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Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень-вересень 2013 року  
 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації 
державного майна до державного бюджету у 2013 році обсягом 10,9 млрд грн. 

З метою організаційного забезпечення виконання встановлених 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 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 травня 2013 р. № 628 – Зміни та доповнення до помісячних 

графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2013 році; 

- від 12 червня 2013 р. № 825 – Єдиний план-графік виставлення на продаж у 

2013 році об‘єктів груп В, Г (із змінами та доповненнями, внесеними 
наказом Фонду від 29 серпня 2013 р. № 2113). 

 

За січень-вересень 2013 року по Україні роздержавлено 104 об’єкти 

державної власності, з яких: 79 об’єктів групи А, по 5 об’єктів груп В, Г та Е,                  
11 об’єктів групи Д та 4 об’єкти групи Ж. 

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 

місцевого самоврядування змінили форму власності 702 об’єктів комунальної 

власності, з яких: 693 об’єкти групи А, 4 об’єкти групи Д, 3 об‘єкти групи Е та 2 
об’єкти групи Ж. 

 

Фондом протягом звітного періоду запропоновано до продажу на 

конкурсах 9 пакетів акцій акціонерних товариств (далі - АТ) загальною 
початковою вартістю 821,005 млн грн. За результатами проведених конкурсів 

укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Донбасенерго» розміром 

60,773 % за ціною 718,92 млн грн. 

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 107 

пакетів акцій 99 АТ загальною номінальною  вартістю 805,68 млн грн. 

За підсумками торгів протягом січня-вересня 2013 року на фондових 

біржах продано 40 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах         

153,82 млн грн. Серед проданих: 
- пакет акцій ПАТ «Групова збагачувальна фабрика «Червона зірка» 

розміром 23,83 % за ціною 37,30 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» 

розміром 25,52 % за ціною 34,26 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Узлівська» 

розміром 24,87 % за ціною 24,58 млн грн; 

- пакет акцій ВАТ «Мелітопольгаз» розміром 25 % за ціною 15,71 млн грн; 
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- пакет акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» розміром 

23,64 % за ціною 7,95 млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» 

розміром 21,69 % за ціною 7,87 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Кам‘янець-Подільський завод «Електрон» розміром 
99,94 % за ціною 5,1 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Харківгаз» розміром 17,70 % за ціною 7,082 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Київський завод реле та автоматики» розміром    

58,94 % за ціною 2,93 млн грн; 
- пакет акцій ПрАТ «Сонячне 2007» розміром 47,98 % за ціною 1,31 млн 

грн; 

- пакет акцій ПрАТ «ТК Стиль» розміром 49,19 % за ціною 1,095 млн грн; 
- пакет акцій ПрАТ «Перспектива 1» розміром 25 % за ціною 950,92 тис. 

грн; 

- пакет акцій ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» 

розміром 25 % за ціною 849,92 тис. грн. 
 

Надходження коштів від продажу акцій на фондовому ринку до державного 

бюджету становить 155,36 млн грн (у 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). 
 

За січень-вересень 2013 року від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, перераховано 
до державного бюджету 919,99 млн грн (у тому числі від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають 

у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 
надійшло 3,977 млн грн). 

 

Станом на 01 жовтня 2013 р., згідно з даними ІППС «Етап-Оренда» загальна 

кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені 

органами приватизації, становить 20991 договір, у тому числі: 
- 108 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств; 

- 40 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних 
підрозділів державних підприємств; 

- 20178 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств; 

- 631 договір оренди державного нерухомого майна, що перебуває на 

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

перебуває на балансі господарських товариств. 
 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» згідно з 

додатком № 1 на Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням 

бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів до державного 

бюджету за оренду державного майна в обсязі 835,0 млн грн.                         
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Станом на 01 жовтня 2013 року надходження коштів від оренди до державного 

бюджету становить 787,751 млн грн, що підтверджено довідкою Державної 
казначейської служби України. 

 

 

 

 

Директор Департаменту координації  

розробки та виконання програмних  

документів, оцінки та розпорядження  

об‘єктами державної власності                                                         М. Горяйнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дороніна С.М. 

254-31-60 


