
Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Закон України від 13 січня 2012 р. № 4336-VI "Про внесення змін до 
деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень 

Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки". 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 
 

3. Цілі прийняття акта 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань 

приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 
2012 – 2014 роки" розроблено на виконання Програми економічних реформ 

України на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава", Національного плану дій на 2011 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ, доручення Президента 
України від 24.05.2011 № 1-1/967, відповідних доручень Уряду. 

Законом внесено зміни до законів з питань приватизації: "Про 

приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації в 

агропромисловому комплексі", "Про особливості приватизації об’єктів 

незавершеного будівництва". 

Ціллю прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми 

приватизації на 2012 – 2014 роки" є вдосконалення законів з питань 

приватизації, які за своїм змістом призначені забезпечити реалізацію нової 
Державної програми приватизації, формування чіткої, ефективної правової 

бази в сфері приватизації, удосконалення процедур приватизації, 

забезпечення її відкритості та прозорості, спрощення та прискорення цих 

процесів для виконання завдань Програми економічних реформ. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Червень 2012 – вересень 2013 років. 
 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичний. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі 

статистичних даних Фонду державного майна України, які формуються на 
підставі аналізу інформації, звітів регіональних відділень Фонду, 
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структурних підрозділів Фонду про хід виконання Державної програми 

приватизації. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Для впровадження в дію регуляторного акта Фондом проведена робота 
з підготовки відповідних підзаконних нормативно-правових актів, які 
врегульовують процедури та механізми проведення приватизації з метою 
реалізації Державної програми приватизації, відповідно до положень Закону. 

Фондом підготовлено 7 постанов Кабінету Міністрів України та 34 

акти Фонду. Підготовлені документи регламентують порядки подання та 

розгляду заяв на приватизацію, процедури передприватизаційної підготовки 
підприємств; технологію подання міністерствами пропозицій з формування 

переліків об’єктів, які підлягають приватизації; продаж об’єктів приватизації, 

в тому числі способами, які забезпечують прискорений (спрощений) продаж, 

порядок прийняття рішення та продажу об’єктів групи Г, процедури продажу 
об’єктів разом із земельними ділянками; механізми контролю за виконанням 

умов договорів купівлі-продажу та інформаційного супроводження на всіх 

етапах проведення приватизації. 
 

Фактичними показниками результативності регуляторного акта є такі 

статистичні показники: 

 Кількість приватизованих об’єктів державної власності та 
виконання фінансових показників надходження коштів від приватизації 

державного майна до державного бюджету. 

Законом України від 22 грудня 2011 р. № 4282-VI "Про Державний 
бюджет України на 2012 рік" було встановлено завдання з надходження 

коштів від приватизації державного майна до державного бюджету у розмірі 

10,0 млрд грн. Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17.12.2012 № 1050-р "Про збільшення у 2012 році обсягу джерел 
фінансування державного бюджету" річне планове завдання щодо 

надходження коштів від приватизації державного майна до державного 

бюджету встановлено 7 млрд грн. 
У розрізі груп завдання становило: 

 група А – 57,04 млн грн (у тому числі 6,24 млн грн – від продажу 
земельних ділянок); 

 група Д – 19,74 млн грн (у тому числі 8,46 млн грн – від продажу 
земельних ділянок); 

 група Е – 0,63 млн грн; 

 група Ж – 5,29 млн грн (у тому числі 0,81 млн грн – від продажу 
земельних ділянок).  

Протягом 2012 року приватизовано 149 об’єктів державної власності 

груп А, Д та Ж, у тому числі 22 об’єкти разом із земельними ділянками, а 
також групи Е, з них 54 об’єкти приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 

88 об’єктів – шляхом викупу, 7 об’єктів – за конкурсом.  

