Інформація
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у січні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) у 2016 році продовжує
виконувати завдання з реалізації заходів, спрямованих на проведення
приватизації державної власності відповідно до напрямів реформ, визначених
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Коаліційною Угодою
депутатських фракцій та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
З цією метою Фондом здійснюється системна робота з удосконалення та
оновлення приватизаційного законодавства шляхом внесення комплексних
змін до базового та спеціального законодавства з питань приватизації, які
дадуть змогу спростити приватизаційні процедури, підвищити рівень їх
прозорості, зняти зайві обмеження.
Так, до Верховної Ради України внесено розроблений Фондом проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстраційний
номер 2319а від 09.07.2015). Зазначеним законопроектом, зокрема,
виключається норма про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів
акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) до
проведення конкурсу, удосконалюється механізм залучення радників під час
приватизації, не допускаються до приватизації як покупці юридичні та фізичні
особи з держав, які визнані Верховною Радою України державою – агресором.
Доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань економічної
політики законопроект 2319а-д прийнято у першому читанні 28.01.2016.
Для спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного
будівництва та забезпечення прозорості приватизації цих об’єктів Фондом
підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав
на об’єкти незавершеного будівництва». Законопроектом, зокрема, передбачено
скасування вимоги щодо обов’язкового продажу об’єктів під розбирання разом
із земельними ділянками. Схвалений Кабінетом Міністрів України проект
закону подано на розгляд Верховної Ради України, який зареєстровано
09.11.2015 за № 3431. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики 09.12.2015 зазначений законопроект розглянуто та
прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу.
З метою створення умов для ефективної приватизації об’єктів державної
власності агропромислового комплексу, здійснення їх конкурентного продажу
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо скасування особливостей приватизації в агропромисловому
комплексі)». Проект закону подано на розгляд Кабінету Міністрів України.
Усі законодавчі зміни, які розробляються на сьогодні Фондом, мають
забезпечити виконання у повному обсязі завдань Стратегії_сталого_розвитку
«Україна – 2020», Коаліційної Угоди депутатських фракцій, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.
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З метою проведення прозорої та конкурентної приватизації
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 (із
змінами і доповненнями) затверджено перелік об’єктів державної власності, що
підлягають приватизації у 2015-2016 роках.
З метою організації продажу об’єктів у 2016 році Фондом затверджено
перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році, план-графік
виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році та перелік об’єктів груп
В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України до пункту 12 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» Фондом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2015 року № 271», яким пропонується оптимізувати перелік
об’єктів державної власності, які підлягають приватизації. Проект направлено
на погодження до заінтересованих органів управління об’єктами державної
власності.
На виконання частини шостої статті 16 Закону України «Про
приватизацію державного майна» з метою затвердження переліку об’єктів,
державні пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні
без оголошення ціни, а також остаточного продажу державних пакетів акцій
АТ, які знаходяться в управлінні Фонду, підготовлено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об’єктів, державні
пакети акцій яких можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні без
оголошення ціни». Проект направлено до Міністерства юстиції України для
проведення правової експертизи.
Для забезпечення продажу державних пакетів акцій ПАТ
«Черкасиобленерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ
«ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «ДТЕК
Донецькобленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго», ПАТ «Сумиобленерго» за їх ринковою вартістю та
надходження коштів до державного бюджету від приватизації розроблено
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204»,
відповідно до якого пропонується: продовжити термін розміщення пакета акцій
ПАТ «Черкасиобленерго» на фондових біржах до 31 грудня 2016 року;
передбачити продаж 25-відсоткових пакетів акцій об’єктів енергетики за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін до
31 грудня 2016 року; затвердити план розміщення акцій, відповідно до якого
пакет акцій у розмірі 25 відсотків плюс одна акція статутного капіталу
товариства ПАТ «Сумиобленерго» передбачається до продажу за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня
2016 року. Зазначений проект розпорядження направлено на погодження до
заінтересованих органів.
Крім того, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з
питань приватизації», яким пропонується: передбачити продаж 5-відсоткових
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пакетів акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ
«Херсонська ТЕЦ» на фондових біржах в термін до 30 червня 2016 року,
контрольних пакетів акцій зазначених товариств - за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня 2016 року;
передбачити продаж 5-відсоткових пакетів акцій ПАТ «Одеський припортовий
завод» та ПАТ «Сумихімпром» на фондових біржах в термін до 30 червня 2016
року, контрольних пакетів акцій зазначених товариств - за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін до 31 грудня
2016 року.
Одночасно проектом розпорядження пропонується передбачити норму,
якою після внесення змін до законодавства з питань приватизації, а саме
прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України» № 2319а-д, консолідовані пакети акцій цих товариств підлягатимуть
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
в термін до 31 грудня 2016 року, з урахуванням вжитих заходів з підготовки до
продажу. Проект розпорядження направлено на погодження до заінтересованих
органів.
На засадах прозорості, публічності та відкритості Фондом проводиться
інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу, для
залучення широкого кола інвесторів до приватизації цих українських компаній.
Презентаційна інформація про об’єкти приватизації оприлюднюється та
регулярно оновлюється на веб-сайті Фонду. Для активізації продажу об’єктів
змінено формат інформаційних оголошень на офіційному веб-сайті Фонду та в
офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, а також
збільшено періодичність виходу газети «Відомості приватизації» (двічі на
тиждень). Крім того, інформаційні повідомлення про продаж об’єктів
розміщуються також на неофіційних рейтингових веб-сайтах.
На фондових біржах станом на 01 лютого 2016 року Фондом
запропоновано до продажу 37 пакетів акцій 36 АТ загальною номінальною
вартістю 282,98 млн грн.
Протягом звітного періоду органами приватизації продано 6 об’єктів
державної власності, з яких 4 об’єкти групи А, 1 об’єкт групи В, 1 об’єкт групи
Д; за угодами з органами місцевого самоврядування – 66 об’єктів_комунальної
власності групи А.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» Фонду
встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації
державного майна у 2016 році обсягом 17,100 млрд грн.
Станом на 01 лютого 2016 року від приватизації державного майна
надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету 4,533 млн
грн (оперативні дані).
Для забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері оціночної
діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі
саморегулівних організацій оцінювачів створеною Фондом міжвідомчою
робочою групою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до
законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні».
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Законопроект передбачає нові підходи до регулювання та здійснення оціночної
діяльності і викладає Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції. Проект закону
18.12.2015 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. На виконання
доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України Фондом вживаються
заходи щодо врегулювання та узгодження із заінтересованими органами
розбіжностей у положеннях проекту закону.
З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та
комунальної власності в процесі підготовки до приватизації, формування
реальної початкової вартості об’єкта приватизації Фондом підготовлено зміни
до Методики оцінки майна, які затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін до Методики
оцінки майна».
Фонд 01 лютого 2016 року оголосив конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий
завод» для приватизації. Відповідне інформаційне повідомлення про конкурс
розміщено у газеті «Відомості приватизації» від 01 лютого 2016 року № 9.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до нового Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за
№ 60/28190.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 01 лютого
2016 року здійснює управління корпоративними правами держави у 356
господарських товариствах, з яких 101 господарське товариство має у
статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), що
становить 28 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають у
сфері управління Фонду.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала
змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного
майна, загальна кількість яких на 01 лютого 2016 року становить 19 506.
Незважаючи на те, що значну кількість договорів оренди укладено стосовно
державного майна, яке перебуває в зоні проведення антитерористичної операції
та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,
державними органами приватизації забезпечено надходження коштів до
державного бюджету від оренди державного майна в сумі 98,85 млн грн при
встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

