
Інформація про хід приватизації державного майна в Україні 
за січень-грудень 2009 року  

  
За оперативними даними Фонду державного майна України  за січень-грудень 2009 

року по Україні роздержавлено 250 об’єктів державної власності. В основному це 
об’єкти групи А - 191, з яких:  110 об’єктів - викуплено,  продано на аукціонах - 70 
об’єктів, через оренду викуплено 8 об’єктів,  3 об’єкти продано за комерційним 
конкурсом. Також роздержавлено 23 об’єкти  групи Д (3 - викуплено, 20 - продано на 
аукціонах),  9 об’єктів групи Е (8 - викуплено, 1 - продано на аукціоні) та 16 об’єктів 
групи  Ж (8 - викуплено, 8 - продано на аукціонах). Із 11 об’єктів груп В,Г  7 - 
приватизовано шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств,  3 об’єкти 
викуплено та  1  об’єкт викуплено за альтернативним планом приватизації.   

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами місцевого 
самоврядування змінили форму власності 3625 об’єктів комунальної власності, з 
яких  3583 об’єкти  групи А,  24 об’єкти групи Д,   11  об’єктів групи  Ж  та  7  об’єктів 
групи Е.  

До більшості об’єктів комунальної власності був застосований спосіб викупу – 2412 
об’єктів. Через оренду викуплено 613 об’єктів, на аукціонах продано 436 об’єктів. За 
комерційними конкурсами  продано – 124 об’єкти, за некомерційними конкурсами – 40 
об’єктів. 

Фондом протягом звітного періоду виставлено до продажу на конкурсах 54 пакети 
акцій ВАТ (35 – центральним апаратом,  19 - регіональними відділеннями) загальною 
початковою вартістю 6,25  млрд грн.  

За результатами проведених конкурсів укладено 8 договорів купівлі-продажу пакетів 
акцій ВАТ на загальну суму 143,23 млн грн. Умовами договорів купівлі-продажу 
передбачено внесення інвестицій у сумі 101,07  млн грн.  

Серед проданих пакети акцій ВАТ: “Дунайсудноремонт” - 75%   акцій   за   ціною   
33,37 млн грн, “Авіаційна    компанія    “Дніпроавіа”   -    99,544%  акцій  за  ціною 
59,02 млн грн, “Готельний     комплекс    “Братислава” -51%  акцій за ціною 20,56 
 млн грн, ХК “Укрпромавтошиноремонт”-    97,897%  акцій  за  ціною 12,12 млн грн. 
     За звітний період на фондових біржах України та  Першій фондовій торговельній 
системі (ПФТС) для продажу  запропоновано 137 пакетів акцій 133 відкритих 
акціонерних товариств номінальною вартістю 461,29 млн грн. За підсумками торгів 
було продано 34 пакети акцій загальною вартістю 505,68 млн грн. Структуру торгів за 
групами об`єктів на фондових біржах України наведено у таблиці.   

Серед   проданих    пакети    акцій    ВАТ:    “Львівобленерго”  -     26,98%   
акцій за ціною 197,85 млн грн;  “Енергопостачальна  компанія “Чернігівобленерго” 
- 25% акцій за ціною 223,42 млн грн; “Цукровий завод “Поділля”- 55,77% акцій за 
ціною 2,49 млн грн; “Харківський  домобудівельний комбінат № 1” - 25,47% акцій за 
ціною 2,48 млн грн; “Компанія “Дніпро”- 24,95% акцій за ціною 1,31 млн грн; 
“АрселорМіттал Кривий Ріг”- 0,1% акцій за ціною 54,82  млн грн;  ″Нова осмолода″- 
32,39% акцій за ціною 15,55 млн грн, “Хмельницьке виробниче 
сільськогосподарсько-рибоводне підприємство” ”- 25,0% акцій за ціною 1,77  млн 
грн. 



 Таблиця 
Структура торгів за групами об`єктів на фондових біржах України  

та  Першій фондовій торговельній системі (ПФТС) 
 за  січень-грудень 2009 року 
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В 114 117 375,331 31    29,586  36,528 
Г 18 19   85,956 3 476,095 24,402 
Е 1 1     0,006 0 0 0 

Разом 133 137 461,293 34 505,681 60,930 
  
За січень-грудень 2009 року  від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 807,15 млн 
грн. З урахуванням залишку станом на 01.01.2009 у сумі 500,1 тис.грн до спеціального 
фонду  Державного бюджету перераховано 807,73  млн грн.    

Крім того,  від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, 
на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, надійшло 7,16 млн грн.                            

Найбільше надходження коштів від продажу об’єктів державної власності  та 
земельних ділянок забезпечено регіональними відділеннями Фонду по областях: Івано-
Франківській - 16,13 млн грн, Луганській   -  15,09   млн грн,   Миколаївській  -  12,78 млн 
грн,   Харківській  -  11,20  млн  грн,    Донецькій   -  
 7,72 млн грн,   Закарпатській - 5,94 млн грн, Вінницькій   -   4,68  млн грн, Запорізькій - 
4,40 млн грн, Дніпропетровській - 4,26 млн грн,  Хмельницькій    -   3,26 млн грн,  
Київській  -  3,24 млн грн,       Тернопільській   -  2,86  млн грн,  Львівській  - 2,85 млн грн, 
Одеській - 2,73 млн грн,   Сумській - 2,72  млн грн, Херсонcькій  -  1,63 млн грн,  АРК  
Крим  та м.Севастополю  -   12,51 млн грн та по  м. Києву - 22,91 млн грн. 

  
 