Надходження коштів від продажу об’єктів державної власності груп А, 

Д, Ж та Е за 2012 рік (сума коштів відповідно до укладених договорів 
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купівлі-продажу) становить 127,33 млн грн (у тому числі від продажу 

земельних ділянок – 1,86 млн грн), або 153,95 % виконання річного 

планового завдання (у тому числі від продажу земельних ділянок – 11,97 %). 

Фактичне надходження коштів за 2012 рік від приватизації об’єктів 
державної власності груп А, Д, Ж та Е становить 128,65 млн грн, у тому числі 

від продажу земельних ділянок – 1,72 млн грн. Крім того, за договорами 

купівлі-продажу, укладеними у 2012 році, від продажу 14 об’єктів груп А та 

Д кошти надійдуть в 2013 році. 
 

Усього у 2012 році процес приватизації охопив 318 акціонерних 

товариств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави 
або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів 

(робіт, послуг). У 2012 році Фондом було запропоновано до продажу на 

фондових біржах 12 пакетів акцій 10 акціонерних товариств, що є 
монополістами або стратегічно важливими для економіки та безпеки 

держави, загальною номінальною вартістю 23,49 млн грн. За результатами 

проведених у 2012 році конкурсів укладено 2 договори купівлі-продажу на 

загальну суму 49,731 млн грн. 
У 2012 році Фондом було запропоновано до продажу на фондових 

біржах 115 пакетів акцій, за підсумками торгів у 2012 році продано 37 пакетів 

акцій загальною вартістю за укладеними контрактами 118,622 млн грн. 

Продані за 2012 рік через фондові біржі пакети акцій за групами об’єктів 

розподіляються таким чином: 

 36 пакетів акцій об’єктів групи В (97 % загальної кількості) на 

загальну суму 118,6 млн грн по укладених контрактах (99,9 % загальної суми 

продажу); 

 1 пакет акцій об’єкта групи Г (3 % загальної кількості) на суму 0,02 

млн грн по укладених контрактах (0,1 % загальної суми продажу). 

За 2012 рік продано пакети акцій акціонерних товариств:  

 із перевищенням номінальної вартості – 19 пакетів акцій, у тому числі 

17 пакетів акцій продано у ході перших торгів. Загальна вартість проданих 

пакетів за укладеними контрактами перевищує номінальну вартість на 64,71 млн 

грн; 

 15 пакетів акцій – за ціною, що дорівнює номінальній вартості; 

 3 пакети акцій – нижче номінальної вартості.  

У 2012 році було оголошено 54 конкурси з продажу пакетів акцій 

акціонерних товариств загальною початковою вартістю 2 255,086 млн грн (10 

конкурсів оголошено повторно). 

За результатами проведених конкурсів було укладено 30 договорів 

купівлі-продажу загальною вартістю 5 725,106 млн грн. 

Всі без винятку пакети акцій були продані з перевищенням ціни 

продажу над початковою. Загальна сума перевищення становить майже 200 

млн грн, причому у 2012 році продано понад 55 % із запропонованих до 

продажу пакетів акцій. 
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Загалом протягом 2012 року від продажу державного майна та 

надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло    

6 763,35 млн грн та перераховано до загального фонду державного бюджету 

6 763,48 млн грн. 
 

Разом з тим слід звернути увагу на таке. Значною мірою на реалізацію 
виконання зазначеного вище показника результативності регуляторного акта 
впливає ситуація з прийняттям законопроекту про внесення змін до Закону 
України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації". Зазначений законопроект, розроблений Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України з метою суттєвого скорочення 
переліку заборонених до приватизації об’єктів, передбачалося прийняти у 
2012 році. Прийняття цього закону надало б можливості уповноваженим 
органам управління об’єктами державної власності визначитися з об’єктами, 
які необхідно вивести на приватизацію у 2012 – 2013 роках, розробити і 
затвердити графіки підготовки таких об’єктів до приватизації; Фонду, в свою 
чергу, – здійснити їх приватизацію у строки, визначені Програмою.  

