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2 березня 2005 р.

№ 9(348)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

Приватизація державного майна у 2004 р. здійснювалась відпо�
відно до положень Закону України від 18 травня 2000 р. № 1723�ІІІ
«Про Державну програму приватизації» та інших законодавчих та
нормативно�правових актів з питань приватизації.

Чинна на сьогодні Державна програма приватизації на 2000—
2002 роки не встановлює на 2004 р. завдання з обсягів надходжен�
ня коштів від приватизації державного майна до державного бю�
джету. Проте Законом України від 27.11.03 № 1344�IV «Про Держа�
вний бюджет України на 2004 рік» надходження коштів до держав�
ного бюджету від приватизації державного майна було передбаче�
но у розмірі 2 136,58 млн грн., у тому числі до загального фонду дер�
жавного бюджету — 2 038,24  млн  грн.

Протягом першого півріччя 2004 р. у підготовці до продажу та при�
ватизації об’єктів з’явилася стрімка позитивна динаміка, що дало
можливість Фонду перевиконати планові показники з надходження
коштів. У зв’язку з цим було прийняло Закон України від 17 червня
2004 р. № 1801�ІV «Про внесення змін до Закону України «Про Дер�
жавний бюджет України на 2004 рік», яким було встановлено підви�
щене планове завдання з надходження коштів до державного бю�
джету від приватизації державного майна у 2004 р. у сумі 5 215,58
млн грн., в тому числі до загального фонду державного бюджету
5 117,24 млн грн.

Фінансові результати приватизації
Від продажу державного майна у 2004 році та інших надходжень,

безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитуван�
ня підприємств, надійшло 9 599,06 млн грн. До загального фонду
державного бюджету перераховано 9 414,89 млн грн. (з урахуван�
ням коштів у сумі 52,58 млн грн., які Державним казначейством
України вилучено із спеціального фонду і спрямовано до загального
фонду Державного бюджету України), що становить 184% скориго�
ваного річного планового завдання.

До Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на
очисних спорудах перераховано 17,46 млн грн.

Планові завдання з надходження коштів від приватизації держав�
ного майна регіональними відділеннями на 2004 р. становили 178,71
млн грн. Загалом регіональні відділення забезпечили надходження
у сумі 269,2 млн грн. Таким чином, регіональні відділення у звітному
періоді забезпечили виконання встановлених їм завдань з надхо�
дження коштів від приватизації державного майна майже на 151%.

Уведення в 2004 р. оподаткування операцій з приватизації дер�
жавного і комунального майна податком на додану вартість не при�
звело до значного збільшення надходжень до Державного бюдже�
ту України та заблокувало проведення приватизації в агропромис�
ловому комплексі, а оподаткування операцій з приватизації дер�
жавного і комунального майна податком на додану вартість призво�
дить до призупинення малої приватизації.

Оподаткування податком на додану вартість операцій з привати�
зації об’єктів незавершеного будівництва зменшує і так незначний
попит на них, а також створює проблему законодавчої неврегульова�
ності реєстрації договорів купівлі�продажу та переходу права влас�
ності на приватизоване майно.

Організаційні заходи
З метою досягнення вищезазначених фінансових результатів

Фонд протягом 2004 р. здійснив значні організаційні заходи, спря�
мовані на забезпечення обсягів приватизації державного майна.

Зазначені заходи розроблялися відповідно до положень чинної
Державної програми приватизації на 2000—2002 роки, Указів Пре�
зидента України від 29 грудня 1999 р. № 1626 «Про невідкладні за�
ходи щодо прискорення приватизації майна в Україні» та від 19 бе�
резня 2002 р. № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об’єктів
права  державної  власності  до  приватизації», та  з  врахуванням зав�
дань щодо обсягів надходження коштів від приватизації до Дер�
жавного бюджету, встановлених Законом України «Про державний
бюджет України на 2004 рік».

Наказами Фонду було затверджено переліки об’єктів, які підляга�
ли підготовці до продажу у 2004 р., помісячні графіки підготовки до
продажу об’єктів, графіки очікуваного надходження коштів, помісяч�
ні пооб’єктні плани�графіки виставлення об’єктів на продаж тощо.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 берез�
ня 2004 р. № 315 «Про підсумки соціально�економічного розвитку
України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України» дорученням Голови Фонду від 09.04.04 № К/63
затверджено:

План роботи Фонду на 2004 рік щодо реалізації завдань, визна�
чених пунктом 1 постави Кабінету Міністрів України від 11 березня
2004 року № 315;

План роботи Фонду у 2004 році щодо розроблення проектів зако�
нодавчих та інших нормативно�правових актів, спрямованих на ви�
конання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Фонд у 2004 р. у  межах своєї компетенції забезпечував пріорите�
тне вирішення завдань, визначених Планом роботи Фонду на 2004
рік щодо реалізації завдань, визначених п. 1 постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 11 березня 2004 року № 315.

