 140 

Понад 50 % 81 60 138 

Разом 203 227 430 

 
Розподіл за місцем розташування господарських товариств, управління 

корпоративними правами в яких здійснює Фонд, наведено у таблиці 9. 
 

Таблиця 9 
 

Регіон Кількість об’єктів 

Вінницька область 7 

Волинська область 6 

Дніпропетровська область 18 

Донецька область 37 

Житомирська область 4 

Закарпатська область 7 

Запорізька область 17 

Івано-Франківська область 8 

Київська область 34 

Кіровоградська область 14 

Луганська область 43 

Львівська область 20 

Миколаївська область 4 

Одеська область 14 

Полтавська область 8 

Рівненська область 6 

Сумська область 13 

Тернопільська область 12 

Харківська область 9 

Херсонська область 10 

Хмельницька область 11 

Черкаська область 7 

Чернівецька область 9 

Чернігівська область 6 

м. Київ 64 

м. Севастополь 10 

Автономна Республіка Крим 19 

Закордонні компанії 12 
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Працівники ЦА Фонду за напрямками своєї роботи (відповідно до наказу) 
здійснюють методичне керівництво роботою регіональних відділень. Для 
оперативного розв’язання нагальних проблем проводяться наради з 
керівниками регіональних відділень, у тому числі у день проведення колегії 
Фонду. Цим нарадам передує підготовча робота, яка полягає в комплексному 
опрацюванні порушених регіональними відділеннями питань для винесення під 
час нарад узгоджених рішень та рекомендацій. 

Зокрема, у звітному періоді Юридичним управлінням Фонду постійно 

здійснювалися організаційні заходи, спрямовані на неухильне дотримання та 
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 

юридичними службами регіональних відділень Фонду під час виконання 

покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представництво 
інтересів Фонду (регіональних відділень) в судах, інших органах державної влади. 

З метою поширення позитивного досвіду та недопущення 

найрозповсюдженіших недоліків Юридичне управління Фонду доводить до 

відома регіональних відділень відповідну інформацію (в т. ч. з надання 
правової допомоги) шляхом проведення нарад, надсилання інформаційних 

листів та службових записок.  

Крім цього, організовуються і проводяться наради та відеоконференції із 
керівниками юридичних служб регіональних відділень з питань їх діяльності 

взагалі та стану претензійно-позовної роботи.  

Так, зокрема, 27 березня 2013 р. було проведено відеоконференцію із 

керівниками юридичних служб регіональних відділень Фонду з питань щодо 
звільнення державних органів приватизації від сплати судового збору; 

налагодження державними органами приватизації взаємодії з органами 

Державної виконавчої служби, зокрема щодо питань: прострочення 
державними виконавцями термінів виконання судових рішень, неналежного і 

неповного виконання державними виконавцями судових рішень, повернення 

органами Державної виконавчої служби виконавчого документу без виконання; 

взаємодії державних органів приватизації з органами прокуратури; списання 
безнадійної заборгованості за договорами оренди державного майна. 
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12. Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного 

законодавства. Захист державних інтересів у судах.  
 

Для забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства в 

процесі приватизації Фонд із залученням правоохоронних та контролюючих 

органів (у разі необхідності) проводить перевірки регіональних відділень. 

Керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України                           

від 28 вересня 2011 р. № 1001 „Деякі питання утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних 

установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади”  Фондом було погоджено у Державній фінансовій 

інспекції України Плани проведення внутрішнього аудиту на 2012 рік. 

Відповідно до п. 2 Плану проведення внутрішнього аудиту на І півріччя 

2012 року, наказу Фонду від 25 червня 2012 р. № 3032 аудиторською групою 

Фонду завершено фінансовий аудит за темою „Використання бюджетних 

коштів, що виділялись на адміністративно-господарські потреби центрального 

апарату Фонду у період з 2009 – 2011 роки”. Під час проведення аудиту були 

досліджені та проаналізовані, такі питання: законність розподілу та 

використання бюджетних коштів на адміністративно-господарські потреби 

центрального апарату Фонду, здійснення контролю за використанням 

договірних зобов’язань, передбачених в положенні управління, проведення 

разом із зацікавленими структурними підрозділами Фонду аналізу результатів 

господарської діяльності управління, вивчення причин непродуктивних витрат, 

а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Аудиторська група 

дійшла висновку, що діяльність Адміністративно-господарського управління 

Фонду в цілому носить умовно-позитивний характер, рекомендовано з метою 

економії та цільового використання державних бюджетних коштів, у випадку 

економії бюджетних коштів, які виділяються на господарські потреби 

центрального апарату Фонду, спрямовувати кошти на закупівлю послуг 

(товарів) першочергового призначення. 

Відповідно до Плану проведення внутрішнього аудиту на І півріччя 2012 

року, наказу Фонду від 27 червня 2012 р. № 3049 аудиторською групою Фонду 

завершено аудит відповідності з дотримання відповідними підрозділами 

Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області законодавчих та 

нормативних актів з питань оренди та приватизації державного майна України 

у період з 2009 – 2011 роки. Під час проведення аудиту були виявлені 

проблемні питання, які підлягали дослідженню, зокрема: неузгодженість в 

законодавстві процедури проведення приватизаційних процесів державного 

майна, в частині дотримання термінів приватизації, отримання прав власності 

на держане майно та земельні ділянки, на яких розташовані такі об’єкти, 

недостатність фінансових ресурсів на проведення заходів пов’язаних з 

процесами приватизації державного майна та можливість збільшення 

надходжень до державного бюджету від приватизації державного майна, 

неефективне використання орендарем амортизаційних відрахувань державного 

майна, недотримання орендарями графіків проведення робіт із здійснення 
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поліпшень, правові перепони у роботі з орендарями по перегляду орендних 

ставок на державне майно тощо. За результатами внутрішнього аудиту 

діяльність Відділу реформування власності та Відділу орендних відносин 

Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області в цілому відповідає 

вимогам чинного законодавства і носить умовно-позитивний характер. 

Регіональному відділенню надано відповідні рекомендації для врахування у 

свої діяльності. 

Відповідно до Плану проведення внутрішнього аудиту на ІІ півріччя 2012 

року, наказу Фонду від 13 грудня 2012 р. № 3977 аудиторською групою Фонду 

завершено аудит відповідності з дотримання відповідними підрозділами 

Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області законодавчих та 

нормативних актів з питань оренди та приватизації державного майна України 

у період з 2009-2011 роки. Під час проведення аудиту були виявлені проблемні 

питання, які підлягали дослідженню, зокрема: неузгодженість в законодавстві 

процедури проведення приватизаційних процесів державного майна, в частині 

дотримання термінів  приватизації, отримання прав власності на держане майно 

та земельні ділянки, на яких розташовані такі об’єкти, недостатність 

фінансових ресурсів на проведення заходів пов’язаних з процесами 

приватизації державного майна та можливість збільшення надходжень до 

державного бюджету від приватизації державного майна, неефективне 

використання орендарем амортизаційних відрахувань державного майна, 

недотримання орендарями графіків проведення робіт зі здійснення поліпшень, 

правові перепони в роботі з орендарями по перегляду орендних ставок на 

державне майно тощо. За результатами внутрішнього аудиту, діяльність 

Відділу реформування власності та Відділу оренди державного майна 

Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області в цілому відповідає 

вимогам чинного законодавства і носить умовно-позитивний характер. 

Регіональному відділенню надано відповідні рекомендації для врахування у 

своїй діяльності.  

На виконання доручення Адміністрації Президента України завершено 

перевірки суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 

Державного космічного агентства України, а саме: ДП „Завод „Арсенал”,                 

ДП  „Харківський завод електроапаратури”, ДАХК „Київський радіозавод”, 

Корпорація НВО „Арсенал”, Казенне підприємство спеціального призначення 

„Арсенал”, ВАТ „НВК „Курс” підпорядкованого ДАХК „Київський 

радіозавод”, ДП „Конструкторське бюро „Південне” ім. М.К. Янгеля”, ДП 

„Нікопольський трубний завод”, ПрАТ „ПіСіБі – радіозавод” підпорядкованого 

ДАХК „Київський радіозавод”, ВАТ „Приладобудівний завод „Сокіл”,                

ПАТ „НДІ радіотехнічних вимірювань”, ДП „ВО „Південний машинобудівний 

завод ім. О. Макарова”, ДП „НВО „Павлоградський хімічний завод”. Матеріали 

перевірки направлено до Адміністрації Президента України. 

З метою підвищення ефективності управління бюджетними резервами, 

вжиття дієвих заходів щодо дотримання фінансової та бюджетної  дисципліни у 

всіх сферах діяльності Фонду, належного виконання вимог розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148-р „Питання зміцнення 
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фінансово-бюджетної дисципліни” на колегії Фонду 14 березня 2013 року було 

заслухано інформацію начальника Регіонального відділення Фонду по 

Донецькій області щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни за 2012 рік. 