Проте підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України законопроект, спрямований на оптимізацію частки державної 
власності в економіці країни, у 2012 році не прийнято, що негативно впливає 
на відповідне виконання завдань Державної програми приватизації. 
 

Державним бюджетом України на 2013 рік встановлено завдання з 

надходження коштів від приватизації державного майна до державного 

бюджету у розмірі 10,9 млрд грн. 

З метою забезпечення у 2013 році процесу приватизації та надходжень 

до державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності груп 

А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками (за участю 
регіональних відділень), Фондом видано наказ від 31.01.2013 № 128 "Про 

затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2013 році грошових 

коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та 

Ж, у тому числі разом із земельними ділянками", в якому передбачено 
орієнтовне надходження коштів щомісячно та в розрізі регіонів.  

Завдання по надходженню коштів від приватизації об’єктів державної 

власності груп А, Д, Ж у I півріччі 2013 року становить 20,54 млн грн, у тому 
числі від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

приватизації, – 1,88 млн грн. 

У розрізі груп завдання становить: 

– група А – 16,26 млн грн (у тому числі 0,675 млн грн – від продажу 
земельних ділянок); 

– група Д – 3,54 млн грн (у тому числі 1,19 млн грн – від продажу 

земельних ділянок); 
– група Ж – 0,74 млн грн (у тому числі 0,015 млн грн – від продажу 

земельних ділянок). 

Протягом I півріччя 2013 року приватизовано 47 об’єктів державної 

власності груп А, Д та Ж, у тому числі 8 об’єктів разом із земельними ділянками, 
з них 15 об’єктів приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 31 об’єкт – 
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шляхом викупу, 1 об’єкт – за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону. 

Надходження коштів від продажу об’єктів державної власності груп А, 

Д та Ж за I півріччя 2013 року (сума коштів відповідно до укладених 

договорів купівлі-продажу) становить 27,65 млн грн (у тому числі від продажу 

земельних ділянок – 3,11 млн грн), або 134,58 % виконання планового 

завдання у I півріччі 2013 року (у тому числі від продажу земельних ділянок 

– 165,61 %). 
 

Крім того, Фондом вживаються заходи щодо вивчення досвіду інших 

країн, які запровадили спрощений продаж об’єктів державної власності, 

зокрема, за методом зниження ціни, для формування моделі продажу, 

адаптованої до практики приватизації в Україні з урахуванням особливостей 

нашої країни. Впровадженню у широку практику нового методу продажу має 

передувати ґрунтовна, економічно обґрунтована, виважена робота по 

виробленню алгоритму продаж. Для апробації буде запропоновано об’єкти 

малої приватизації, що надасть змогу визначити послідовність заходів 

приватизації новим способом продажу. 
 

Станом на 01 липня 2013 р. процес приватизації охопив 319 

акціонерних товариств (далі – АТ), що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави або займають монопольне становище на 

загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг). 

У І півріччі 2013 року Фондом запропоновано до продажу на фондових 

біржах 7 пакетів акцій 6 АТ, що є монополістами або стратегічно важливими 

для економіки та безпеки держави, загальною номінальною вартістю 5,67 

млн грн. 

У І півріччі 2013 року Фондом оголошено 4 конкурси з продажу 

пакетів акцій АТ, що займають монопольне становище на 

загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт і послуг) або мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави (1 – центральним 

апаратом та 3 – регіональними відділеннями), сумарною початковою 

вартістю пакетів акцій – 110,23 млн грн. 
 

З метою забезпечення проведення продажу через фондові біржі пакетів 
акцій у процесі приватизації Фондом укладено договори про спільну 

діяльність з 9 фондовими біржами. На фондових біржах проведено 182 

торговельні сесії. 
У І півріччі 2013 року на торгах через фондові біржі загалом 

пропонувався до продажу 91 пакет акцій, що належить державі, загальна 

номінальна вартість яких становить 766,521 млн грн. 

