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Набрав чинності закон, який дає старт прозорій  
великій приватизації

Навесні 2016 року набрав чинності  Закон України від 16.02.2016 №1005-VIII «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації», яким фактично розблоковано 
велику приватизацію. Без прийняття цього Закону прозорий продаж стратегічних об’єктів був би 
неможливим. Закон містить рішучі реформаторські норми, зокрема:

забороняє брати участь у приватизації у якості покупців представникам країни-агресора; ♦
скасовує норму, яка закріплювала обов’язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій  ♦
об’єктів груп В та Г до проведення конкурсу;

дає можливість залучати до процесу приватизації радників за небюджетні кошти; ♦
дає можливість брати участь у приватизації іноземним компаніям, частка держави в статутному  ♦
капіталі яких перевищує 25%;

дає можливість іноземним інвесторам звертатися за вирішенням спірних питань щодо власності  ♦
в Україні до міжнародного арбітражу.

Законопроект був розроблений Фондом ще у 2015 році, і тільки 16 лютого 2016 року Верховна 
Рада України прийняла його у другому читанні і в цілому, після чого Закон був переданий на підпис 
Президентові України.

Удвічі зменшено розмір гарантійної застави для учасників 
приватизації

У квітні 2016 р. набув чинності наказ Фонду від 15 березня 2016 року № 526, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 5 квітня 2016 р. за № 510/28640, відповідно до якого конкурсна гарантія 
учасника конкурсу з продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу визначається у 
розмірі 5% від початкової ціни пакета акцій (раніше ця сума становила 20 %).

Розмір застави було змінено за порадою представників міжнародних організацій, які є членами 
Робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 
року № 525 «Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів 
рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, 
що підлягають приватизації».

«Цей крок стосується виключно об’єктів групи Г (стратегічні підприємства та об’єкти паливно-
енергетичного комплексу) і має на меті заспокоїти іноземних інвесторів, які стурбовані попередньою 
необхідністю блокування значної суми коштів в банківській системі України», – прокоментував 
Голова Фонду Ігор Білоус.

Фонд забезпечив рекордні надходження до бюджету 
від оренди

Фонд у 2015 році забезпечив надходження коштів до державного бюджету від оренди державного 
майна у сумі 1,21 млрд грн. Планове завдання, встановлене державним бюджетом на 2015 рік, 
становить 544,0 млн грн. Таким чином, план з оренди державного майна у 2015 році виконано 
Фондом на 223,3 %. Це найвищий показник за останні 15 років.

Фонд відкрив доступ до переліку та умов договорів оренди
З весни 2016 р. уперше на офіційному веб-сайті Фонду www.spfu.gov.ua можна ознайомитися 
з переліком чинних договорів оренди державного майна, укладених регіональними 
відділеннями Фонду.
Інформація містить назву орендаря, адреси об’єктів оренди, терміни дії договорів, суму 
місячної орендної плати тощо.
Перелік створений та оприлюднений для вільного доступу з метою забезпечення прозорості 
процесів оренди і включає близько 20 тисяч договорів оренди. Усі охочі зможуть отримати 
всю необхідну інформацію, пов’язану з цим напрямом діяльності Фонду, і, як підкреслив 
керівник Фонду: «Цього ніхто ніколи не робив, але це інформація публічна і має бути 
доступною для всіх».
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