За пропозицією Служби безпеки України продовжується робота з 

документального опрацювання матеріалів перевірок: 

– щодо відповідності вимогам чинного законодавства України 

відчуження з державної власності пам’ятки культурної спадщини (м. Київ,          
вул. Сагайдачного, 27 А та 27 Б);  

– з питань дотримання вимог чинного  законодавства під час приватизації 

Державно-кооперативних проектно-вишукувальних інститутів „Дніпроагропроект” та 
„Одесаагропроект”; 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження під час 

процедури банкрутства ЦМК ДП „Одеський лінолеумний завод „Більшовик”; 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження будівлі 
гуртожитку (м. Одеса, Адміральський проспект, 36) на користь                       

ТОВ „Одестрансбуд”; 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження нежитлових 
будівель та споруд ЦМК ОП „Малинський спецкар’єр” (Житомирська область,           

м. Малин, вул. Радянська, 6-А); 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження 

нежитлових будівель та споруд ЦМК Коростенського підприємства „Граніт” 
(Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 68-А); 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження об’єктів 

держави власності, розташованих за адресами: м. Київ, вул. П. Лумумби, 4 та 
вул. Остапа Вишні, 5; 

– дотримання вимог чинного законодавства в ході відчуження 

Ялтинською автомобільною школою ТСОУ державного нерухомого майна              

(м. Ялта, смт. Масандра, вул. Мухіна, 26); 
– щодо можливого заподіяння збитків економічним інтересам держави в 

результаті порушення вимог законодавства у сфері приватизації об’єктів 

державної власності в Луганській області та за кордоном України, 
розпорядником якого було Регіональне відділення Фонду по Луганській 

області. 
 

Фондом проводиться правова робота, спрямована на правильне 

застосування, неухильне дотримання вимог законодавства та інших 

нормативних актів працівниками центрального апарату та регіональних 

відділень Фонду під час виконання, покладених на них завдань і 
функціональних обов’язків, а також представництво інтересів Фонду 

(регіональних відділень) в судах та інших органах державної влади. Постійно 

здійснюється перегляд нормативно-правових актів з метою приведення їх у 

відповідність із чинним законодавством, а також здійснюється інформування 
керівника центрального органу виконавчої влади про необхідність вжиття 

заходів для внесення змін до нормативно-правових актів, визнання їх такими, 

що втратили чинність, або підготовки нових організаційно-розпорядчих та 
нормативно-правових актів. 

Спеціалісти Фонду наполегливо захищають права та інтереси держави в 
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судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах усіх інстанцій. Постійно 

проводиться претензійно-позовна робота із захисту інтересів держави у сфері 
приватизації, повернення у державну власність нерухомого майна, стягнення до 
державного бюджету заборгованості з орендної плати, дивідендів, нарахованих на 

корпоративні права держави, та штрафних санкцій. 
У І кварталі 2013 року Фондом активно здійснювалася претензійно-позовна 

робота із захисту інтересів держави. На сьогодні його представники беруть активну 

участь у розгляді понад 770 судових справ, в яких Фонд представлений у різних 

процесуальних статусах (позивач, відповідач, третя особа). 

З метою належного і своєчасного виконання завдань щодо захисту 

майнових прав та інтересів держави Фонд співпрацює з органами державної 

влади, органами прокуратури та правоохоронними органами, що дає змогу на 

законних підставах всебічно підходити до методів та способів захисту 

майнових інтересів держави (в тому числі у частині виявлення та запобігання 

ймовірним порушенням). Така співпраця є особливо важливою у сфері протидії 

рейдерським захопленням. 

Слід зазначити, що діяльність Фонду за встановлення справедливості і 

підтримання законності в судах не завжди приводить до логічних, з правового 

погляду, наслідків з огляду на те, що є випадки, коли судами ігноруються 

наявні порушення прав та інтересів Фонду. Судами не враховуються надані 

чинним законодавством право та обов’язок, виключно Фонду, затверджувати 

переліки об’єктів, які перебувають у державній власності і підлягають 

приватизації. У свою чергу, Фонд вживає заходів з недопущення втручання 

судів у діяльність державних органів приватизації у названий спосіб, зокрема 

Фондом ініційовано ряд звернень до Вищої ради юстиції України. 

Проте, більшість судових рішень у справах за участю Фонду виносяться 

на користь останнього, а це, насамперед, стягнення до державного бюджету 

коштів та повернення у державну власність нерухомого майна. 
Підтвердженням цього є такі приклади: 

1. Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим                    

від 05 листопада 2012 р. по справі № 5002-32/2256-2012 за позовом Фонду до 
Відділу державної виконавчої служби Джанкойського міськрайонного 

управління юстиції Автономної Республіки Крим про зобов’язання зняти 

арешт, залишено без змін ухвалою Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 10 січня 2013 р. по цій справі: 
– позов Фонду задоволено повністю; 

– зобов’язано Відділ державної виконавчої служби Джанкойського 

міськрайонного управління юстиції Автономної Республіки Крим зняти арешт з 

простих іменних акцій ВАТ „Джанкойський машинобудівний завод” в кількості 
2127136 штук номінальною вартістю 0,25 грн, що обліковуються на рахунку в 

цінних паперах Фонду державного майна України у зберігача ВАТ „Державний 

експортно-імпортний банк України”, накладений постановою про арешт майна 
боржника та оголошення заборони на його відчуження від 19 квітня 2010 р. 

Постановою заступника начальника Відділу державної виконавчої 

служби Джанкойського міськрайонного управління юстиції Марченко Д.О. від 

15 березня 2013 р. знято арешт з простих іменних акцій ПАТ „Джанкойський 
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машинобудівний завод” у кількості 2127136 штук номінальною вартістю 0,25 

грн, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Фонду у зберігача ПАТ 

„Державний експортно-імпортний банк України”.  
2. Постановою Вищого господарського суду України від 23 жовтня 2012 

р. касаційну скаргу прокуратури АР Крим по справі № 2-5/11007-2007 за 

позовом Прокурора м. Євпаторія в інтересах держави в особі Фонду до  

Євпаторійської міської ради; Державного унітарного підприємства 
„Московське лікувально-санаторне об’єднання”; Департаменту майна                   

м. Москви; Виконкому Євпаторійської міської ради, треті особи: Державне 

унітарне підприємство м. Москви „Медичний центр управління справами Мера 
та Уряду Москви” про визнання недійсним рішення виконавчого комітету 

Євпаторійської міської ради від 29 грудня 2000 р. № 541/4 „Про реєстрацію 

санаторію Первомайський по вул. Горького, 32 за Державним унітарним 

підприємством „Московське лікувально-санаторне об’єднання м. Москва” та 
свідоцтво про право власності, яке було видане на підставі цього рішення, та 

рішення виконавчого комітету Євпаторійської міської ради від 30 липня 2004 р. 

№ 347/7 „Про оформлення права власності об’єкта нерухомого майна 
(санаторій) за адресою: вул. Горького, 32, м. Євпаторія, за Департаментом 

майна м. Москви” та свідоцтво про право власності, виданого на підставі 

даного рішення задоволено частково, скасовано постанову Севастопольського 

апеляційного господарського суду від 25 липня 2012 р. та передано справу до 
суду апеляційної інстанції. 

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду            

від 05 березня 2013 р. апеляційну скаргу Фонду задоволено, позов прокурора м. 

Євпаторія задоволено, а саме: визнано недійсним рішення виконавчого 
комітету Євпаторійської міської ради від 29 грудня 2000 р. № 541/4; визнано 

недійсним рішення виконавчого комітету Євпаторійської міської ради                

від 30 липня 2004 р. № 347/7; Департаменту майна м. Москви повернути Фонду 
комплекс санаторію „Первомайський”, який розташований за адресою: м. 

Євпаторія, вул. Горького, 32, загальною площею 8343,6 м
2
, а саме: спальний 

корпус літ. „А” загальною площею 4070,1 м
2
; їдальня літ. „Б” загальною 

площею 2083,6 м
2
; лікувальний корпус літ. „Б1-Б2” загальною площею 1508,1 

м
2
; адміністративний корпус літ. „К” загальною площею 154,2 м

2
; прохідна літ. 

„О” загальною площею 16,1 м
2
; літ. „Л” станція перекачки загальною площею 

70,9 м
2
; літ. „ТП” трансформаторна підстанція.  

3. Київським апеляційним господарським судом 21 січня 2013 р. винесено 

постанову по справі № 5011-9/10932-2012 за позовом Фонду до ПП 

„Укрземресурс” про стягнення 3628,31 грн, відповідно до якої апеляційну 

скаргу Фонду задоволено повністю і прийнято нове рішення, яким зобов‘язано 

ПП „Укрземресурс” сплатити 3628,31 грн пені. 

4. Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області  

від 23 січня 2013 р. по справі № 8/264-17/108 за позовом Фонду державного 

майна України до Публічного акціонерного товариства „Нафтохімік 

Прикарпаття” про стягнення дивідендів вимоги Фонду державного майна 

України було задоволено частково, рішення господарського суду                       

від 27 грудня 2010 р. в частині вимог про стягнення дивідендів за 2005 рік у 
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сумі 7027611,72 грн скасовано, позовні вимоги в частині вимог Фонду до ПАТ  

„Нафтохімік Прикарпаття” про стягнення дивідендів за 2005 рік у сумі 

7027611,72 грн задоволені. 

Фонд не погоджуючись з зазначеним рішенням в частині відмови суду у 

скасуванні рішення Господарського суду Івано-Франківської області                          

від 27 грудня 2010 р. у справі № 8/264 в цілому, 01 лютого 2013 р. подав 

апеляційну скаргу № 10-25-1333. 
ПАТ „Нафтохімік Прикарпаття” 04 лютого 2013 р. також подало 

апеляційну скаргу № 244-юр на рішення Господарського суду Івано-

Франківської області від 23 січня 2013 р. по справі № 8/264-17/108.  
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 09 квітня 

2013 р. рішення господарського суду Івано-Франківської області від 23 січня 2013 р. 

у справі № 8/264-17/108 залишено без змін, апеляційні скарги – без задоволення. 

Фондом готується касаційна скарга на постанову Львівського апеляційного 
господарського суду від 09 квітня 2013 р. у справі № 8/264-17/108. 

5. Рішенням Господарського суду м. Києва від 28 січня 2013 р. по справі             

№ 501168/10016-2012 за позовом першого заступника прокурора м. Харкова в 
інтересах держави в особі  Фонду державного майна України та Регіонального 

відділення Фонду по Харківській області до ТОВ „Ольга” та ПАТ „Всеукраїнський 

Акціонерний Банк” про визнання недійсним договору іпотеки позов задоволено та 

визнано недійсним іпотечний договір від 19 лютого 2009 р. 
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ПАТ „Всеукраїнський 

Акціонерний Банк” подано апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення 

Господарського суду м. Києва та прийняти нове рішення, яким відмовити у 
задоволенні позовних вимог. 

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20 березня 

2013 р. апеляційну скаргу ПАТ „Всеукраїнський Акціонерний Банк” прийнято 

до провадження. Розгляд справи триває.  

6. Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 19 липня 2011 р.   

№ 12/73 за позовом Першого заступника прокурора Чернігівської області в 

інтересах держави в особі Фонду до Виконавчого комітету Сосницької селищної 

ради; Дочірнього підприємства „Дитячий санаторій ім. Щорса”, Закритого 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

„Укрпрофоздоровниця” про визнання недійсним рішення, яке залишено в силі 

постановою Київського апеляційного господарського суду від 02 листопада 2011 р., 

позовні вимоги Першого заступника прокурора Чернігівської області в інтересах 

держави в особі Фонду до Виконавчого комітету Сосницької селищної ради; 

Дочірнього підприємства „Дитячий санаторій ім. Щорса”, Закритого акціонерного 

товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

„Укрпрофоздоровниця”, задоволено частково. Визнано недійсним рішення 

виконкому Сосницької селищної ради від 14 серпня 2008 р. № 229 в частині 

надання дозволу на оформлення свідоцтва на право приватної власності                  

ДП „Дитячий санаторій ім. Щорса”, що знаходиться за адресою:  смт. Сосниця,  

вул. 8 Березня, 21, на комплекс будівель: адміністративна будівля (А1), спальні 

корпуси (літ. А1-1: А1-2, А1-5. А1-9, А1-10, А1-12), павільйони  (Б1-1), флігель 

(Г1), майстерня (В1), матеріальний склад (Д 1),  танцмайданчик (M l),  бібліотека 
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(H1), столова (П1), харчоблок (П1), клуб (Т1), лікувальний корпус (С1), 

лікувальний   корпус  (А1-4),  гараж   (Ш1),   пожежний   резервуар  (Ф1), 

водонапірна башта (Ц1), артезіанська свердловина (Ч1 №1), артезіанська 

свердловина (Ч1 №2), склад господарських приміщень (К1),  туалет (Ж1), колиби 

(31-1, 31-2), банно-пральний комбінат (Л1),  котельня (л 1), вигріб (О1), огорожа 

металева з аркою (Е 1), огорожа дощата (У1),  асфальтна доріжка (X1), доріжка з 

залізобетонних плит (Щ1), а також за адресою: смт. Сосниця, провулок Зелений, 2 

(гуртожиток, гараж з конюшнею). 
Постановою Вищого господарського суду України від 22 січня 2013 р. 

касаційну скаргу ПрАТ „Укрпрофздоровниця” задоволено, постанову 
Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду 

Чернігівської області скасовано, а справу передано на новий розгляд до 

Господарського суду Чернігівської області.  

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 08 лютого 2013 р. 
прийнято справу до провадження та присвоєно № 927/197/13-г. 

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 20 березня 2013 р. 

по справі № 927/197/13-г позовні вимоги Першого заступника прокурора 

Чернігівської області задоволено частково, визнано недійсним рішення виконкому 

Сосницької селищної ради від 14 серпня 2008 р. № 229 в частині надання дозволу 

на оформлення свідоцтва на право приватної власності ДП „Дитячий санаторій             

ім. Щорса”, що знаходиться за адресою: смт. Сосниця, вул. 8 Березня, 21, на 

комплекс будівель: адмінбудинок (А1), спальні корпуси (літ. А1-1: А 1-2, А 1-5. А1-

9, А1-10, А1-12), павільйони (Б1-1), флігель (Г1), майстерня (В1), матеріальний 

склад (Д1),  танцмайданчик (Ml),  бібліотека (H1), столова (П1), харчоблок (П1), 

клуб (Т1), лікувальний корпус (С1), лікувальний   корпус (А1 -4),  гараж (Ш1), 

пожежний   резервуар (Ф1), водонапірна башта (Ц1), артезіанська свердловина (Ч1 

№1), артезіанська свердловина (Ч1 №2), склад господарських приміщень 

(К1),  туалет (Ж1), колиби (31-1, 31-2), банно-пральний комбінат (Л1),  котельня 

(Л1), вигріб (О1), огорожа металева з аркою (Е1), огорожа дощата (У1),  асфальтна 

доріжка (X1), доріжка з залізобетонних плит (Щ1), а також за адресою: смт 

Сосниця, провул. Зелений, 2 (гуртожиток, гараж з конюшнею). Провадження у 

справі в частині зобов’язання Сосницького районного комунального підприємства 

„Зодчий” бюро технічної інвентаризації скасувати реєстрацію права власності на 

нерухоме майно за Дочірнім підприємством „Дитячий санаторій ім. Щорса” 

припинено. 

7. Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 12 січня 2012 

р., яке залишено в силі постановою Львівського апеляційного господарського 

суду від 05 лютого 2013 р. по справі №5027/928/2011 за позовом  заступника 

прокурора Чернівецької області  в інтересах держави в особі Фонду до ПрАТ 

„Укрпрофтур”; Дочірнього підприємства „Чернівціінтурист” приватного 

акціонерного товариства „Укрпрофтур” про визнання права власності на 

будівлі та споруди пансіонату „Буковина” по вул. Озерна, с. Валя-Кузьмина, 

Глибочицького р-ну позов задоволено. 

Не погоджуючись з рішенням суду першої та апеляційної інстанцій,       

ДП „Чернівцітурист” подало касаційну скаргу до Вищого господарського суду 

України. 



Аналітична довідка  про роботу Фонду державного майна України  
та хід виконання Державної програми приватизаці ї у  І кварталі 2013  року 

60 

Ухвалою Вищого господарського суду України від 09 квітня 2013 р.             

№ 5027/928/2011 касаційну скаргу ДП „Чернівцітурист” прийнято до 

провадження та призначено слухання на 23 квітня 2013 р. 

8. Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 13 лютого 2012 р. 

у справі № 5027/1301/2011 за позовом Заступника прокурора Чернівецької області  

в інтересах держави в особі Фонду до Берегометської селищної ради; Чернівецької 

обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення про визнання 

недійсним та скасування рішення виконавчого комітету Берегометської селищної 

ради Вижницького району від 04 лютого 2004 р. № 14 про оформлення права 

власності та видання свідоцтва про право власності відмовлено в позові Заступника 

прокурора Чернівецької області  в інтересах держави в особі Фонду до 

Берегометської селищної ради; Чернівецької обласної організації профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення про визнання недійсним та скасування 

рішення виконавчого комітету Берегометської селищної ради Вижницького району 

від 04 лютого 2004 р. № 14 про оформлення права власності та видання свідоцтва 

про право власності Чернівецькому обласному комітету профспілки на дитячий 

пансіонат „Юність”; визнання недійсним та скасування рішення виконавчого 

комітету від 21 січня 2009 р. № 2 про оформлення права власності та видання 

свідоцтва Чернівецькій обласній організації профспілки працівників житлово-

комунального господарства на дитячий пансіонат „Юність”; визнання за державою 

в особі Фонду права власності на будівлі дитячого закладу. 