Виставлення всіх пакетів акцій, які пропонувалися до продажу, було 
передбачено затвердженими Фондом планами-графіками виставлення на 

продаж пакетів акцій акціонерних товариств та холдингових компаній. 

За підсумками торгів протягом січня-червня 2013 року на фондових 

біржах продано 27 пакетів акцій загальною вартістю за укладеними 
контрактами 142,559 млн грн. Надходження коштів до державного бюджету 
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становить 143,29 млн грн. Крім того, у І півріччі 2013 року до продажу на 

відкритих грошових регіональних аукціонах запропоновано 2 пакети акцій 

акціонерних товариств, а також запропоновано до продажу на конкурсах 4 

пакета акцій АТ. 
Загалом протягом І півріччя 2013 року від продажу державного майна 

та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, 

перераховано до загального фонду державного бюджету 172,967 млн грн. 
 

Відповідно до плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об’єктів 
груп В, Г на конкурсах та біржових торгах (наказ Фонду від 12.06.2013 № 825) з 

ІІІ кварталу 2013 року розпочато продаж значних пакетів акцій підприємств, що 

належать до цих груп. 

Так, 21.08.2013 на конкурсі зі значним перевищенням ціни успішно 
продано 60,773 % акцій ПАТ "Донбасенерго". Ціна продажу пакета акцій цього 

товариства виросла майже на 80 млн грн, або більше ніж на 12 % порівняно з 

початковою ціною (641 млн грн) і становила 718,92 млн грн. Кошти від продажу 
надійшли до державного бюджету в повному обсязі. 

У ІІ півріччі 2013 року планується оголосити конкурси з продажу таких 

підприємств: у вересні – 55,77% акцій ВАТ "Сєверодонецький приладобудівний 

завод", 51,03% акцій ВАТ "Полтавський завод газорозрядних ламп", 60,8% акцій 
ВАТ "Макіївський металургійний завод", 50,9% акцій ВАТ 

"Тернопільобленерго", 75% акцій ПАТ "Волиньобленерго", 60,2% акцій ВАТ 

"Запоріжжяобленерго", 60,001% акцій АК "Харківобленерго", 65,009% акцій 

ПАТ "Хмельницькобленерго", 65% акцій ПАТ "Миколаївобленерго"; у жовтні – 
90,8% акцій ВАТ "Азовкабель", у листопаді – 50% акцій ВАТ НВФ "Луганські 

акумулятори"; у грудні – 25% акцій ПАТ "Чернігівський завод радіоприладів". 

Відповідно до приватизаційного законодавства, умови продажу пакетів 
акцій цих та низки інших підприємств, включених до графіка, потребують 

погодження Кабінетом Міністрів України, тому Фондом проводиться відповідна 

робота. 

На біржові торги за графіком планується виставити, зокрема, такі 
підприємства: у вересні – 46% акцій ВАТ "Черкасиобленерго", у грудні – по 25% 

акцій ВАТ ЕК "Одесаобленерго" та ПАТ "Сумиобленерго". 

Таким чином, заплановані до продажу об’єкти державної власності та 
заходи Фонду дозволять забезпечити виконання плану-графіка виставлення на 

продаж у 2013 році об’єктів. 

Слід взяти до уваги, що для забезпечення успішного виконання Державної 

програми приватизації та реалізації положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки" нагальним 

є прийняття найближчим часом законопроекту про скорочення переліку 
заборонених до приватизації об’єктів державної власності (головний розробник – 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), що забезпечить 

активізацію процесу приватизації надлишкових для виконання державою 

своїх функцій об’єктів та оптимізацію частки державного сектору економіки 
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країни, виконання планових фінансових надходжень від приватизації до 

державного бюджету та формування кількості об’єктів на приватизацію. 
 

 Залучення приватного капіталу (інвестицій), в тому числі 
іноземного, у розвиток приватизованих підприємств за наростаючим 

підсумком. 