З метою контролю за дотриманням чинного законодавства в про�
цесі приватизації Фондом протягом 2004 р. проводилися планові ком�
плексні перевірки регіональних відділень. Основна увага приділяла�
ся законності процесів роздержавлення, фінансової роботи, управ�
ління державним майном, орендних відносин, управління державни�
ми корпоративними правами із залученням правоохоронних та кон�
тролюючих органів (за згодою).

За результатами перевірок було поінформовано Генеральну про�
куратуру України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2002
№ 685 «Про здійснення міністерствами, іншими центральними орга�
нами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю» щоква�
рталу надавалася звітність ГоловКРУ.

Фонд брав участь у виконанні Програми протидії легалізації (від�
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженої по�
становою Кабінету Міністрів України та Національного банку України
від 16.01.04 № 45.

Значне місце у роботі Фонду займав розгляд урядових звернень.
Так, протягом 2004 р. отримано і розглянуто 1 039 звернень (у тому
числі від Адміністрації Президента України — 28, Верховної Ради
України — 83, Кабінету Міністрів України — 96, народних депутатів
України — 47, інших органів — 112, від громадян — 627), на які було
підготовлено і надано відповіді та роз’яснення в межах повноважень
Фонду. Найбільш актуальні питання, які порушуються у зверненнях
громадян — це скарги щодо захисту прав акціонерів, господарсь�
кої діяльності акціонерних товариств і роботи реєстраторів, вкла�
дення та повернення приватизаційних майнових і компенсаційних
сертифікатів, вартості акцій та їх розподілу між акціонерами това�
риства після приватизації, оренди та приватизації нежитлових при�
міщень, використання та надання компенсації за невикористані жи�
тлові чеки, паювання землі, виплати дивідендів, передачі гуртожит�
ків, які перебувають на балансах господарських товариств, у кому�
нальну власність, а також стосовно діяльності довірчих товариств,
реприватизації тощо.

Інформація про відповіді на звернення громадян з актуальних пи�
тань соціально�економічного характеру щомісяця надавалася Кабі�
нету Міністрів України.

У рамках повномасштабного впровадження програмно�цільового
підходу до складання взаємоузгоджених проектів державного бю�
джету України та Державної програми економічного і соціального роз�
витку України на 2005 рік Фонд відповідно до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 26.04.03 № 621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та скла�
дання проекту державного бюджету» та доручення Кабінету Мініст�
рів України від 12.07.04 № 8382/10/1�04 протягом звітного періоду
брав участь у розробці та погодженні проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2005 рік, а також про�
екту Державного бюджету України на 2005 рік.

Фондом також розроблені заходи щодо реалізації постанови Вер�
ховної Ради України від 24 червня 2004 р. № 31854�ІV «Про основні
напрями бюджетної політики на 2005 рік», які затверджені доручен�
ням Голови Фонду від 15.07.04 № К/120.

На запит Комітету з питань бюджету Верховної Ради України щодо
надання інформації для розгляду прогнозних показників дохідної ча�
стини державного бюджету на 2005 рік Фонд листом від 05.10.04 №
10�17�13727 надав переліки прибуткових господарських товариств з
державною часткою у статутних фондах, а також інформацію стосо�
вно переліків господарських організацій, частина прибутку яких ви�
лучається до бюджету, чинних договорів оренди цілісних майнових
комплексів, надходження коштів від їх оренди до бюджету та пропо�
зиції щодо вдосконалення управління державним майном в Україні.

Фонд розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фо�
нду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) гос�
подарськими організаціями за результатами фінансово�
господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово�
господарської  діяльності  у  2005 році» і листами від 20.10.04 №
10�17�14508 та від 15.11.04 № 10�17�15788 надав свої пропозиції і
зауваження до Мінекономіки.

Підсумкова колегія Фонду державного майна України НА ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЇ ФДМУ

Новий формат діяльності
Фонду державного майна України

Минулого тижня у Фонді державного майна України
(ФДМУ) відбулася прес!конференція за участю Голови
ФДМУ М. В. ЧЕЧЕТОВА.