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 01 квітня 

2013 р. № 5027/1301/2011 задоволено апеляційну скаргу Заступника прокурора 

Чернівецької області, рішення першої інстанції скасовано, а позовні вимоги 

задоволено в повному обсязі.  

9. Рішенням від 12 грудня 2012 р. по справі №  5011-36/11740-2012 за 

позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі 

Фонду та Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Української 

корпорації з іноземного туризму „Укрзовнішінтур” про визнання недійсним 

договору та повернення майна позовні вимоги  задоволено повністю. Визнано 

недійсним та припинено на майбутнє договір від 02 квітня 2001 р. № 468 про 

передачу в довгострокове користування фасадного будинку та будинку у дворі по                                       

вул. Б. Хмельницького, 26, Українській державній корпорації з іноземного туризму 

„Укрзовнішінтур”, укладений між Фондом та Українською державною 

корпорацією з іноземного туризму „Укрзовнішінтур”. Зобов’язано Українську 

державну корпорацію з іноземного туризму „Укрзовнішінтур” повернути державі в 

особі Фонду фасадний будинок та будинок у дворі, розташовані по                               

вул. Б. Хмельницького, 26 у м. Києві.   

Постановою від 06 лютого 2013 р. Київський апеляційний господарський суд 

рішення Господарського суду м. Києва від 12 грудня 2012 р. у справі                        

№ 5011-36/11740-2012 залишив без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. 

Ухвалою від 26 березня 2013 р. Вищий господарський суд України повернув 

касаційну скаргу Української корпорації з іноземного туризму „Укрзовніштур” на 
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рішення Господарського суду м. Києва від 12 грудня 2012 р. та постанову 

Київського апеляційного господарського суду від 06 лютого 2013 р. у справі            

№ 5011-36/11740-2012 у зв’язку з тим, що до скарги не додано документів, що 

підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі. 
10. Рішенням Господарського суду Волинської області від 24 листопада 

2011 р. по справі № 5004/2012/11 за позовом Прокурора м. Луцька Волинської 

області в інтересах держави в особі Фонду до Волинського обласного закритого 

акціонерного товариства по туризму та екскурсіях „Волиньтурист”, Виконавчого 

комітету Луцької міської ради, третя особа: Комунальне підприємство 
„Волинське обласне бюро технічної інвентаризації” про визнання незаконним та 

скасування рішення виконавчого комітету Луцької міської ради народних 

депутатів № 560 від 21 грудня 1995 р. і № 95 від 23 лютого 2001 р. „Про 
оформлення права власності на майно”, визнання права власності за державою 

в особі Фонду на будівлю вбудовано-прибудованого приміщення загальною 

площею 657,8 кв.м, за адресою: м. Луцьк, вул. Грушевського, 33, та про 

зобов'язання повернути державі в особі Фонду вказане майно, позовні вимоги 
прокурора задоволено. 

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12 березня 

2012 р. рішення Господарського суду Волинської області від 24 листопада 2011 р. 
залишено без змін. 

Постановою Вищого господарського суду України від 12 березня 2013 р. 

касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства „Волиньтурист” залишено 

без задоволення, а постанову Рівненського апеляційного господарського суду              
від 12 березня 2012 р. у справі № 5004/2012/11 залишено без змін. 

11. У травні 2011 року ТОВ „Нортіма” до Господарського суду м. Києва 

була подана позовна заява до Фонду про стягнення 37884931,50 грн (стягнення 

інфляційних втрат, 3% річних за порушення грошового зобов’язання, 3% 

річних за користування грошовими коштами). Вимоги ТОВ „Нортіма” 

обґрунтовуються обставиною несвоєчасного повернення конкурсної гарантії 

(як учаснику конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ „Одеський припортовий 

завод”) у розмірі 400 млн. грн. 
Рішенням Господарського суду м. Києва від 16 січня 2013 р. в  

задоволенні позову ТОВ „Нортіма” відмовлено в повному обсязі.  

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19 лютого 

2013 р. по справі № 4/271 апеляційну скаргу ТОВ „Нортіма” прийнято до 

провадження. Розгляд справи триває. 

12. Рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області             

від 27 листопада 2012 р. по справі № 801/5197/2012 позов Бердянського 

природоохоронного міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі 

Фонду задоволено: 

– Визнано недійсним  державний акт  на право  власності  серії ЯЕ 

№  059144  на  земельну ділянку площею 0,0674 га, вартістю                          

34151,58 грн,  виданий  26 червня 2008 р. Бердянською міською радою на ім’я  Янчак 

В.О. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, розташованої за адресою: м. Бердянськ, вул. Лазо, 60; 

– Зобов`язано Управління Держкомзему у м. Бердянську Запорізької 
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області  скасувати  державну реєстрацію права власності за Докієн М.А. на 

земельну ділянку, розташовану  за адресою: м. Бердянськ, вул. Лазо, 

60,  зареєстрованого  в земельній книзі  за реєстраційним номером 

265020110082001  від 04 червня 2010 р.; 
– Зобов`язано Докієн М.А. повернути  земельну ділянку площею 0,0674 

га, що розташована за адресою: м. Бердянськ, вул. Лазо, 60,  за належністю 
ПАТ „Завод Прилив”. 

Не погоджуючись із  вказаним рішенням суду, Докієн М.А. подала 

апеляційну скаргу до апеляційного суду Запорізької області, в якій посилаючись на 
невідповідність висновків суду обставинам справи,  порушення судом норм 

матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду та 

ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.  

Постановою апеляційного суду Запорізької області від 28 лютого 2013 р. 
апеляційну скаргу Докієн М.А. залишено без задоволення, а рішення Бердянського 

міськрайонного суду Запорізької області від 27 листопада 2012 р. по цій справі 

залишено без змін. 
 

У І кварталі 2013 року за результатами проведення претензійно-позовної 

роботи по стягненню коштів до державного бюджету (оренда, дивіденди та 
корпоративні права) та виконання судових рішень регіональними відділеннями 

Фонду (в тому числі і органами прокуратури в інтересах регіональних відділень 

Фонду) було подано 110 позовних заяв щодо стягнення заборгованості з 

орендної плати, штрафних санкцій, розірвання договорів оренди, визнання 
недійсними договорів купівлі-продажу державного майна, визнання права 

власності тощо на загальну суму 8613779,36 грн, з них стягнено за рішеннями 

судів – 454405,42 грн, фактично сплачено – 257826,28 грн. 
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25 травня 2010 р.             

№ 898-ДСК до пункту 3 доручення Президента України від 21 травня 2010 р.  

№ 1-1/956 Фонд щомісяця надає Міністерству юстиції України інформацію 

щодо незаконних судових рішень, які нанесли державі значні економічні 
збитки, а також пов’язаних з незаконним поглинанням підприємств, установ, 

організацій. 

З метою забезпечення виконання вимог постанов Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2001 р. № 1693 „Про вдосконалення організації правової 
роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”,                    

від 26 листопада 2008 р. № 1040 „Про затвердження Загального положення про 

юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації” у Фонді ведеться робота з питань 

систематизації законодавства. 
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13. Законодавче забезпечення процесів приватизації  

та управління державною власністю 
 

Протягом І кварталу 2013 року Фонд брав безпосередню участь у роботі 

над законопроектом „Про внесення змін до Закону України „Про особливості 

правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих 

академій наук та статусу їх майнового комплексу”, головним розробником 

якого є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Даний 

законопроект стосується майнових прав Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук. 

Проект було підготовлено з метою удосконалення порядку управління 

об’єктами державної власності та підвищення ефективності управління 

державним майном, яке перебуває у сфері управління Національної академії 

наук України та національних галузевих академій наук.  

У І кварталі 2013 року продовжувався процес системного удосконалення 

правового регулювання орендних відносин, розпочатий у 2011 році прийняттям 

Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

орендних відносин” від 21 квітня 2011 р. №  3269, який передбачає внесення 

ряду змін до законодавчої бази з орендних відносин, спрямованих на 

вдосконалення організації і підвищення ефективності оренди державного та 

комунального майна, зокрема, шляхом внесення змін до Закону України „Про 

оренду державного та комунального майна” – від розширення доступу до 

об’єктів оренди і оптимізації процедур визначення орендаря до зняття 

неринкового обмеження рівня річної плати за оренду цілісних майнових 

комплексів. За результатами спільного опрацювання, врахування пропозицій та 

висновків Фонду законопроект погоджено в установленому порядку. 
 

Протягом І кварталу 2013 року Фонд листом від 11 лютого 2013 р. № 10-16-1756 

подав на розгляд Уряду проект Закону України „Про внесення змін до Закону 

України „Про оренду державного та комунального майна” (схвалений на 

засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня 2013 року та винесений 

Урядом на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний № 2695                     

від 02 квітня 2013 р.). 

