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Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень-липень 2012 року  
 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» встановлено 

планове завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до 

державного бюджету у 2012 році обсягом 10 млрд грн. 

З метою організаційного забезпечення виконання встановлених завдань 
Фондом було розроблено і затверджено наказами: 

- від 08.12.2011 № 1785 «План-графік очікуваного надходження у 2012 році 

грошових коштів від продажу об‘єктів приватизації державної власності 

груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, а також 
об’єктів групи Е»; 

- від 12.01.2012 № 52 «Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення 

на продаж у 2012 році пакетів акцій енергогенеруючих та 
енергопостачальних підприємств»; 

- від 27.01.2012 № 142 «Перелік об’єктів груп В,Г та об’єктів 

агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 

2012 році з метою подальшого їх продажу»; 
- від 27.01.2012 № 143 «Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення 

на продаж у I-IV кварталах 2012 року пакетів акцій господарських 

товариств і холдингових компаній»; 
- від 27.01.2012 № 145 «Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення 

на продаж у I-IV кварталах 2012 року пакетів акцій газорозподільних та 

газопостачальних товариств»; 

- від 10.04.2012 № 485 «Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до 
продажу у 2012 році». 

 

За січень-липень 2012 року по Україні роздержавлено 81 об’єкт державної 

власності, з яких: 57 об’єктів групи А, 12 об’єктів групи  Д, 9 об’єктів груп В,Г, 2 

об’єкти групи Ж та 1 об‘єкт групи Е.  

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 
місцевого самоврядування змінили форму власності 695 об’єктів комунальної 

власності, з яких: 691 об’єкт групи А, 2 об’єкти групи Д , 1 об’єкт групи Е та 1 

об’єкт групи Ж.   
 

Фондом протягом звітного періоду запропоновано до продажу на конкурсах 

20 пакетів акцій акціонерних товариств (далі – АТ) загальною початковою 

вартістю 1,39 млрд  грн.  
За результатами проведених конкурсів укладено 11 договорів купівлі-

продажу пакетів акцій АТ на загальну суму 4,94 млрд грн (з них - 7 були 

оголошені наприкінці 2011 року). Серед проданих на конкурсах у січні-липні 2012 
року:   

- пакет 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за ціною 1,93 млрд грн;  

- пакет 40,061% акцій ПАТ «Донецькобленерго» за ціною 467,6 млн грн; 

- пакет 94,9% акцій ПАТ «Горлівський машинобудівний завод» за ціною 
35,2 млн грн; 
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- пакет 45% акцій ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за ціною 70,0 млн грн; 

- пакет 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» за ціною 176,2 млн грн; 

- пакет 50% акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» за ціною 140,7 млн грн; 

- пакет 25% акцій ПАТ «Дніпроенерго» за ціною 1,18 млрд грн; 
- пакет 50% акцій ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» за ціною 660,1 млн грн; 

- пакет 45% акцій ПАТ «Крименерго» за ціною 256,1 млн грн; 

- пакет 99,996% акцій ПАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського 

машинобудування» за ціною 7,99 млн грн; 
- пакет 25% акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» за ціною 

14,52 млн грн. 
 

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 54 пакети 

акцій 52 АТ загальною номінальною вартістю 436,917 млн грн. 

За підсумками торгів  протягом січня-липня 2012 року на фондових біржах 
продано 7 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах                

24,436 млн грн. Надходження коштів до державного бюджету становить 24,733 

млн грн (в тому числі 296,78 тис. грн від продажу акцій ВАТ «Яготинський завод 

продтоварів», який відбувся 30.12.2011). 
 

За січень-липень 2012 року від приватизації державного майна та інших 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та 
перераховано до державного бюджету 5,113 млрд грн, що становить понад 50 % 

річного планового завдання. 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 347,97 тис. грн. 
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