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ЗВІТ 

Фонду державного майна України 
про результати оцінювання роботи щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату  

за І півріччя 2013 року 

 

№ 

п/п 

Показник І півріччя  2013 

року  

І півріччя 2012 

року 

Відхилення показника Примітка 

+,- 

 

% 

1.  Фінансові результати від звичайної 

діяльності до оподаткування (на 

підприємствах, що отримали прибуток), млн 

грн. 

498,25 232,18 *) *) **) 

2.  Обсяг іноземних інвестицій в основний 

капітал 

1343277,485 тис.грн 

1140392,23 тис.USD  

(на 01.07.2013 року  

за весь період 

проведення привати-

зації за наростаю-

чим підсумком) 

             - - - ***) 

3.  Частка інноваційно активних підприємств, 

% 

33,30              Не 

розраховувався 

*) *) **) 

4.  Освоєно інвестицій  в основний капітал на 

одну особу, грн 

12,38 1,43 *) *) **) 

  5. Частка збиткових підприємств 

(дестимулятор), % 

57,14 23,3 *) *) **) 

  6. Кількість регіональних веб-сторінок, стор. 7 7 0 0  

  7. Кількість користувачів мережі Інтернет,  тис. чол.. 1,168 1,21         -0,042 3,59  

 



 *) – відповідно до Реєстру корпоративних прав держави перелік господарських товариств, що підлягав оцінюванню за І півріччя 2012 року та І 

півріччя 2013 року, змінився в зв’язку з приватизацією інвестиційно-привабливих товариств. Крім того, застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності призвело до суттєвих змін форми, складу статей та кодифікації рядків фінансової звітності. Таким чином, порівняння 

показників звітності за І півріччя 2013 року з відповідним періодом минулого року може призвести до неправильного трактування  результатів 

роботи господарських товариств; 

**) - інформація надана по товариствах, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 50 відсотків, та які є працюючими, станом на   

01.07.2013, без урахування господарських товариств, функції з управління корпоративними правами держави яких передано від ФДМУ до 

інших міністерств, та холдингових компаній, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подають звітність 

за І півріччя до 14 серпня поточного року. Оскільки дані внесені не щодо усіх товариств, то таке оцінювання може призвести до неправильного 

трактування результатів; 

***) - умовами договору купівлі-продажу обсяг інвестицій, що передбачається до внесення інвестором у підприємство, є диференційованим по 

роках в залежності від потреб підприємства та планів його модернізації та технічного переозброєння. На сьогоднішній день Фонд  має 

можливість надати дані щодо іноземних інвестицій в основний капітал  на виконання умов договорів купівлі-проджу на кінець першого 

півріччя 2013 року за весь період проведення приватизації за наростаючим підсумком.  

 

 

Заступник начальника Управління координації розробки  

та виконання програмних документів - начальник відділу                                                                                І. Маламент                                                                                                                                                                                                    