 Даний законопроект спрямований на підвищення ефективності орендних 

відносин, захист майнових інтересів держави і комунальних власників, 

посилення фінансової дисципліни та координації дій орендодавців та 

уповноважених органів управління. 

Фондом розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону 

України „Про судовий збір” (далі – проект Закону України), прийняття якого 

дозволить звільнити державні органи приватизації від сплати судового збору, 

надасть можливість забезпечити здійснення останніми захисту майнових 

інтересів держави в судовому порядку та приведе до економії бюджетних 

коштів при сплаті судового збору органами приватизації за позовами, заявами, 

скаргами, з якими вони звертаються до судів, в усіх справах, пов’язаних із 

захистом майнових прав держави. 

Листом від 26 лютого 2013 р. № 10-25-2462 Фонд надіслав даний 
законопроект до Кабінету Міністрів України з клопотанням щодо надання 
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доручення міністерствам (Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України) 

розглянути проект закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

судовий збір” та погодити вказаний проект (надати висновок). 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07 березня 2013 

р. № 8420/1/1-13 проект Закону України „Про внесення змін до Закону України 

„Про судовий збір” направлено на погодження до Міністерства фінансів 
України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

 

У І кварталі 2013 року Фондом підготовлено експертні висновки до 5 
законопроектів, ініційованих народними депутатами України, а також 

опрацьовано та погоджено 12 законопроектів, 7 проектів постанов та 45 

проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, розроблених іншими 

центральними органами виконавчої влади. 
Крім цього, Фонд брав участь в опрацюванні 419 організаційно-розпорядчих 

та нормативно-правових актів (з них Фондом надано юридичний висновок та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України – 8), а також опрацьовано 166 

нормативно-правових актів розроблених іншими центральними органами влади. 
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14. Взаємодія з Верховною Радою України  

та Кабінетом Міністрів України 
 

Організація роботи з Верховною Радою є одним з важливих напрямків 

роботи Фонду. Суть цієї роботи полягає в конструктивному співробітництві з 

комітетами Верховної Ради, депутатськими фракціями, окремими народними 

депутатами з метою якісної підготовки законодавчих актів з питань, що 

належать до компетенції Фонду, та прискорення їх розгляду у Верховній Раді. 

Фонд постійно вживає заходів щодо супроводження розгляду в 

депутатських фракціях (групах), у комітетах Верховної Ради України та на її 

пленарних засіданнях законопроектів, головним розробником яких є Фонд, а 

також таких, що належать до його компетенції.  

Протягом І кварталу 2013 року на пленарних засіданнях Верховної Ради 

розглядалися законопроекти, які стосуються сфери діяльності Фонду. З них 

ухвалено та підписано Президентом України Закон України від 22 березня 2013 

№ 155-VII „Про внесення змін до Закону України „Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо заборони на 

порушення справ про банкрутство гірничих підприємств”. 

За звітний період керівництво Фонду взяло участь у 2 засіданнях 

Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 

(в тому числі 1 виїзному засіданні), на яких: 

– розглянуто проекти Законів України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо заборони приватизації, передачі у концесію 

(оренду) Державного підприємства „Міжнародний аеропорт Бориспіль”) 

реєстр. № 1028 від 12 грудня 2012 р., внесений народним депутатом України 

Міщенком С.Г. та „Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

узгодження законодавства у сфері оцінки майна” реєстр. № 1234 від 10 січня 

2013 р., внесений народним депутатом України Карпунцовим В.В.; 

– розглянуто питання ефективності використання державного майна, 

переданого в оренду, на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті 

(Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ); 

– заслухано інформацію Фонду щодо утворення товариства з обмеженою 

відповідальністю „Запорізький титано-магнієвий комбінат”; 

– затверджено План роботи Комісії на другу сесію Верховної Ради 

України сьомого скликання (лютий – липень 2013 року). 
Здійснюється постійний моніторинг розгляду у Верховній Раді 

законопроектів, які стосуються компетенції Фонду. На сьогодні такий моніторинг 

охоплює 28 проектів законодавчих актів. 

Протягом звітного періоду Фонд опрацював 65 звернень та 3 запити 

народних депутатів України. Переважна більшість звернень та запитів 

стосувалася питань приватизації державного майна й управління об’єктами 

державної власності.  

Фонд надав змістовні відповіді щодо вжитих заходів з вирішення питань, 

наведених у зверненнях та запитах. Порушень термінів розгляду чи інших 

зауважень не було. 
 

Протягом І кварталу 2013 року Фонд забезпечував належну організацію 
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супроводження розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України 

нормативно-правових актів, розроблених Фондом. 

За звітний період Голова Фонду взяв участь в 6 засіданнях Кабінету 

Міністрів України, на яких доповів щодо проектів постанов та розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, внесених Фондом на розгляд Уряду України. 

Окрім цього Голова Фонду доповідав з таких питань: 

– щодо проекту Закону України „Про внесення змін до статті 75 
Господарського кодексу України щодо використання коштів, отриманих від 

продажу майнових об’єктів”. На засіданні Кабінету Міністрів України 

прийнято рішення відкласти законопроект з метою вироблення узгодженої 

позиції заінтересованих центральних органів виконавчої влади; 
– щодо проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України 

„Про оренду державного та комунального майна” (щодо орендних відносин та 

запобігання пошкодженню і втрати орендного майна). На засіданні Кабінету 

Міністрів України проект схвалено з доопрацюванням. 
У результаті конструктивного співробітництва Фонду державного майна 

України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та здійснення заходів 

щодо забезпечення супроводження розгляду нормативно-правових актів, 
розроблених Фондом, на засіданнях Кабінету Міністрів України було прийнято 

та підписано Прем’єр-міністром України дві постанови та чотири 

розпорядження Кабінету Міністрів України. 
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15. Інформаційне забезпечення процесів приватизації  

та управління державною власністю 
 

З метою широкого інформування громадськості, органів законодавчої та 
виконавчої влади, зацікавлених представників ділових кіл в Україні та за 

кордоном Фонд тісно співпрацює з друкованими та електронними засобами 

масової інформації. 

Діяльність Фонду висвітлюється через власний веб-сайт www.spfu.gov.ua. 
На сайті є рубрики „Новини” та „Актуально”, де щодня розміщуються новини, 

заяви та роз’яснення за всіма напрямами діяльності Фонду. В середньому щотижня 

на сайті розміщується до 30 новин. Як свідчать підсумки аналізу відвідування сайту 
Фонду, проведеного у І кварталі 2013 року, щодня його відвідують 426 осіб. 

Крім того, на сайті Фонду створено спеціальні банери „Спецтема: 

Приватизація енергокомпаній” та „Приватизація газових компаній”, де 

акумулюється вся інформація з цих питань. У вересні 2012 року започатковано 
нову рубрику „Держава продає”, де анонсуються підприємства, виставлені на 

продаж. Рубрика-банер оновлюється щосереди, у день оголошення нових конкурсів 

та аукціонів. Рубрика підкріплена базою даних, де потенційні інвестори можуть 
отримати детальнішу інформацію про виставлені на продаж підприємства. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Фонду на сайті 

Фонду проводяться online-трансляції конкурсів з продажу пакетів акцій. 

Серед найважливіших питань діяльності Фонду, що висвітлювалися 
протягом звітного періоду: виконання плану надходження коштів; продаж 

пакетів акцій за конкурсом та на біржах; хід продажу підприємств енергетики; 

хід продажу газорозподільних та газопостачальних товариств; результати 
контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу; стан управління 

корпоративними правами держави.  

У мережі Facebook працює сторінка Фонду державного майна, де 

оприлюднюється актуальна інформація про його діяльність.  
У рамках проекту Укрінформу „Укрінформ-Блоги” створено особистий 

блог Голови Фонду державного майна. 

Протягом І кварталу 2013 року Голова Фонду дав близько 15 інтерв’ю та 

коментарів провідним засобам масової інформації за підсумками вирішення та 
обговорення важливих питань, що стосуються діяльності Фонду.  

Щомісяця у Фонді проводилися прес-конференції та брифінги Голови Фонду.  

Щодня надається в середньому 4 – 5 роз‘яснень та коментарів на запити 
засобів масової інформації.  

З метою інформування громадськості про діяльність Фонду на його 

офіційному веб-сайті створено і постійно оновлюються рубрики за всіма 

напрямками діяльності Фонду. Зокрема, з метою вивчення попиту потенційних 
покупців на об‘єкти приватизації та аналізу фінансового стану підприємств до 

прийняття рішення про їх приватизацію на веб-сайті Фонду в рубриці 

„Приватизація” створено підрубрику „Вивчення попиту”. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 03 листопада 2010 р. 

