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Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень-липень 2014 року  

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»                  

(із змінами) встановлено завдання з надходження коштів від приватизації 

державного майна до державного бюджету у 2014 році обсягом 17 млрд грн. 
З метою організаційного забезпечення виконання встановлених завдань 

Фондом було розроблено і затверджено наказами: 

- від 20 січня 2014 р. № 149 – Перелік об’єктів груп В, Г, які заплановані 
до продажу в 2014 році; 

- від 20 січня 2014 р. № 150 – Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають 

підготовці до продажу в 2014 році з метою подальшого їх продажу; 

- від 28 січня 2014 р. № 387 – Єдиний план-графік виставлення на продаж у 
2014 році об‘єктів груп В, Г; 

- від 24 березня 2014 р. № 846 – Помісячні графіки підготовки об‘єктів груп 

В, Г до продажу в 2014 році. 
 

За січень-липень 2014 року змінили державну форму власності 68 об’єктів, з яких: 52 

об’єкти групи А, 2 об‘єкти груп В, Г, 7 об’єктів групи Д, 3 об’єкти групи Е та 4 об‘єкти 
групи Ж. 

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами місцевого 

самоврядування змінили комунальну форму власності 474 об’єктів: 473 групи А та 1 

групи Д.  

 

У січні-липні 2014 року запропоновано до продажу на конкурсах 6 пакетів акцій 

акціонерних товариств (далі - АТ) загальною початковою вартістю       81,05 млн  грн. 

Протягом звітного періоду від продажу пакетів АТ на конкурсах, оголошених наприкінці 

2013 року, укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «АТ Науково-дослідний 

інститут радіотехнічних вимірювань» розміром 50% + 1 акція за ціною 14,44 млн грн.  

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу                    76 

пакетів акцій 61 АТ загальною номінальною вартістю 874,999 млн грн. За підсумками 

торгів протягом січня-липня 2014 року на фондових біржах продано 2 пакети акцій ПАТ 

«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Примор‘я» розміром 23,53 % за ціною 

65,16 тис. грн та розміром 24,49 % за ціною 67,82 тис. грн. Загальна вартість продажу за 
укладеними контрактами становить 132,977 тис. грн.  

Надходження коштів від продажу акцій на фондовому ринку до державного бюджету 

становить 132,977 тис. грн. 

 На відкритих грошових регіональних аукціонах протягом звітного      
періоду Фондом було запропоновано до продажу пакети акцій                           

ПАТ «Укрвуглепромтранс» та ПАТ “Горлівський комбінат хлібопродуктів”, які 

не були продані.   
За січень-липень 2014 року від приватизації державного майна та інших надходжень, 

безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до 

державного бюджету 53,58 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 1,79 млн 
грн). 
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Станом на 01 серпня 2014 р., згідно з даними ІППС «Етап-Оренда» загальна кількість 

чинних договорів оренди державного майна, які було укладено органами приватизації, 

становить 21651 договір, у тому числі: 

- 105 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;  

- 37 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних 

підприємств; 

- 20846 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств;  

- 631 договір оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі 

господарських товариств; 

- 32 договори оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває 

на балансі господарських товариств. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (із змінами до закону 

від 27 березня 2014 р. № 1165-VІІ) на Фонд покладено відповідальність і контроль за 

виконанням бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів до державного 

бюджету за оренду державного майна в обсязі 794,165 млн грн. Станом на 01 серпня 2014 р. 

надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету становить 

567,686 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


