
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ № /

Про прийняття рішення про 
приватизацію державного пакета акцій 
акціонерного товариства «Дніпровський 
електровозобудівний завод»
(код за ЄДРПОУ 32495626)

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про приватизацію державного і комунального майна», враховуючи 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 36-р 
«Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної 
власності» (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти рішення про приватизацію державного пакета акцій 
розміром 100 % статутного капіталу акціонерного товариства «Дніпровський 
електровозобудівний завод», що становить 83 291 000 штук акцій (далі -  
державний пакет акцій АТ «ДЕВЗ»).

2. Приватизувати державний пакет акцій АТ «ДЕВЗ» шляхом продажу на 
аукціоні з умовами.

3. Затвердити план розміщення акцій АТ «ДЕВЗ» згідно з додатком. 
У разі незавершення розміщення акцій АТ «ДЕВЗ» у строк, передбачений 
планом розміщення акцій, Управлінню прийому та підготовки об’єктів до 
приватизації Департаменту приватизації забезпечити внесення відповідних змін 
до плану розміщення акцій щодо продовження такого строку.

4. Управлінню великої приватизації Департаменту приватизації 
забезпечити:

1) протягом десяти робочих днів з дня видання цього наказу утворення 
аукціонної комісії з продажу державного пакета акцій АТ «ДЕВЗ»;

2) конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу 
державного пакета акцій АТ «ДЕВЗ» у встановленому законодавством порядку.
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5. Управлінню прийому та підготовки об’єктів до приватизації 
Департаменту приватизації забезпечити протягом одного робочого дня з дня 
видання цього наказу передачу його копії в електронному вигляді та інформації 
про прийняття рішення про приватизацію відповідного об’єкта (в паперовому 
та електронному вигляді) Департаменту комунікацій та маркетингу для її 
опублікування в офіційному друкованому виданні Фонду державного майна 
України -  газеті «Відомості приватизації», а також на офіційному вебсайті 
Фонду державного майна України у визначений законодавством строк.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна 
України від 03 січня 2019 року № 4 «Про прийняття рішення про приватизацію 
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпровський 
електровозобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 32495626)».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Ф онду



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фронду державного м;

_2021 року №
аіни

ПЛАН
розміщення акцій акціонерного товариства 
«Дніпровський електровозобудівний завод»

(об’єкта великої приватизації)

Код згідно з ЄДРПОУ 32495626 
Загальна кількість акцій —  83291000 шт. 
Статутний капітал — 83291000,00 грн 
Номінальна ціна акції —  1,00 грн

Спосіб
розміщення

Строк розміщення Акції Частка в 
статут
ному 

капіталі, 
%

Не реалізовано

початок закін
чення

К ІЛ ЬКІС ТЬ,

шт.
вартість, тис. 

грн
К ІЛ ЬК ІС ТЬ,

шт.

частка у 
статутному 

капіталі, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8
Продаж акцій 
на аукціоні з 
умовами

08 жовтня
2021 р .

31 грудня
2022 р .

83291000 83291,0000 100,0000 83291000 100,0000

із зниженням 
стартової ціни
за методом 
вивчення цінових 
пропозицій
за методом
покрокового
зниження
стартової ціни та
подальшого
подання цінових
пропозицій
Продаж акцій 
на аукціоні без 
умов
із зниженням 
стартової ціни
за методом
покрокового
зниження
стартової ціни та
подальшого
подання цінових
пропозицій
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1 2 3 4 5 6 7 8
Власність
недержавного
засновника*
Інші способи 
продажу**:
Усього: 83291000 83291,0000 100,0000 83291000 100,0000

* Для господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання 
майна різних форм власності.

** Для пакетів акцій, реалізація яких відбувалась до набрання чинності Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», зазначати способи розміщення акцій, якими ці акції були реалізовані.

Директор
Департаменту приватизації Владислав ДАНИЛІШИН