№ 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики” у звітному періоді проведено засідання Громадської ради при 

Фонді державного майна України, на якому:  
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– обговорено проект Закону України „Про внесення змін до Закону 

України „Про оренду державного та комунального майна”; 

– розглянуто питання стосовно основних критеріїв до відбору фондових 

бірж для продажу пакетів акцій; 

– розглянуто питання про хід реалізації Державної програми приватизації на 

2012-2014 роки;  

– обговорено проект Закону України „Про внесення змін до Закону 

України „Про приватизацію державного майна” (щодо повернення коштів 

покупцям об’єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність);  

– заслухано інформацію за результатами зустрічі Голови Громадської 

ради при Фонді з членами Кабінету Міністрів України; 

– затверджено план роботи Громадської ради при Фонді державного 

майна України на 2013 рік.  

Крім того, Фонд видає журнал „Державний інформаційний бюлетень про 

приватизацію” (далі – Бюлетень), в якому постійно публікуються аналітичні 

матеріали про діяльність Фонду, та оперативну частину до нього – газету 

„Відомості приватизації”. Журнал виходить щомісяця українською та російською 

мовами, газета – щотижня українською мовою. З електронною версією цих видань 

можна ознайомитися на офіційному сайті Фонду.  

На сторінках Бюлетеня триває розпочата у ІІ кварталі 2012 р. публікація 

нормативних документів, розроблених Фондом у зв’язку з прийняттям Законів 

України „Про Фонд державного майна України” та „Про внесення змін до 

деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень 

Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки”. 

На виконання п. 2 Плану заходів щодо реформування системи надання 

адміністративних послуг, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 26 жовтня 2011 р. № 1076-р, у Бюлетені № 2 оприлюднено перелік 

безоплатних адміністративних послуг, які надаються Фондом.  

З початку 2013 року в Бюлетені започатковано  рубрику „Корупція – стоп”, у  

якій розпочато публікацію роз’яснень стосовно застосування деяких положень 

Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”. 

В газеті „Відомості приватизації” публікуються інформаційні повідомлення 

про проведення процедур приватизації майна, зокрема:  

– оголошення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств 

на конкурсах з використанням відкритості пропонування ціни за принципом 

аукціону;  

– про продаж пакетів акцій на відкритому грошовому регіональному 

аукціоні;  

– виставлення на продаж на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 

товариств;  

– продаж об’єктів приватизації груп А, Д,Ж; 

– інформація щодо оголошення конкурсів на право здійснення незалежної 

оцінки об’єктів державного майна; 

– оголошення конкурсів з відбору розробників документації із землеустрою 

для проведення незалежної оцінки об’єктів державного майна та виготовлення 

документації із землеустрою для продажу об’єктів разом із земельною ділянкою; 
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– оголошення конкурсів на право укладення договорів оренди державного 

майна та оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо 

яких надійшли заяви. 
Протягом І кварталу 2013 року виконано значний обсяг роботи з розгляду 

звернень громадян, аналізу стану роботи зі зверненнями громадян у 

центральному апараті та регіональних відділеннях. За звітний період Фондом 

одержано та розглянуто 180 звернень громадян, у тому числі від: 
– Адміністрації Президента – 8; 

– Кабінету Міністрів – 10; 

– народних депутатів – 3; 
– інших органів – 10; 

– безпосередньо громадян  – 67. 

Серед звернень громадян до Фонду – 54 індивідуальних та 13 колективних. 

За звітний період до керівництва Фонду під час особистого прийому 
звернулося 82 особи. 

Усього до Фонду з урахуванням колективних звернень звернулися 1416 

громадян. 
На запити громадян було підготовлено та надано вичерпні відповіді й 

обґрунтовані роз’яснення в межах повноважень Фонду.  
 

На сайті Фонду запроваджено підрубрику „Звернення громадян”, присвячену 
організації роботи зі зверненнями громадян. 

Забезпечено оперативне реагування на звернення громадян, що надходять 

від державної установи „Урядовий контактний центр”. Так, протягом І кварталу 
2013 року від державної установи „Урядовий контактний центр” на електронну 

адресу Фонду для опрацювання та надання відповідей заявникам надійшло             

35 звернень.  

З метою виконання завдань, визначених Законом України „Про доступ до 
публічної інформації”, забезпечено оперативне реагування на запити щодо 

публічної інформації. Протягом звітного періоду було забезпечено виконання 

68 запитів. Також за звітний період на „гарячу телефонну лінію” Фонду 
надійшло 224 звернення громадян.  
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16. Міжнародне співробітництво 
 

Протягом І кварталу 2013 року розпочато новий етап співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційними інститутами, а 
також державними органами приватизації інших країн.  

Фондом опрацьовано та погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції 

України до Європейського Союзу на 2013 рік”. 
У рамках робочого візиту місії Європейського Департаменту 

Міжнародного валютного фонду (з 29 січня по 12 лютого 2013 року) з метою 

започаткування переговорів щодо укладення нової угоди „Стенд – бай” між 
Україною та МВФ, Фонд у межах компетенції надав інформаційно-аналітичні 

матеріали стосовно надходження коштів від приватизації державного майна до 

Державного бюджету України у 2012 році та перелік підприємств, 

запланованих до продажу у 2013 році.  
Також Фонд залучався до опрацювання та погодження проекту постанови 

Кабінету Міністрів України „Про утворення Координаційного центру з питань 

реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-
учасниць СНД на період до 2020 року”.  

З метою підготовки до проведення 11-го засідання спільної міждержавної 

Українсько-Казахстанської комісії з економічного співробітництва було надано 

інформацію про виконання договірних зобов’язань ПАТ „Азовмаш”,                   
ПАТ „Азовзагальмаш”, ПАТ „ТД „Азовзагальмаш” перед АТ „БРК–Лізінг” та 

АТ „Акмолінський вагоноремонтний завод”. У засіданні комісії, яке відбулося 

1 квітня 2013 року, взяв участь представник Фонду.  
На виконання положень Угоди між Фондом державного майна України та 

Державним комітетом Республіки Узбекистан з управління державним майном 

і підтримки підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією 

та Угоди між Фондом державного майна  України і Державним комітетом з 
управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво в 

галузі обміну інформацією для створення умов, що сприяють взаємній участі 

суб’єктів господарювання двох держав у програмах приватизації, Фонд надав 
Міністерству закордонних справ України перелік об’єктів групи В, Г, які 

заплановано до продажу в поточному році, для передачі Узбецькій та 

Таджицькій Сторонам.  

У березні 2013 року Фонд залучався до роботи, пов’язаної з  наповненням 
рубрики „Україна – ЄС” у рамках підготовки електронного Інформаційного 

бюлетеня  „На шляху інтеграції України до ЄС”. 
 

На офіційному сайті Фонду в рубриці „Міжнародне співробітництво” 

докладно висвітлюється діяльність Фонду у цьому напрямку.    
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17. Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Фонду 
 

Фонд протягом І кварталу 2013 року організовував кадрову роботу, 
враховуючи головні завдання, що стоять перед органами приватизації. 

Формування організаційної структури апарату і регіональних відділень 

Фонду та його кадрове забезпечення здійснювалися на підставі вимог Закону 

України „Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, Закону 
України „Про Фонд державного майна України” та інших нормативно-правових 

актів. 

Штатний розпис апарату Фонду на 2013 рік погоджено з Міністерством 

фінансів України та уведено в дію з 01 січня 2013 р.  
Гранична чисельність працівників Фонду становить 2625 осіб, у тому числі: 

– у структурних підрозділах апарату – 544 особи; 

– у 26 регіональних відділеннях – 2081 особа. 
До структури апарату Фонду входять 4 департаменти, у складі яких 9 

управлінь і 1 самостійний відділ, та 14 самостійних управлінь і 1 самостійний 

відділ (РСВ).  

Протягом І кварталу 2013 року у апараті Фонду та його регіональних 
відділеннях призначено на посади 38 осіб, звільнено – 42 особи. 

Відповідно до ст.12 Закону України „Про засади запобігання і протидії 

корупції” проведено роботу щодо подання до 01 квітня 2013 року державними 
службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2012 рік та надіслано до Нацдержслужби України 

відповідний звіт. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. 
№ 1072, якою затверджено Порядок інформування Нацагентства України з питань 

державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до 
відповідальності за корупційне правопорушення, Фонд листом від 19 березня 2013 р. 

№ 10-09-3452 повідомив Нацагентство України з питань державної служби про 

відсутність в апараті та регіональних відділеннях Фонду державних службовців, 

звільнених з посади на підставі рішення суду.  
 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. 

№ 1922 „Про затвердження Положення про проведення атестації державних 

службовців” (із змінами та доповненнями) та Загального порядку проведення 
щорічної оцінки виконання держслужбовцями покладених на них обов’язків та 

завдань, затверджених наказом Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 р. 

№ 122 (із змінами та доповненнями), проведено щорічну оцінку виконання 

державними службовцями апарату та регіональних відділень Фонду 
покладених на них завдань та обов’язків за 2012 рік.   