У вступному слові М. В. ЧЕЧЕТОВ зазначив, що ФДМУ часто
вважають установою, яка займається виключно приватизацією.
Проте ще під час створення установу було названо не Фонд
приватизації України, а Фонд державного майна України. Та�
ким чином, ще тоді розуміли, що ФДМУ буде займатися не ли�
ше приватизацією, але й управлінням державним майном. До
того ж, якщо приватизація має певні часові межі, то управлін�
ська складова у часі не обмежена. Тобто, якщо раніше ФДМУ
займався переважно процесами приватизації, то зараз ак�
центи зміщуються у бік управління.

За словами Голови ФДМУ, основною відмінністю програми
діяльності нового Уряду є те, що значна увага приділятиметься
ефективному управлінню холдингами, державними та казенни�
ми підприємствами, корпоративними правами держави, дер�
жавною власністю з метою створення конкурентоспроможно�
го державного сектору економіки, за рахунок чого він підвищу�
ватиме свою дохідність та забезпечуватиме надходження кош�
тів до бюджету у вигляді дивідендів, податків тощо.

При Кабінеті Міністрів України утворено комісію з вирішен�
ня проблемних питань приватизації та управління (далі —
комісія), яку очолив перший віце�прем’єр�міністр України
А. К. КІНАХ. До її складу увійшли представники фінансово�
промислового блоку Уряду України ФДМУ, Міністерства юс�
тиції України. На першому засіданні комісії було підтримано
ідею максимального зміцнення позиції ФДМУ щодо управ�
ління державною власністю. ФДМУ має стати головним об�
ліковцем, розпорядником, контролером і управлінцем дер�
жавною власністю. З цієї метою завершується створення ре�
єстру з обліку державного майна, а також готується законо�
проект про надання місцевими органами влади інформації
ФДМУ для створення реєстру комунального майна.

Комісією було прийнято рішення про зміну структури
ФДМУ в межах штатного розпису із збільшенням блоку, який
займається корпоративним управлінням: якщо раніше в цьо�
му напрямі працювало два департаменти, то зараз їх кількість
буде збільшено до семи.

Також ФДМУ займається нормотворчою діяльністю. Розроб�
ляються проекти урядової програми «Власність народу», за�
конів «Про управління державною власністю», у якому буде за�
проваджено механізм «золотої акції», та «Про програму при�
ватизації». У новій редакції програми приватизації вилучено
поняття «промисловий інвестор» для доступу максимальної
кількості претендентів до приватизації державного майна.

Ще одним нововведенням у програму приватизації є те, що
об’єкти, які виставляються на продаж, поділяються на дві гру�
пи. До першої групи належать низьколіквідні підприємства, по�
тенційні банкрути, об’єкти незавершеного будівництва тощо.
Вони небагато коштують, і на них залучається інвестор для від�
новлення їх діяльності. Якщо Парламентом будуть запланова�
ні у бюджеті значні надходження від приватизації, то на про�
даж буде виставлятися невелика кількість підприємств другої
групи — стратегічно важливих для економіки та безпеки дер�
жави і підприємств�монополістів. Це високоліквідні підприєм�
ства, вони будуть виставлятися на продаж згідно з переліком,
який затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

У другій половині березня поточного року зазначені проек�
ти будуть подані до Кабінету Міністрів України, а після узго�
дження — до Верховної Ради України.

Зараз розробляється процедура  відбору менеджерів з управ�
ління холдингами, великими державними підприємствами.

 Голова ФДМУ М. В. ЧЕЧЕТОВ зазначив також, що протягом
тижня буде знято мораторій на приватизацію малих підприємств,
оренду державного майна, тоді як приватизація великих об’єктів
неможлива без прийняття нової програми приватизації.

Стосовно реприватизації Голова ФДМУ поінформував, що
вона проводилась і проводиться зараз щодо тих об’єктів, нові
власники яких не виконують умови договорів купівлі�продажу.
Рішення з питань повернення об’єктів у державну власність
мають бути у правовому полі, прийматися цивілізовано та
юридично коректно. Масову реприватизацію ніколи не буде
піднесено до рангу національної політики — цей тезис було
закладено в основу передвиборчої програми новообраного
Президента України.

Наприкінці зустрічі М. В. ЧЕЧЕТОВ відповів на численні за�
питання журналістів.

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ.

