
Інформація  
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання  

Державної програми приватизації у грудні 2016 року 
 

  
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду 

здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з 

управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення 
прозорої приватизації та вживав відповідні заходи для успішного продажу в 

2016 році визначених Урядом об’єктів. 
 

1. Результати приватизації державного майна 
 

У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання 
планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі               
17,1 млрд грн, а також удосконалення законодавства з питань приватизації, 

забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних 
процесів. 

Так, з метою проведення реформ у сфері приватизації Фондом за власною 

ініціативою підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)»  та 

«Про внесення змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо 
фінансування спеціального фонду)». На сьогодні Фондом опрацьовуються 

отримані висновки до проектів законів та пропозиції від заінтересованих 
органів виконавчої влади з метою доопрацювання редакцій проектів. 

У рамках реформування державного сектору економіки з урахуванням 
Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним 

фондом (пункт 34) відповідно до доручень Кабінету Міністрів України Фондом 
підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних 
підприємств)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)», які направлено 
на розгляд Кабінету Міністрів України. З метою визначення переліку 
державних підприємств, які підлягатимуть ліквідації відповідно до 

законопроектів, та обсягів їх заборгованості Фондом проведено Міжвідомчі 
узгоджувальні наради. Дорученням Уряду уповноваженим органам управління 

об’єктами державної власності встановлено завдання надати Фонду інформацію 
щодо наявності активів та зобов’язань у державних підприємств. Отриману 

інформацію разом із зазначеними законопроектами повторно направлено на 
розгляд Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна 
України», Закону України «Про приватизацію державного майна» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 588 «Про внесення змін 
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до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (далі 
– постанова № 588) наказом Фонду від 05 жовтня 2016 року № 1832 (із 

змінами) затверджено перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до 
продажу в 2016 році. 

Відповідно до постанови № 588 уповноважені органи управління 
об’єктами державної власності повинні передати Фонду 158 підприємств для 

приватизації, проте протягом січня-грудня 2016 року передано лише 15 
підприємств.  

З метою забезпечення продажу державних пакетів акцій ВАТ «Оріана», 
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Турбоатом», 

ПАТ по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз», ВАТ «Оснастка»,   
ВАТ «Автоливмаш», ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»,                
ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш», ВАТ «Тернопільобленерго», ВАТ 

«Запоріжжяобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», АК «Харківобленерго», 
ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Донбасенерго», 

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ 

«Центренерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ»,                             
ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПАТ «Одеський 

припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод» Кабінетом Міністрів України прийнято 

підготовлене Фондом розпорядження від 28 грудня 2016 року № 1057-р «Про 
внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань 

приватизації». 
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських 

компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості 

проводиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до 
продажу. Презентаційна інформація про потенційні об’єкти приватизації 

оприлюднюється та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На 
сьогодні на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 989 об’єктів груп А, Д, 

Ж та 174 об’єктів груп В, Г, Е. Інформаційні оголошення постійно 
розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих 

виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі на тиждень у газеті 
«Відомості приватизації». 

Протягом грудня 2016 року Фондом оголошено 1 конкурс з продажу 
пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» розміром 96,129 % 

початковою вартістю 120,00 млн грн. Протягом звітного періоду договори 
купівлі-продажу пакетів акцій не укладалися. 

На фондових біржах протягом грудня 2016 року Фондом запропоновано 
до продажу 11 пакетів акцій номінальною вартістю 86,879 млн грн, які не було 
продано.  

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму 
власності 19 об’єктів державної власності, з яких 13 об’єктів групи А,                     

6  об’єктів групи Д та за угодами з органами місцевого самоврядування змінено 
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форму власності 137 об’єктів комунальної власності, з яких 135 об’єктів 
групи А, 1 об’єкт групи Д та 1 об’єкт групи Ж. 

За оперативними даними, станом на 31 грудня 2016 року від приватизації  
державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 

188,919 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 105,358 млн грн. 
 

2. Регулювання оціночної діяльності 
 

Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями 
оцінювачів проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про 

оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає 
нові підходи до регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає 
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» в новій редакції, направлено на розгляд Кабінету 
Міністрів України. Секретаріатом Кабінету Міністрів України зазначений 

законопроект повернено Фонду на доопрацювання.  
Законопроект дасть змогу посилити дерегуляцію у сфері оціночної 

діяльності, забезпечити належну якість оціночних послуг, посилити роль 
саморегулівних організацій оцінювачів, а також визначити правові засади для 

запобігання корупції у сфері оцінки майна та професійної оціночної   
діяльності. 

 
3. Корпоративне управління 

 
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 31 грудня 2016 року 

здійснює управління корпоративними правами держави у 341 господарському 

товаристві, з яких 128 господарських товариств мають у статутному капіталі 
державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 27 – державну 

частку 100 %, що становить 37 % загальної кількості господарських товариств, 
які перебувають у сфері управління Фонду. 

Станом на 01 січня 2016 року господарськими товариствами, що 
перебувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів на 
корпоративні права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного бюджету 

України перераховано 20,468 млн грн та пеню за несвоєчасно сплачені 
дивіденди в розмірі 382,111 тис. грн. 

Крім того, станом на 31 грудня 2016 року господарські товариства, в яких 
з незалежних від Фонду причин до 01 травня 2016 року не проведено чергових 

загальних зборів акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено питання 
розподілу прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів 
(відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про 

управління об’єктами державної власності»), сплатили до державного бюджету 
частину чистого прибутку в розмірі 1,229 млрд грн.  
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4. Оренда державного майна 

 
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала 

змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного 
майна, загальна кількість яких на 31 грудня 2016 року становить 19 162. За 

оперативними даними, державними органами приватизації станом на                    
31 грудня 2016 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету 

від оренди державного майна в сумі 1,028 млрд грн, у тому числі у грудні    
2016 року – 89,302 млн грн, при встановленому річному плановому завданні 

615,00 млн грн. 
 
 

Голова Фонду                                           І. Білоус 
 

 
 