У звітному періоді Фондом підготовлено та надіслано звіти: 

– до Адміністрації Президента України та Національного агентства України 

з питань держслужби – щомісячні звіти про вакантні посади апарату Фонду та 
щомісячну інформацію про віковий склад керівництва, зміни особових справ та 

призначення-звільнення працівників 1 – 3 категорій відповідно до наказів  

Головдержслужби від 07 липня 2009 р. № 182, № 183 та до Управління державної 
служби в м. Києві та Київській області – щодо електронних справ працівників 4 – 5 
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категорій посад;  

– до Головного управління статистики у м. Києві надіслано звіт про 

кількісний та якісний склад держслужбовців апарату Фонду; 

– до Центру зайнятості Печерського району м. Києва надано звітну 
інформацію щодо прийнятих та звільнених працівників апарату Фонду. 

У І кварталі 2013 року проводилася робота з організації першого туру 

щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, а саме: 
створено організаційний комітет конкурсу; затверджено положення про 

оргкомітет та порядок проведення конкурсу; розглянуто подані претендентами 

документи та на засіданні оргкомітету ухвалено рішення щодо участі 

державних службовців у конкурсі. Проведення конкурсу планується у квітні 
поточного року. 

Серед інших важливих напрямів діяльності Фонду значна увага 

приділялася навчанню та підвищенню кваліфікації працівників державних 

органів приватизації для забезпечення ефективного та якісного виконання  
ними встановлених завдань, зокрема: 

– організовано підвищення кваліфікації працівників регіональних 

відділень Фонду шляхом проведення відеосемінарів з висвітлення нагальних 
проблем;  

– організовано та проведено цикл семінарів з питань оціночної діяльності, 

на яких підвищили кваліфікацію 14 працівників Фонду (2 – з апарату                       

та 12 – з регіональних відділень);  
– в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України підвищили 

кваліфікацію 42 держслужбовці Фонду (41 – з апарату та 1 – з регіонального 
відділення) та 5 держслужбовців підвищили кваліфікацію в інших навчальних 

закладах.  

Крім того, у вищих навчальних закладах за держзамовленням навчаються 

26 працівників Фонду (9 – з апарату та 17 – з регіональних відділень), у вищих 
навчальних закладах на контрактній основі навчаються 17 працівників Фонду. 

У магістратурах Національного агентства державної служби України 

навчаються 13 працівників регіональних відділень Фонду.  
 

 

 

Голова Фонду державного  

майна України                                       
О. Рябченко 
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Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили державну форму власності, за групами 

за 1992 – І квартал 2013 рр.  
 

№ 

з/п 

Відділення  

по областях 

1992 - 2012 рр. 

з урахуванням дообліку та вилучення 
За 03 місяці 2013 року 1992 - 2013 рр. 

Всього 
в тому числі 

Всього 
в тому числі 

Всього 
в тому числі 

А БВГ Д Е Ж А ВГ Д Е Ж А БВГ Д Е Ж 

1 Вінницькій 1264 575 377 192 48 72 5 3 - 2 - - 1269 578 377 194 48 72 

2 Волинській 699 393 151 107 28 20 - - - - - - 699 393 151 107 28 20 

3 Дніпропетровській 1844 1029 577 140 49 49 - - - - - - 1844 1029 577 140 49 49 

4 Донецькій 4165 2881 811 360 44 69 - - - - - - 4165 2881 811 360 44 69 

5 Житомирській 1245 228 295 660 9 53 - - - - - - 1245 228 295 660 9 53 

6 Закарпатській 423 179 194 32 6 12 - - - - - - 423 179 194 32 6 12 

7 Запорізькій 1334 738 381 104 35 76 - - - - - - 1334 738 381 104 35 76 

8 Івано-Франківській 483 226 192 47 13 5 - - - - - - 483 226 192 47 13 5 

9 Київській 1084 377 513 153 7 34 1 - 1 - - - 1085 377 514 153 7 34 

10 Кіровоградській 688 325 230 88 41 4 - - - - - - 688 325 230 88 41 4 

11 Луганській 1674 869 471 254 37 43 1 1 - - - - 1675 870 471 254 37 43 

12 Львівській 1604 690 422 230 168 94 4 2 1 - 1 - 1608 692 423 230 169 94 

13 Миколаївській 1110 467 334 217 41 51 1 1 - - - - 1111 468 334 217 41 51 

14 Одеській 1466 586 489 161 130 100 - - - - - - 1466 586 489 161 130 100 

15 Полтавській 910 467 308 64 12 59 2 2 - - - - 912 469 308 64 12 59 

16 Рівненській 855 407 228 151 26 43 2 2 - - - - 857 409 228 151 26 43 

17 Сумській 860 415 296 100 18 31 - - - - - - 860 415 296 100 18 31 

18 Тернопільській 764 273 295 123 46 27 2 2 - - - - 766 275 295 123 46 27 

19 Харківській 1620 721 558 243 30 68 - - - - - - 1620 721 558 243 30 68 

20 Херсонській 577 229 204 88 10 46 1 1 - - - - 578 230 204 88 10 46 

21 Хмельницькій 588 271 230 73 4 10 - - - - - - 588 271 230 73 4 10 

22 Черкаській 799 354 307 82 15 41 1 1 - - - - 800 355 307 82 15 41 

23 Чернівецькій 497 233 156 56 44 8 - - - - - - 497 233 156 56 44 8 

24 Чернігівській 658 267 196 140 26 29 1 1 - - - - 659 268 196 140 26 29 

25 м. Києву 1142 465 503 42 116 16 1 1 - - - - 1143 466 503 42 116 16 

26 АР Крим та м. Севастополі 202 108 51 30 5 8 1 1 - - - - 203 109 51 30 5 8 

27 АР Крим 388 214 88 48 17 21 - - - - - - 388 214 88 48 17 21 

Всього 28943 13987 8857 3985 1025 1089 23 18 2 2 1 - 28966 14005 8859 3987 1026 1089 

в т.ч.- центральний апарат 1424 161 1060 41 150 12 2 -  1  - 1 - 1426 161 1061 41 151 12 
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Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили комунальну форму власності, за групами 

за 1992 – І квартал 2013 рр.  
 

№ 

з/п 

Відділення  

по областях 

1992 - 2012 рр. 

з урахуванням дообліку та вилучення 
За 03 місяці 2013 року 1992 - 2013 рр. 

Всього 
в тому числі 

Всього 
в тому числі 

Всього 
в тому числі 

А БВГ Д Е Ж А ВГ Д Е Ж А БВГ Д Е Ж 

1 Вінницькій 1627 1538 50 33 2 4 - - - - - - 1627 1538 50 33 2 4 

2 Волинській 1919 1776 68 36 1 38 - - - - - - 1919 1776 68 36 1 38 

3 Дніпропетровській 6252 5997 209 28 3 15 13 13 - - - - 6265 6010 209 28 3 15 

4 Донецькій 9050 8782 152 90 4 22 19 19 - - - - 9069 8801 152 90 4 22 

5 Житомирській 1728 1568 146 8 1 5 11 11 - - - - 1739 1579 146 8 1 5 

6 Закарпатській 2588 2487 26 53 7 15 5 5 - - - - 2593 2492 26 53 7 15 

7 Запорізькій 4405 4303 76 10 9 7 23 23 - - - - 4428 4326 76 10 9 7 

8 Івано-Франківській 3910 3764 49 68 7 22 5 5 - - - - 3915 3769 49 68 7 22 

9 Київській 2065 1926 71 42 8 18 - - - - - - 2065 1926 71 42 8 18 

10 Кіровоградській 2020 1952 20 38 4 6 1 1 - - - - 2021 1953 20 38 4 6 

11 Луганській 4064 3854 145 41 14 10 27 27 - - - - 4091 3881 145 41 14 10 

12 Львівській 10928 10649 89 66 65 59 11 11 - - - - 10939 10660 89 66 65 59 

13 Миколаївській 2850 2653 133 39 11 14 9 9 - - - - 2859 2662 133 39 11 14 

14 Одеській 3527 3305 109 72 20 21 4 4 - - - - 3531 3309 109 72 20 21 

15 Полтавській 2413 2303 64 36 6 4 10 10 - - - - 2423 2313 64 36 6 4 

16 Рівненській 1456 1406 31 11 1 7 4 4 - - - - 1460 1410 31 11 1 7 

17 Сумській 2263 2194 30 26 - 13 15 14 - 1 - - 2278 2208 30 27 - 13 

18 Тернопільській 2392 2337 11 13 3 28 4 4 - - - - 2396 2341 11 13 3 28 

19 Харківській 5942 5741 125 47 8 21 82 81 - - - 1 6024 5822 125 47 8 22 

20 Херсонській 1902 1609 243 38 1 11 22 21 - 1 - - 1924 1630 243 39 1 11 

21 Хмельницькій 1946 1836 83 20 1 6 7 7 - - - - 1953 1843 83 20 1 6 

22 Черкаській 1739 1564 103 36 17 19 6 6 - - - - 1745 1570 103 36 17 19 

23 Чернівецькій 2616 2555 4 45 1 11 2 2 - - - - 2618 2557 4 45 1 11 

24 Чернігівській 1063 927 114 14 2 6 1 1 - - - - 1064 928 114 14 2 6 

25 м. Києву 11994 11679 187 52 60 16 1 1 - - - - 11995 11680 187 52 60 16 

26 АР Крим та м. Севастополі 635 614 18 2 1 - - - - - - - 635 614 18 2 1 - 

27 АР Крим 6534 5857 322 190 88 77 - - - - - - 6534 5857 322 190 88 77 

Всього 99828 95176 2678 1154 345 475 282 279 - 2 - 1 100110 95455 2678 1156 345 476 