Наступне число газети «Відомості
приватизації» вийде друком 16 березня
2005 року.

Засідання колегії Фонду державного майна України (далі — Фонд), присвячене підсумкам роботи за 2004 рік,
відбулося 24 лютого 2005 р. На ньому були присутні Голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України
з питань приватизації В. П. Семенюк, перший заступник Голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради
України з питань приватизації, народний депутат України Л. Ф. Кириченко, представник Секретаріату Президента
України В. О. Мельник, генеральний директор Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» Ю. М. Тараторін, заступник Голови Федерації профспілок України Г. В. Осовий, заступник начальника Управ�
ління стратегії реформування відносин власності та регуляторної політики Департаменту економічної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України О. В. Трипольський, а також начальники регіональних відділень та керівни�
ки структурних підрозділів центрального апарату Фонду.

До порядку денного були включені такі питання:
1. Про підсумки діяльності Фонду та його регіональних відділень у 2004 р. та основні завдання і напрями роботи

у 2005 р.
2. Про стан забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів, усунення фінансових поG

рушень, причин і умов, які їм сприяли.
3. Про стан виконання умов договорів купівліGпродажу щодо забезпечення покупцями об’єктів приватизації поG

гашення заборгованості підприємств перед їх працівниками по заробітній платі.
4. Про роботу Фонду зі зверненнями громадян за підсумками 2004 р.
5. Про виконавську дисципліну у структурних підрозділах Фонду у 2004 р.
6. Про затвердження плану розробки проектів нормативних актів Кабінету Міністрів України та Фонду на 2005 р.
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У процесі реформування системи державного управління та з ме�

тою усунення надлишкових та дублюючих функцій, підвищення ефе�
ктивності роботи структурних підрозділів Фонду доопрацьовано та
прийнято у новій редакції наказ по особовому складу від 23.04.04 №
341 «Про тимчасове підпорядкування підрозділів центрального апа�
рату ФДМУ та розподіл функціональних обов’язків між заступника�
ми». Аналогічний наказ по особовому складу прийнято вже на поточ�
ний рік (від 21.01.05 № 67).

Для забезпечення проведення подальшого функціонального об�
стеження центрального апарату Фонду, його регіональних відділень
та Фонду майна Автономної Республіки Крим наказом по особовому
складу Фонду від 26.04.04 № 366 створено робочу групу, яка працює
під головуванням Першого заступника Голови Фонду.

Протягом 2004 р. за поданням Фонду прийнято низку розпоря�
джень Кабінету Міністрів України про закріплення у державній влас�
ності пакетів акцій розміром 50% плюс одна акція 6 підприємств.

Проводилася робота з вивчення питання можливості дострокового про�
дажу раніше закріплених у державній власності пакетів акцій 10  відкри�
тих акціонерних товариств (ВАТ), здійснено аналіз їх фінансово�
господарської діяльності, вивчається попит на них потенційних покупців.

Станом на кінець 2004 р. у державній власності загалом закріпле�
но пакети акцій 21 ВАТ (2 ВАТ — пакети розміром 25%+1 акція та 19
ВАТ — пакети розміром 50%+1 акція).

У ході виконання Помісячних пооб’єктних планів�графіків вистав�
лення на продаж у 2004 році пакетів акцій ВАТ груп В та Г, затвердже�
них відповідними наказами протягом звітного періоду Фондом згід�
но із визначеними повноваженнями були підготовлені та затвердже�
ні у встановленому порядку уточнені плани розміщення акцій 122 під�
приємств, з яких 95 — об’єкти центрального апарату Фонду та 27 —
об’єкти регіональних відділень.

Погоджено з Кабінетом Міністрів України протягом 2004 р. пер�
винні проекти планів розміщення акцій 2 ВАТ та проекти уточнених
планів розміщення акцій 7 ВАТ.

Передприватизаційна підготовка підприємств
Відповідно до розділу ІІІ Державної програми приватизації на

2000—2002 роки та Указу Президента України від 19.03.02 № 267 «Про
організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власнос�
ті до приватизації» протягом 2004 р. проводилась робота з перед�
приватизаційної підготовки підприємств.

Завершено передприватизаційну підготовку КДГМК «Криворіж�
сталь», після чого у процесі корпоратизації комбінат перетворено на
ВАТ «Криворіжсталь».

Відповідно до затвердженого проекту передприватизаційної під�
готовки ВАТ «Київський мотоциклетний завод» продовжується здій�
снення заходів з передприватизаційної підготовки товариства.

