
 
Інформація  

про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації 
державного майна у березні 2018 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 відповідних заходів для успішного продажу в 
2018 році визначених Урядом об’єктів. 

  
1. Результати приватизації державного майна 

 
У сфері приватизації Фондом здійснювалися заходи, спрямовані на 

виконання планового завдання з надходження коштів від приватизації, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
у розмірі 21,3 млрд грн, а також оновлення законодавства з питань приватизації, 

забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних процесів.  
З метою впровадження норм Закону України від 18 січня 2018 року  

№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – 
Закон) на засіданні Уряду 14.03.2018 Кабінетом Міністрів України схвалено 

План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення 
реалізації цього Закону (далі – План).   

Зазначеним Планом Фонду встановлено завдання підготувати 7 проектів 
постанов Уряду, які на сьогодні розроблено і направлено на погодження 

відповідним органам влади, а саме: 
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам 

приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації», щодо якого отримано висновок 

Міністерства юстиції;  
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних 
підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з 

прийняттям або скасуванням рішення про приватизацію» , щодо якого отримано 
висновок Міністерства юстиції; 

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України  від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про 

затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі 
приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства» ; 

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про 
затвердження Методики оцінки майна»; 

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності», щодо 

якого отримано висновок Міністерства юстиції;  
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- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 878 «Про 
затвердження Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів 

державної власності»; 
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку затвердження умов продажу об’єктів великої приватизації комунальної 
власності». 

Також Фондом підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Переліку об’єктів великої приватизації державної 

власності, що підлягають приватизації у 2018 році», який наразі перебуває на 
погодженні відповідними органами влади.  

Крім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність 
до вимог Закону Фондом розроблено: 

- проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив 
чинність, Указу Президента України від 19 березня 2002 року № 267» . 
Отримано висновок Міністерства юстиції;  

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів з приватизації державного майна»; 
- 4 проекти постанов Кабінету Міністрів України про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України. 
Також Фондом розроблено 13 наказів, визначених Планом.  

Фондом затверджено переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році, до яких включено 576 об’єктів (наказ від 27 березня 

2018 року № 447), і викладено в новій редакції перелік об’єктів груп В, Г, Е, які 
підлягають продажу в 2018 році, до якого включено 7 об’єктів та план-графік 

виставлення їх на продаж (наказ від 27 березня 2018 року № 448). 
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських 

компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться 

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

та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. 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», а також в бюлетенях бірж як 

організаторів торгів. 
На фондових біржах протягом березня 2018 року Фондом запропоновано 

до продажу 11 пакетів акцій акціонерних товариств загальною номінальною 
вартістю 109,776 млн грн. 

За підсумками торгів на фондовій біржі за методом підвищення  
ціни продано пакет акцій ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації 
засобів захисту рослин» (група В) розміром 48,99 % за ціною 1,917 млн грн. 

За результатами пільгового продажу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» 

(Регіональне відділення Фонду по Полтавській області) до державного бюджету 
перераховано 1,530 тис. грн. 
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Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму 

власності 22 об’єкти державної власності, з яких 17 об’єктів групи А, 4 об’єкти 

групи Д, 1 об’єкт групи  Е та за угодами з органами місцевого самоврядування –  
32 об’єкти комунальної власності, з яких 31 об’єкт групи А та 1 об’єкт групи Д. 

За оперативними даними, станом на 31 березня 2018 року від приватизації 
державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 
34,630 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 8,410 млн грн. 

 
2. Регулювання оціночної діяльності 

 
У 2018 році, за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент», Фондом 

та його регіональними відділеннями виконано 1 606 рецензій, які внесено до 
бази даних автоматизованої системи «Оцінка», у тому числі за березень – 508 
рецензій. 

Станом на 31 березня 2018 року 2 641 суб’єкт оціночної діяльності мають 
право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування. 

У Єдиній базі даних звітів про оцінку станом на 31 березня 2018 року 
зареєстровано 168 896 звітів про оцінку, складених для цілей оподаткування, у 
тому числі у березні – 62 456.  

Станом на 31 березня 2018 року Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності містить дані про 12 809 оцінювачів та інформацію про  
7 792 суб’єкти оціночної діяльності. 

Розроблений Фондом проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Закону України «Про Фонд державного майна України» 
направлено на погодження відповідним органам влади. 

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» 

Фондом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року 

№ 358». Проект постанови направлено на погодження відповідним органам 
влади. 

 
3. Корпоративне управління 

 

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 31 березня  
2018 року здійснює управління корпоративними правами держави у 309 

господарських товариствах, з яких 123 господарські товариства мають у 
статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому 

числі 27 – державну частку 100 %, що становить 39 % загальної кількості 
господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.  

Відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 
рішення про нарахування та перерахування дивідендів до державного бюджету 

господарськими товариствами приймається на річних загальних зборах, які 
мають бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Тому 
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інформація про нарахування та перерахування дивідендів до державного 

бюджету господарськими товариствами, що належать до сфери управління 
Фонду, буде надаватися після її отримання та узагальнення. 

Станом на 01 квітня 2018 року на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «Центренерго» прийнято рішення про відрахування частини чистого 

прибутку на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2017 році. 

 
4. Оренда державного майна 

 
У сфері орендних відносин Фонд здійснює системну та комплексну 

роботу щодо забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди 
державного майна, загальна кількість яких на 31 березня 2018 року становить  

17 775. За оперативними даними, державними органами приватизації станом на  
31 березня 2018 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету 
від оренди державного майна в сумі 343,377 млн грн, у тому числі у березні 

2018 року – 115,416 млн грн,  при встановленому річному плановому завданні 
1,00 млрд грн.  

 
 

В. о. Голови Фонду                                          В. Трубаров 
 

 


