
Інформація про хід виконання Державної програми приватизації  

за січень – березень 2015 року  

 

Протягом січня – березня 2015 року Фонд у межах повноважень, 

визначених чинним законодавством, забезпечував виконання бюджетних 

завдань у відповідних сферах діяльності. 

У сфері орендних відносин системна та комплексна робота Фонду дала 

змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного 

майна, загальна кількість яких станом на 01 квітня 2015 року становить                 

21 219. Завдяки докладеним зусиллям до державного бюджету від оренди 

державного майна надійшло 252,96 млн грн, що становить 46,5 % виконання 

річного плану (планове завдання – 544,0 млн грн). 
 

З метою виконання планового завдання з надходження коштів                     

від приватизації державного майна, встановленого  Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік» у розмірі 17,00 млрд грн, Фонд 

відповідно до завдання Уряду надав Мінекономрозвитку пропозиції до 

переліку об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 

2015 році, до якого включив у тому числі об’єкти, що не були реалізовані у 

2014 році. 

За результатами обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають 

приватизації у 2015 році» на засіданні Уряду 31 березня 2015 року Фондом 

підготовлено та надано Мінекономрозвитку пропозиції до зазначеного 

проекту постанови. Після затвердження цієї постанови Фонд своїм наказом 

затвердить перелік об’єктів, які будуть запропоновані до продажу в 2015 

році, та визначить оптимальні строки їх продажу з урахуванням кон’юнктури 

ринку приватизаційних продажів та попиту на об’єкти приватизації. 

Відповідно до вимог законодавства та рішень Кабінету Міністрів 

України Фондом підготовлено проект розпорядження «Про затвердження 

переліку об’єктів групи Г, що підлягають приватизації в 2015 – 2016 роках», 

який направлено Міністерству юстиції України для проведення правової 

експертизи. 
 

З метою залучення широкого кола покупців на засадах прозорості та 

відкритості Фондом протягом січня – березня 2015 року пропонувалося до 

продажу на фондових біржах 44 пакети акцій 39 акціонерних товариств (АТ) 

загальною номінальною вартістю 710,742 млн грн. За підсумками торгів на 

фондових біржах продано 3 пакети акцій ПАТ «Іллічівський 

судноремонтний завод» на загальну суму 100,052 млн грн. 

У лютому 2015 року Фондом оголошено конкурс з продажу пакета 

акцій ПАТ «Агропромтехпостач» розміром 99,965 % початковою вартістю 

4,319 млн грн. За результатами конкурсу укладено договір купівлі-продажу 

зазначеного пакета за ціною продажу 4,449 млн грн. 

Протягом звітного періоду органами приватизації продано 21 об’єкт 

державної власності, з яких 19 об’єктів групи А та 2 об’єкти групи Д, та за 



угодами з органами місцевого самоврядування – 149 об’єктів групи А 

комунальної власності. 

За оперативними даними, від приватизації державного майна з початку 

2015 року надійшло та перераховано до загального фонду державного 

бюджету 104,220 млн грн, 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 64,243 тис. грн. 
 

З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та 

комунальної власності в процесі підготовки до приватизації Фондом 

проводиться робота з доопрацювання змін до Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 

року № 1891. Для забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення 

якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій 

оцінювачів наказом Фонду від 23 березня 2015 року № 380 створено робочу 

групу з розроблення законопроекту «Про внесення змін до Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні». 
 

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 01 квітня 2015 

року здійснює управління корпоративними правами держави у 367 АТ, з них: 

234 АТ мають у статутному капіталі державну частку менше 50 %, 133 АТ –          

понад 50 %, з яких 32 АТ – 100 %.  
 

У сфері ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – 

Реєстр) Фонд співпрацює зі 155 суб’єктами управління. На сьогодні в Реєстрі 

обліковується 25 тис. юридичних осіб, які діють на основі державної 

власності, 569 господарських організацій з корпоративними правами 

держави і більше 1 млн об’єктів державного майна. 

З метою забезпечення належного ведення Реєстру Фондом 

підготовлено зміни до відповідних актів Уряду, спрямованих на 

вдосконалення механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами 

державної власності, посилення їх відповідальності за наповнення даних 

Реєстру. На сьогодні проект акта узгоджується із заінтересованими органами 

влади. 

Необхідність вдосконалення порядку формування та ведення Реєстру 

пов’язана також з проведенням в Україні економічних реформ, направлених, 

зокрема, на оновлення влади, та антикорупційної реформи відповідно до 

Коаліційної угоди щодо запровадження стандартів «відкритих даних», яка 

полягає в обов’язковому оприлюдненні органами влади наборів даних, 

придатних для автоматизованої обробки, стосовно суспільно важливої 

інформації, до якої, зокрема, належить інформація з Реєстру. 
 

Фондом з метою активізації приватизаційних процесів, забезпечення 

реалізації у 2015 році завдань, передбачених Коаліційною угодою, 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Програмою діяльності 



Кабінету Міністрів України, щодо реформи управління державною власністю 

та приватизації затверджено відповідний план заходів з виконання цих 

програмних документів.  

На виконання зазначеного плану Фондом розроблено та Кабінетом 

Міністрів України схвалено законопроект «Про внесення змін до Закону 

України «Про приватизацію державного майна», яким передбачено 

скасування норми про обов’язковий продаж пакетів акцій у розмірі 5 – 10 % 

статутного капіталу АТ до проведення конкурсу. На сьогодні проект закону                       

внесено Урядом до Верховної Ради України (реєстраційний № 2464                          

від 24.03.2015). 

З метою запровадження продажу державних пакетів акцій на 

міжнародних фондових біржах Фондом розроблено та узгоджується із 

заінтересованими органами проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку продажу на міжнародних фондових ринках 

акцій, що належать державі». 

Для забезпечення спрощення механізму приватизації об’єктів 

незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації 

підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», який 

узгоджується із заінтересованими органами. 

Крім того, Фондом ведеться робота щодо виконання інших завдань, 

визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року, Програмою діяльності 

Кабінету Міністрів України, та вживаються необхідні заходи щодо реалізації 

державної політики у сфері управління та розпорядження об’єктами права 

державної власності. 
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