Слід зазначити, що Указ Президента України від 19.03.02 № 267
«Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної вла�
сності до приватизації» жодного разу не був виконаним у повному
обсязі органами виконавчої влади, уповноваженими управляти дер�
жавним майном.

Згідно зі спільним наказом Національного космічного агентства
України та Фонду від 21.06.04 № 1218/165 «Про проведення перед�
приватизаційної підготовки ВАТ «НВП «Система» розпочато виконан�
ня заходів відповідно до плану�графіка, який затверджено проектом
передприватизаційної підготовки.

Протягом 2004 р. завершення корпоратизацію ДАК «Одеські авіалінії».
Крім того, Фонд брав участь в комісіях з корпоратизації 7 підприємств.

Помісячними графіками підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у
2004 р. було передбачено завершення підготовки до продажу 26 об’�
єктів, у тому числі 18 промислових об’єктів та 8 об’єктів АПК. Факти�
чно до продажу підготовлено 30 об’єктів (за 2003 рік було підготов�
лено до продажу 35 підприємств), з яких 20 промислових об’єктів і
10 об’єктів агропромислового комплексу (АПК), у тому числі праців�
никами центрального апарату Фонду до продажу підготовлено 14 об’�
єктів, з яких 13 промислових об’єктів, і 1 об’єкт АПК, працівниками
регіональних відділень підготовлено 16 об’єктів, з яких — 7 промис�
лових об’єктів і 9 об’єктів АПК. Серед планово підготовлених до про�
дажу ДАХК «Енергобуд» та чотири ВАТ: «Одеський припортовий за�
вод», «Криворіжсталь», «Краснодонвугілля», «Азмол».

Крім того, відповідно до Закону України «Про особливості прива�
тизації підприємств ДАК «Укррудпром» від 09.04.04 № 1677�ІV та роз�
порядження Кабінету Міністрів України від 25.05.04 № 348�р було під�
готовлено до продажу 5 об’єктів групи Г, які входили до складу ДАК
«Укррудпром».

Способи приватизації та їх результати
Кількісні показники приватизації.
За оперативними даними Фонду в процесі приватизації протягом

2004 р. в Україні змінили державну форму власності 1 236 об’єктів, у
тому числі об’єкти груп А — 774 (62,6%), В, Г — 38 (3,1%), Д — 264
(21,3%), Е — 37 (3,0%), Ж — 123 (10%). (Протягом 2003 р. в Україні
змінили державну форму власності 1 569 об’єктів).

У звітному періоді органи приватизації за угодами з органами міс�
цевого самоврядування змінили комунальну форму власності 4 732
об’єктів, з яких 4 615 (97,5%) належать до групи А; 2 (0,05%) — до
груп В, Г; 67 (1,43%) — до групи Д; 9 (0,2%) — до групи Е та 39 (0,82%)
— до групи Ж. (Протягом 2003 р. в Україні змінили комунальну фор�
му власності 4 827 об’єктів).

Протягом 2004 р. Фондом було оголошено 112  конкурсів з прода�
жу пакетів акцій 65 ВАТ загальною початковою вартістю 6 932,56 млн
грн., у тому числі регіональними відділеннями Фонду було оголоше�
но 45 конкурсів з продажу пакетів акцій 27 ВАТ загальною початко�
вою вартістю 184,19 млн грн.

Серед оголошених — 62 повторних конкурси загальною початко�
вою вартістю пакетів акцій 1396,19 млн грн. 31 повторний конкурс бу�
ло оголошено за процедурою зменшення початкової ціни продажу.

Протягом 2004 р. мав відбутися 121 конкурс з продажу пакетів ак�
цій ВАТ сумарною початковою вартістю 7 428,49 млн грн.

У 2004 р. відбулося 33 конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ за су�
марною ціною продажу 8 771,27 млн грн. при загальній початковій
вартості 7 154,74 млн грн. Номінальна вартість проданих пакетів ак�
цій становить 7 610,49 млн грн.

На конкурсах, які відбулися у 2004 р., продано 24 контрольних па�
кети акцій, ціна продажу яких становить 8 462,92 млн грн., це майже
96,5% коштів, отриманих від конкурсних продаж пакетів акцій.

За результатами конкурсів укладено 20 договорів купівлі�продажу
пакетів акцій ВАТ, що мають стратегічне значення для економіки та без�
пеки держави, та підприємств�монополістів на загальну суму прода�
жу 7 874,91 млн грн. Це становить 89,8% загальної суми надходження
коштів від усіх конкурсних продаж пакетів акцій за звітний період.