Загальна кількість договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні 

та інші зобов’язання, виражені у грошовій формі, у 2012 році становила 1350, 
в тому числі: договорів купівлі-продажу пакетів акцій – 876, об’єктів малої 

приватизації – 386, об’єктів незавершеного будівництва – 88. 

Фактично станом на 01 січня 2013 року українські підприємства, за 
наростаючим підсумком, отримали 10,82 млрд грн, 1,81 млрд доларів США 

та 72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту становить 22,01 

млрд грн. 

Протягом 2012 року збільшення загальної кількості чинних договорів 
купівлі-продажу, які містять інвестиційні та інші зобов’язання, на 37 

договорів зумовило зростання суми передбачених ними надходжень 

інвестицій на підприємства, номінованих у національній валюті (порівняно з 
сумою надходжень інвестицій станом на 01 січня 2012 року), на 0,34 млрд 

грн до 11,63 млрд грн. Сума інвестиційних зобов’язань, номінованих у 

доларах США, збільшилася на 0,02 млрд до 2,24 млрд, сума інвестиційних 

зобов’язань, номінованих у євро, становить 19,26 млн. 
За окремими групами договорів суми інвестиційних зобов’язань 

розподіляються так: 

1. За договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних 

товариств передбачено надходження на підприємства у період до 2018 року 

коштів на загальну суму 10,04 млрд грн, 1,94 млрд доларів США та 19,26 млн 

євро. У тому числі стратегічно важливі для економіки та безпеки держави 

підприємства протягом вказаного періоду повинні отримати 5,01 млрд грн, 

1,35 млрд доларів США, без урахування інвестицій за договорами купівлі-

продажу, які розірвано за рішенням суду. За цими договорами передбачено 

надходження інвестицій на суму 2,697 млн грн та 200,0 млн доларів США. 

Фактично станом на 01 січня 2013 року внесено 166,679 млн доларів США. 

Станом на 01 січня 2013 року за умовами договорів купівлі-продажу пакетів 

акцій передбачено надходження 8,64 млрд грн, 1,46 млрд доларів США та 19,26 

млн євро. 

Фактично приватизованими підприємствами отримано інвестиції: 

 за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій – 9,60 млрд грн, 

1,78 млрд доларів США та 72,0 млн євро. У 2012 році приватизовані 

підприємства отримали інвестиції на суму 0,43 млрд грн та 0,16 млрд доларів 

США. За умовами зазначених договорів за цей період повинно бути внесено 

8,59 млрд грн, 1,26 млрд доларів США та 19,26 млн євро. Таким чином, за 

договорами купівлі-продажу пакетів акцій підприємства додатково отримали 

0,9 млрд грн, 0,52 млрд доларів США; 
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 у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій 

стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств – 5,23 

млрд грн, 1,17 млрд доларів США. За умовами зазначених договорів у цей 

період повинно бути внесено 4,82 млрд грн, 0,898 млрд доларів США. Таким 

чином, покупцями було додатково внесено 0,41 млрд грн та 0,27 млрд 

доларів США.  

2. За договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва 

заплановано надходження інвестицій у період до 2018 року у розмірі 1,20 млрд 

грн та 10 тис. доларів США, а станом на 01 січня 2013 року – 723,15 млн грн 

та 10 тис. доларів США. Фактично на зазначену дату надійшло 860,86 млн 

грн і 27,76 тис. доларів США. Таким чином, покупцями було додатково 

внесено 137,71 млн грн та 17,76 тис. доларів США. 

3. За договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації 

передбачено до 2018 року внесення інвестицій на загальну суму 389,46 млн 

грн і 298,29 млн доларів США, а станом на 01 січня 2013 року – 151,25 млн 

грн та 42,65 млн доларів США. Фактично на зазначену дату надійшло 356,19 

млн грн і 23,48 млн доларів США. Таким чином, покупцями було додатково 

внесено 204,94 млн грн. 
 