в т.ч.- центральний апарат 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 
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Довідка (1) про надходження та використання коштів, 

одержаних від приватизації державного майна  

за січень – березень 2013 року, тис. грн 
 

Надходження та використання коштів Всього 

Залишок коштів на початок звітного періоду 1.2 

Надійшло коштів - всього, 29 392.9 

в тому числі : 

1. Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації (з урахуванням податку на додану вартість)  -  всього,  29 316.7 

в тому числі :  

- сума податку на додану вартість 3 468.2 

надходження від приватизації державного майна -  всього, 25 848.5 

в тому числі:  

- від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації  25 848.5 

з них:  
- надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації та кредитуванням підприємств 547.9 

2. Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 

них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають 

приватизації (33010400) (з урахуванням податку на додану вартість) 66.5 

в тому числі: 

-   сума податку на додану вартість 11.1 

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації 55.4 

3. Інші надходження 9.7 
 

Розподілено коштів - всього, 29 373.3 

у тому числі: 

1. Перераховано на фінансування загального фонду Державного бюджету України, всього 25 830.6 

в тому числі :  

1.1. Перераховано на фінансування загального фонду Державного бюджету України від 

приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації 25 829.0 

- 100% від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації   25 829.0 

-    понадпланові надходження до державного бюджету від приватизації державного майна та 

інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації  0.0 

1.2. Перерахування коштів від продажу бюлетеня про приватизацію 1.6 

2. Перераховано коштів до бюджету від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній 

власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації (33010400) 55.4 

3. Сплачено податок на додану вартість на ціну продажу об’єкта приватизації державного 

майна та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації  3 468.2 

4. Сплачено податок на додану вартість від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній 

власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації  11.1 

5. Примусово списано згідно з рішенням суду 0.0 

6. Інші витрати   8.0 
  

Залишок коштів на кінець звітного періоду 20.8 

Начальник Управління – 

головний бухгалтер 
В. Мишкіна 
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Довідка (2) про надходження та використання коштів, 

одержаних від приватизації державного майна 

за січень – березень 2013 рік, тис. грн 
Таблиця 1 

Залишок коштів на початок року  1.2 

у тому числі :   

від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації та кредитуванням підприємств  0.6 

 від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації 0.0 

податок на додану вартість  0.0 

від інших надходжень  0.6 

Надійшло коштів - всього,  29 392.9 

у тому числі :  

1.Від приватизації державного майна (з урахуванням податку на додану вартість) - 
всього,  29 316.7 

в тому числі:   

сума податку на додану вартість  3 468.2 

надходження від приватизації державного майна - всього,  25 848.5 

в тому числі:  

від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації та кредитуванням підприємств  25 848.5 

у тому числі надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації та 

кредитуванням підприємств  547.9 

2. Від  продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 

них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що 

підлягають приватизації  (з урахуванням податку на додану вартість) 66.5 

в тому числі:  

- сума податку на додану вартість 11.1 

-  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації  
55.4 

3. Інші надходження  9.7 

 

Таблиця 2 

Напрями використання 

Розподіл коштів 

згідно з Законом 

України “Про 

Державний 

бюджет України 

на 2012 рік” 

Фактично 

Відхилення 

від 

встановле

ного 

розподілу 

Відсоток 

від 

фактич-

ного 

надход-

ження 

% тис. грн тис. грн 

+ пере-;            

- недо-

виконан-

ня 

% 

1 2 3 4 5 6 

 Використано коштів - усього  - 29 373.3  - - 
      

1.Перераховано на фінансування загального 
фонду Державного бюджету України - всього 

100 25 850.7  25 830.6  -20.1  99.9  

1.1. Перераховано на фінансування загального 

фонду Державного бюджету України від 

приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом 
приватизації . 

 25 849.1  25 829.0  -20.1  99.9  

- 100% від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов`язаних з процесом 

приватизації та кредитуванням підприємств  

100 25 849.1  25 829.0  -20.1  99.9  
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

- понадпланові надходження до державного 

бюджету від приватизації державного майна та 

інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації  

 - -  -  - 

1.2. - перерахування коштів від продажу бюлетеня 

про приватизацію 
100 1.6  1.6  -  100.0  

2. Перераховано кошти до загального фонду 

бюджету (доходи) від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них, що перебувають у державній 

власності, на яких розташовані об’єкти, що 

підлягають приватизації (33010400), всього 

100 55.4 55.4 -  100.0  

3.Сплачено податок на додану вартість на ціну 

продажу об’єкта приватизації державного майна 

та надходжень, безпосередньо пов’язаних з 

процесом приватизації 

 - 3 468.2  - - 

4.Сплачено податок на додану вартість на ціну 

від продажу земельних ділянок несільсько-

господарського призначення або прав на них, 

що перебувають у державній власності, на яких 

розташовані об’єкти, що підлягають прива-

тизації 

 - 11.1 - - 

5. Примусово списано згідно з рішенням суду   -    

6. Інші перерахування  - 8.0  - - 
      

Залишок коштів на кінець звітного періоду  - 20.8  - - 

у тому числі :  -    

від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом 
приватизації та кредитуванням підприємств 

 - 20.1 - - 

від продажу земельних ділянок несільськогоспо-

дарського призначення або прав на них, що 

перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації 

 - 0.0 - - 

податок на додану вартість  - 0.0 - - 

від інших надходжень  - 0.7 - - 

 

Начальник Управління – 

головний бухгалтер 
В. Мишкіна 
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Довідка про надходження коштів, одержаних від приватизації об’єктів 

державної власності Фондом державного майна України  

за І квартал 2013 року, тис. грн 
 

№            

з/п 

Відділення  

по областях 
Разом 

Всього від 

приватизації 

державного 

майна 

у тому числі: 

Надійшло 

від 

продажу 

земельних 

ділянок 

надійшло 

коштів на 

рахунки 

регіональних 

відділень 

продано 

на 

фондових 

біржах 

продано 

на спец. 

аукціонах 

за 

грошові 

кошти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вінницькій  227.5 199.7 199.7 - - 27.8 

2 Волинській  - - - - - - 

3 Дніпропетровській  - - - - - - 

4 Донецькій 744.1 744.1 744.1 - - - 

5 Житомирській - - - - - - 

6 Закарпатській - - - - - - 

7 Запорізькій 78.4 78.4 - 78.4 - - 

8 Івано-Франківській - - - - - - 

9 Київській 195.8 195.8 - 195.8 - - 

10 Кіровоградській - - - - - - 

11 Луганській 4 501.4 4 501.4 4 501.4 - - - 

12 Львівській 248.4 248.4 248.4 - - - 

13 Миколаївській 39.8 39.8 39.8 - - - 

14 Одеській 4.6 4.6 4.6 - - - 

15 Полтавській 319.1 319.1 319.1 - - - 

16 Рівненській 102.6 102.6 102.6 - - - 

17 Сумській 97.8 97.8 97.8 - - - 

18 Тернопільській 1 232.7 1 205.1 84.2 1 120.9 - 27.6 

19 Харківській 12.4 12.4 12.4 - - - 

20 Херсонській 234.1 234.1 234.1 - - - 

21 Хмельницькій 87.2 87.2 - 87.2 - - 

22 Черкаській 29.5 29.5 29.5 - - - 

23 Чернівецькій - - - - - - 

24 Чернігівській 1 118.4 1 118.4 23.3 1 095.1 - - 

25 м. Києву 10 879.0 10 879.0 10 879.0 - - - 

26 
РВ в АРК та 

м.Севастополі 
400.2 400.2 400.2 - - - 

27 Фонд майна АР Крим 0.5 0.5 0.5 - - - 

Всього по РВ ФДМУ 65 730,7 20 553.5 20 498.1 17 920.7 2 577.4 - 

28 Центральний апарат  5 350.4 5 350.4 3 446.6 1 903.8 - - 

Всього 6 765 050,8 25 903.9 25 848.5 21 367.3 4 481.2 - 

 

Начальник Управління – 

головний бухгалтер 
В. Мишкіна 