Слід зазначити, що саме 2004 р. став найбільш удалим за всі роки
роздержавлення майна з точки зору забезпечення виконання завдань
з надходження коштів до Державного бюджету України. Саме цей пе�
ріод відзначений найбільш значними продажами пакетів акцій стра�
тегічно важливих інвестиційно привабливих з числа не заборонених
до приватизації підприємств, зокрема гірничо�металургійної, енер�
гетичної, суднобудівної та інших галузей.

За звітний період продано пакетів акцій, кожен з яких становить
більше 90% статутного фонду, таких великих ВАТ, як «Дніпровський
металургійний комбінат ім. Дзержинського», «Криворіжсталь», «Пав�
лоградвугілля». Продаж пакетів акцій тільки цих трьох об’єктів забез�
печив  отримання 6,37 млрд грн.,  що становить більш як 66% коштів,
отриманих від приватизації державного майна у 2004 р. Також укла�
дено 5 договорів купівлі�продажу пакетів акцій ВАТ, що були викуп�
лені відповідно до Закону України «Про особливості приватизації під�
приємства ДАК «Укррудпром» від 09.04.04 № 1677�ІV, спільного на�
казу Фонду та Міністерства промислової політики України від 16.07.04

№ 1467/355 «Про затвердження рішення про спосіб приватизації па�
кетів акцій підприємств ДАК «Укррудпром», на суму 554,68 млн грн.,
а також укладено 4 договори купівлі�продажу пакетів акцій ВАТ за ре�
зультатами спеціальних конкурсів з обмеженою участю відповідно до
Закону України «Про особливості приватизації підприємств ДАК «Укр�
рудпром» на суму 890,40 млн грн.

Укладеними договорами купівлі�продажу передбачено здійснен�
ня інвестицій на технічну реконструкцію та модернізацію вироб�
ництв, виконання фінансових зобов’язань щодо погашення забор�
гованості підприємств перед бюджетом, по заробітній платі та по�
повнення обігових коштів на суму 2 245,66 млн грн. та 16,56 млн
дол. США, в тому числі на підприємства, що мають стратегічне зна�
чення для безпеки держави, інвестицій на суму 1 250,07 млн грн. та
1,56 млн дол. США.

Слід зазначити, що приватизація у 2004 р. вищезазначених ве�
ликих стратегічно важливих об’єктів була викликана виключно по�
літичною доцільністю і, як наслідок, незадовільно сприйнята сус�
пільством.

Протягом 2004 р. було зупинено з різних причин продаж па�
кетів акцій 17 ВАТ, номінальна вартість яких становить близько
1 млрд гривень.

У грудні 2004 р. за рішенням Спеціальної контрольної комісії Вер�
ховної Ради України з питань приватизації було зупинено конкурс з
продажу пакета акцій ВАТ «Азмол».

На фондових біржах та в ПФТС у 2004 р. було запропоновано до
продажу 256 пакетів акцій 226 ВАТ загальною номінальною вартістю
641,62 млн грн. У тому числі було запропоновано до продажу 57 па�
кетів акцій 49 ВАТ, що є монополістами або стратегічно важливими
для економіки та безпеки держави, номінальна вартість яких стано�
вить 191,63 млн грн.

За підсумками торгів було продано 100 пакетів акцій. Загальна ва�
ртість проданих пакетів акцій за укладеними контрактами — 202,34
млн грн., номінальна вартість проданих пакетів — 242,74 млн грн. Се�
ред них було продано 20 пакетів акцій 19 ВАТ, що є монополістами
або стратегічно важливими для економіки та безпеки держави, зага�
льною вартістю за укладеними контрактами 61,93 млн грн., номіна�
льна вартість яких 81,37 млн  грн.

У тому числі серед запропонованих протягом року до продажу па�
кетів акцій розміром до 25% статутного фонду було 89 пакетів, з яких
35 було продано.

Із загальною кількості пакетів акцій, що пропонувались до прода�
жу, 24 було продано з перевищенням ціни продажу над номінальною.
Від продажу державних пакетів акцій ВАТ на фондових біржах та в
ПФТС до бюджету надійшло 191,33 млн грн.