У І півріччі 2013 року загальна кількість договорів купівлі-продажу, які 

містять інвестиційні та інші зобов’язання, виражені у грошовій формі, 
становить 1357 договорів, в тому числі договорів купівлі-продажу пакетів 

акцій – 880, об’єктів малої приватизації – 389, об’єктів незавершеного 

будівництва – 88. 

Протягом І півріччя 2013 року збільшення загальної кількості чинних 
договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні та інші зобов’язання, 

зумовило зростання суми передбачених ними надходжень інвестицій на 

підприємства, номінованих у національній валюті (порівняно з сумою 
надходжень інвестицій станом на 01 січня 2013 року) на 0,97 млрд грн до 

12,60 млрд грн. Сума інвестиційних зобов’язань, номінованих у інших 

валютах, становить 2,24 млрд доларів США та 19,26 млн євро. 

Фактично станом на 01 липня 2013 року українські підприємства, за 
наростаючим підсумком, отримали 11,62 млрд грн, 1,82 млрд доларів США 

та 72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту становить 22,95 

млрд грн. Протягом І півріччя 2013 року українські підприємства отримали 
0,94 млрд грн інвестицій. 

За окремими групами договорів суми інвестиційних зобов’язань 

розподіляються так: 

1. За договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств передбачено надходження на підприємства у період до 2018 року 

коштів на загальну суму 10,997 млрд грн, 1,94 млрд доларів США та 19,26 млн 

євро. Станом на 01 липня 2013 року за умовами договорів купівлі-продажу 
пакетів акцій передбачено надходження 8,65 млрд грн, 1,46 млрд доларів США 

та 19,26 млн євро. 
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Протягом І півріччя 2013 року приватизовані підприємства отримали 

інвестиції на суму 0,79 млрд грн та 0,02 млрд доларів США. Таким чином, за 

договорами купівлі-продажу пакетів акцій підприємства (за накопичувальним 
підсумком) додатково отримали 1,74 млрд грн, 0,34 млрд доларів США та 52,74 

млн євро. 

2. За договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва 

заплановано надходження інвестицій у період до 2018 року обсягом 1,20 млрд 
грн та 10 тис. доларів США, а станом на 01 липня 2013 р. – 725,46 млн грн, 10 

тис. доларів США. Фактично на зазначену дату надійшло 866,14 млн грн і 27,76 

тис. доларів США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 140,68 млн 
грн та 17,76 тис. доларів США. 

3. За договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації передбачено 

у період до 2018 року внесення інвестицій на загальну суму 401,06 млн грн і 

298,29 млн доларів США, а станом на 01 липня 2013 р. – 160,20 млн грн та 42,65 
млн доларів США. Фактично на зазначену дату надійшло 366,41 млн грн і 23,48 

млн доларів США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 206,21 млн 

грн. 
 

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та 

громадськості щодо реалізації регуляторного акта. 
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадськості 

щодо реалізації регуляторного акта – високий. 
З метою широкого інформування громадськості, органів законодавчої 

та виконавчої влади, зацікавлених представників ділових кіл в Україні та за 
кордоном Фонд тісно співпрацює з друкованими та електронними засобами 
масової інформації. 

Діяльність Фонду висвітлюється через власний веб-сайт 
www.spfu.gov.ua. На сайті є рубрики "Новини прес-служби" та "Актуально", 
де щодня розміщуються новини, заяви та роз’яснення за всіма напрямами 
діяльності Фонду. В середньому щотижня на сайті розміщується до 30 новин. 
З метою вдосконалення роботи сайту фахівці Фонду впроваджують нові 
рубрики, технічні елементи, які полегшують роботу з ним. 

