
Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень-листопад 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 грудня 2011 р. № 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 січня 2012 р. № 52 – Помісячний пооб’єктний план-графік 

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

- від 27 січня 2012 р. № 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 січня 2012 р. № 143 – Помісячний пооб’єктний план-графік 

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

господарських товариств і холдингових компаній; 
- від 27 січня 2012 р. № 145 – Помісячний пооб’єктний план-графік 

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

газорозподільних та газопостачальних товариств; 

- від 10 квітня 2012 р. № 485 – Помісячні графіки підготовки об’єктів 
груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу до продажу у 2012 

році; 

- від 15 травня 2012 р. № 677 – Пооб’єктний план-графік виставлення 
на продаж у 2012 році пакетів акцій ПАТ “Миколаївгаз” і ПАТ “Івано 

– Франківськгаз”; 

- від 09 серпня 2012 р. № 3284 – Пооб’єктний план-графік виставлення 

на продаж у III кварталі 2012 року пакетів акцій 
теплоенергопостачальних ПАТ; 

- від 26 листопада 2012 р. № 3882 – Пооб’єктний план-графік 

виставлення на продаж у грудні 2012 року пакетів акцій 
теплоенергопостачальних ПАТ. 

 

За січень-листопад 2012 року по Україні роздержавлено 148 об’єктів 

державної власності, з яких: 99 об’єктів групи А, 20 об’єктів групи  Д, 16 

об’єктів груп В,Г, 8 об‘єктів групи Ж та 5 об’єктів груп Е.  

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами 

місцевого самоврядування змінили форму власності 1233 об’єктів 

комунальної власності, з яких: 1226 об’єктів групи А, 3 об’єкти групи Д , 2 

об‘єкти групи Ж та по 1 об’єкту груп В та Е. 
 



Фондом протягом звітного періоду запропоновано до продажу на 

конкурсах 54 пакети акцій акціонерних товариств (далі – АТ) загальною 

початковою вартістю 2,255 млрд  грн.  

За результатами проведених конкурсів укладено 30 договорів купівлі-
продажу пакетів акцій АТ на загальну суму 5,725 млрд грн (з них - 7 були 

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

листопаді 2012 року:   

- пакет акцій ПАТ «Західенерго» розміром 45,103% за ціною 1,93 млрд грн;  
- пакет акцій ПАТ «Донецькобленерго» розміром 40,061% за ціною 467,6 

млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Горлівський машинобудівний завод» розміром 94,9% 
за ціною 35,2 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» розміром 45% за ціною 70,0 

млн грн; 

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

- пакет акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» розміром 50% за ціною 140,7 

млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Дніпроенерго» розміром 25% за ціною 1,18 млрд грн; 

- пакет акцій ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» розміром 50% за ціною 660,1 

млн грн; 

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

машинобудування» розміром 99,996% за ціною 7,99 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» розміром 25% 
за ціною 14,52 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Миколаївгаз» розміром 25% за ціною 18,97 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Київський мотоциклетний завод» розміром 90,81% за 

ціною 59,8 млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Полтавагаз» розміром 26% за ціною 20,3 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Івано-Франківськгаз» розміром 25% за ціною 33,35 

млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Херсонгаз» розміром 20,827% за ціною 11,9 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Дніпропетровськгаз» розміром 20,26% за ціною 58,65 

млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Севастопольгаз» розміром 25% за ціною 4,45 млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Запоріжгаз» розміром 25% за ціною 16,8 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Луганськгаз» розміром 26% за ціною 81,41 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Сумигаз» розміром 25,788% за ціною 16,9 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Лубнигаз» розміром 26% за ціною 5,06 млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Кременчукгаз» розміром 26% за ціною 21,7 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Тисменицягаз» розміром 26% за ціною 1,0 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Житомиргаз» розміром 15,864% за ціною 16,0 млн грн; 
- пакет акцій ПАТ «Чернівцігаз» розміром 20,393% за ціною 8,0 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Вінницягаз» розміром 22,059% за ціною 3,0 млн грн; 



- пакет акцій ПАТ «Волиньгаз» розміром 23,416% за ціною 25,05 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Кримгаз» розміром 23,989% за ціною 42,64 млн грн; 

- пакет акцій ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» розміром 94,48% за ціною 339,9 

млн грн. 
 

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 77 

пакетів акцій 81 АТ загальною номінальною вартістю 515,05 млн грн. 
За підсумками торгів протягом січня-листопада 2012 року на фондових 

біржах продано 26 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах                

39,113 млн грн. Надходження коштів до державного бюджету становить 

39,409 млн грн (в тому числі 296,78 тис. грн від продажу акцій ВАТ 
«Яготинський завод продтоварів», який відбувся 30 грудня 2011 р.). 

 

За січень-листопад 2012 року від приватизації державного майна та 
інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, 

надійшло та перераховано до державного бюджету 6,684 млрд грн, що 

становить понад 66 % 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 1,65 млн грн. 

 

 

 

 

Директор Департаменту координації  

розробки та виконання програмних  

документів, оцінки та розпорядження  

об‘єктами державної власності                                                    М. Горяйнов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