При цьому план надходжень до спеціального фонду Державного
бюджету України від продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ
за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України для ліквідації
наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова, який становив 35
млн грн., у 2004 р. виконано не в повному обсязі внаслідок низької
ліквідності об’єктів, включених до зазначеного переліку. Протягом ро�
ку на фондових біржах з 10 об’єктів зазначеного переліку продано
лише 5 об’єктів на суму 23,28 млн грн., кошти від продажу яких пере�
раховано до спеціального фонду відповідно до пункту 28 ст. 51 Зако�
ну України «Про Державний бюджет України на 2004 рік».

Протягом 2004 р. було проведено 12 спеціалізованих аукціонів за
грошові кошти, на які було виставлено 979 пакетів акцій 255 ВАТ су�
марною номінальною вартістю 411,58 млн грн. Усього за звітний пе�
ріод було продано 265 пакетів акцій повністю і 438 пакетів продано
частково та отримано коштів від їх продажу 9,42 млн грн.

У 2004 р. було запропоновано регіональними відділеннями до про�
дажу на грошових регіональних аукціонах 34 пакети акцій ВАТ, вар�
тість яких за номіналом становила 10,96 млн грн.

За підсумками продажу регіональні відділення Фонду уклали до�
говори купівлі�продажу по 14 ВАТ (41% загальної кількості запропо�
нованих пакетів акцій) на суму 1,93 млн грн. За 2004 р. не було ану�
льовано жодної угоди.

Згідно з наказом Фонду від 12.03.04 № 477 щодо затвердження
графіка очікуваного надходження коштів від приватизації до держа�
вного бюджету у 2004 р. плановий показник очікуваного надходжен�
ня коштів за 2004 р. від продажу державних пакетів акцій (часток, па�
їв) спільних підприємств був встановлений в розмірі 10,03 млн грн.

Станом на 01.01.05 приватизовано 37 об’єктів групи Е державної
форми власності, в тому числі центральним апаратом — 27 об’єктів.
Від продажу цих об’єктів за договорами купівлі�продажу, розраху�
нок по яких повністю завершено, надійшло 108,32 млн грн. З ураху�
ванням коштів за акції компанії «ІНМАРСАТ» (7,9 млн грн.) загальний
розмір надходжень від приватизації об’єктів групи Е за 2004 р. ста�
новить 116,23 млн грн.

Протягом 2004 р. центральним апаратом Фонду було запропоно�
вано до продажу на пільгових умовах акції 17 ВАТ, сумарна номіналь�
на вартість яких становила 472,5 млн грн. Фактично протягом року
від пільгового продажу акцій надійшло 118,76 млн грн.

Контроль договорів купівлі!продажу
На обліку органів приватизації знаходиться 10 523 договорів купів�

лі�продажу. З них:
договорів купівлі�продажу пакетів акцій акціонерних товариств —

1 086;
договорів купівлі�продажу об’єктів малої приватизації — 6 537;
договорів купівлі�продажу об’єктів незавершеного будівництва —

2 900.
Із загальної кількості зазначених договорів контролю в 2004 р. під�

лягало виконанню умов 5 742 договорів (решта 4 781 договір — це
договори купівлі�продажу, умови яких вже виконані, внаслідок чого
ці договори знято з контролю, та договори, терміни виконання тих чи
інших умов за якими настають у наступні роки).

Протягом року перевірено стан виконання умов усіх зазначених
5 742 договорів. Фактична кількість здійснених перевірок за цими до�
говорами становить 6 340. За їх результатами можна зробити такі
загальні висновки.

Збереглася тенденція до поліпшення загальних показників вико�
нання покупцями взятих зобов’язань.

Найбільш типові умови договорів, які підлягають перевірці, це:
дотримання порядку розрахунків за придбані об’єкти приватизації;
дотримання термінів державної реєстрації нової форми власності;
збереження виду діяльності приватизованих об’єктів;
збереження або збільшення обсягів виробництва продукції

(послуг);
збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих

місць та створення нових;
реалізація інвестиційних та інших зобов’язань, виражених у гро�

шовій формі.
Порушення покупцями об’єктів приватизації взятих зобов’язань за�

фіксовано за 862 договорами або 13,6% перевірених. За порушення
з покупців (згідно з судовими рішеннями за поданням органів прива�
тизації) протягом 2004 р. було стягнуто штрафів, пені та неустойок
на загальну суму 357,35 тис. грн. та 5,63 тис. дол. США.