Крім того, на сайті Фонду створено спеціальні банери "Спецтема: 
Приватизація енергокомпаній", "Нова програма приватизації – нові 
можливості" та "Приватизація газових компаній", де акумулюється вся 
інформація з цих питань. У вересні  2012 року започатковано нову рубрику 
"Держава продає", де у вигляді рядка, що біжить, анонсуються підприємства, 
виставлені на продаж. Рубрика-банер оновлюється щосереди, у день 
оголошення нових конкурсів та аукціонів. Рубрика підкріплена базою даних, 
де потенційні інвестори можуть отримати детальнішу інформацію про 
виставлені на продаж підприємства. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Фонду на 

сайті Фонду проводяться online-трансляції конкурсів з продажу пакетів акцій, 

в тому числі газових компаній. Протягом звітного періоду проведено 19 

трансляцій. Оnline-трансляції широко анонсуються Фондом шляхом 
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розміщення інформаційних повідомлень на сайті Фонду та у засобах масової 

інформації.  
За результатами дослідження відвідування офіційного веб-сайту Фонду 

трансляції одночасно переглядають більше 2 тисяч осіб. Всі online-трансляції 
зберігаються на сайті Фонду у рубриці "Онлайн-трансляції" і постійно 
доступні для перегляду. 

З метою популяризації нових способів приватизації, передбачених 
приватизаційним законодавством, Фондом створено та розміщено в мережі 
Інтернет анімаційний відеофільм про аукціони на зниження ціни, який у 
доступній формі роз’яснює суть таких аукціонів.  

Серед найважливіших питань діяльності Фонду, що висвітлювалися 

протягом звітного періоду: виконання плану надходження коштів; продаж 

пакетів акцій за конкурсом та на біржах; хід продажу підприємств 
енергетики; хід продажу газорозподільних та газопостачальних товариств; 

результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу; стан 

управління корпоративними правами держави; прийняття у Верховній Раді 

України Закону України "Про Державну програму приватизації" та 
необхідних для її реалізації змін до законів з питань приватизації. 

З метою вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти 

приватизації та аналізу фінансового стану підприємств до прийняття рішення 
про їх приватизацію на веб-сайті Фонду в рубриці "Приватизація" створено 

підрубрику "Вивчення попиту". 
У мережі Facebook працює сторінка Фонду державного майна, де 

оприлюднюється актуальна інформація про його діяльність. 
У рамках проекту Укрінформу "Укрінформ-Блоги" створено особистий 

блог Голови Фонду державного майна. 
Крім того, Фондом видається журнал "Державний інформаційний 

бюлетень про приватизацію", в якому постійно публікуються аналітичні 
матеріали про діяльність Фонду та виконання Державної програми 

приватизації, та додаток до нього – газета "Відомості приватизації". Журнал 

виходить щомісяця українською та російською мовами, газета – щотижня 
українською мовою. Зазначені видання містяться також в електронному 

вигляді на офіційному веб-сайті Фонду. 
Протягом 2012 року Голова Фонду дав близько 50 інтерв’ю та 

коментарів провідним засобам масової інформації за підсумками вирішення 
та обговорення важливих питань, що стосуються діяльності Фонду. Протягом 
І півріччя 2013 року Голова Фонду дав понад 35 інтерв’ю та коментарів. 

Щомісяця у Фонді проводяться прес-конференції та брифінги Голови 
Фонду. 

Щодня надається в середньому 4-5 роз’яснень та коментарів на запити 
засобів масової інформації. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010    
№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики" у 2012 році проведено 4 засідання Громадської ради при 
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засідання Громадської ради. На засіданнях розглядаються актуальні питання 

проведення приватизації державного майна в Україні, виконання завдань 

Державної програми приватизації. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

За результатами аналізу отриманих значень показників 

результативності регуляторного акта за 2012 рік та І півріччя 2013 року 

можна зробити висновок, що регуляторний акт забезпечує виконання завдань 
нової Державної програми приватизації, ефективність та прискорення 

процедур приватизації, відкритість та прозорість приватизаційного процесу, 

фінансові надходження від приватизації до державного бюджету України. 
Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, 

результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не 

потребує змін чи доповнень. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Голова Фонду 

державного майна України                                                             О. Рябченко  
 