Найбільша кількість порушень тих чи інших умов договорів купівлі�
продажу виявлена регіональними відділеннями Фонду по Житомир�
ській (148 договорів), Чернігівській (62), Запорізькій (57), Харківській
(54), Одеській (52), Луганській (50) та Дніпропетровській (50) облас�
тях, а також Фондом майна АРК  (81).

Кращими регіональними відділеннями в частині якості організації
та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо
його подальшого нормативного та методологічного забезпечення є
регіональні відділення Фонду по Харківській, Львівській, Миколаїв�
ській, Волинській та Черкаській областях.

Договорами купівлі�продажу пакетів акцій ВАТ передбачено надхо�
дження за період з 1995 до 2009 рр. коштів у сумі 6 605,31 млн грн.,
943,28 млн дол. США та 19,26 млн євро. У тому числі на стратегічно

важливі підприємства такі надходження протягом 1995—2009 рр.
мають  становити  5 878,85  млн грн.,  814,55 млн  дол.  США  та
19,26 млн євро.

Фактично за період з 1995 р. до цього часу за всіма договорами ку�
півлі�продажу пакетів акцій надійшло коштів на суму 4 065,78 млн грн.,
547,08 млн дол. США та 15,33 млн євро, у тому числі, за договора�
ми купівлі�продажу пакетів акцій стратегічно важливих підприємств
— 3 408,18 млн грн., 434,25 млн дол. США та 15,33 млн євро.

Станом на 01.01.05 у власність держави повернуто 150 об’єктів
приватизації (з яких 76 — пакети акцій, 30 — цілісні майнові компле�
кси і 44 — об’єкти незавершеного будівництва); ще за 201 догово�
ром претензійно�позовна робота щодо їх розірвання і повернення
об’єктів приватизації у власність держави продовжується (з них 59 —
пакети акцій, 41 — цілісні майнові комплекси та 101 — об’єкти неза�
вершеного будівництва).

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації по�
вторно продано 79 об’єктів, у тому числі 38 пакетів акцій; 16 об’єктів
незавершеного будівництва; 25 цілісних майнових комплексів.

Загальна сума коштів, одержаних від повторного продажу повер�
нутих об’єктів, становить 59,24 млн грн. (для порівняння: від першо�
го продажу цих об’єктів було одержано 24,36 млн грн.).

Інформаційне забезпечення процесів приватизації
Для забезпечення прозорості та відкритості процедури продажу

стратегічно важливих підприємств, усебічного інформування насе�
лення про хід приватизації, конкурси з продажу підприємств та фор�
мування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ви�
конавчої влади Фондом проводиться постійна робота з інформацій�
ного забезпечення процесів приватизації. Це сприяє підвищенню ав�
торитету Фонду як органу виконавчої влади серед вітчизняних інвес�
торів, іноземних партнерів країни, громадськості.

На вимогу ст. 166 чинної Державної програми приватизації на 2000—
2002 роки Фонд постійно проводить роботу з вивчення попиту на під�
приємства, що приватизуються. Протягом 2004 р. на веб�сайті Фонду
була розміщена інформація стосовно 67 підприємств різних галузей.

З метою надання об’єктивної та достовірної інформації про діяль�
ність Фонду, протягом 2004 р. було проведено 19 прес�конференцій
та організовано понад 100 інтерв’ю Голови Фонду та його заступни�
ків провідним засобам масової інформації (УР�1, «Урядовий кур’єр»,
«Інвестиційна газета», «Економіка України», «День» та інші). Відзнято
фільм «Характер команди». Водночас постійно розповсюджуються че�
рез власний веб�сайт об’єктивні та актуальні матеріали щодо діяль�
ності Фонду з питань приватизації, корпоративного управління, оці�
нки майна, оренди та ін.

У звітному періоді Фондом були організовані і проведені громад�
ські слухання «Про виконання Фондом державного майна України
програми дій уряду у 2003 році та перспективи на 2004 рік» та «При�
ватизація 2004 року: підсумки та перспективи», в яких взяли участь
представники громадських організацій, професійних та творчих спі�
лок, науково�дослідних центрів. Основною метою зустрічей було вдо�
сконалення діалогу між громадськістю та владою задля розбудови
громадського суспільства.

Крім того, було організовано низку «круглих столів», семінарів,
форумів.

Робота над удосконаленням законодавчої та нормативної бази з
врегулювання проблемних питань процесів приватизації

Важливим напрямом діяльності Фонду залишається робота над
удосконаленням законодавчої та нормативної бази з врегулюван�
ня проблемних питань процесів приватизації, управління об’єкта�
ми державної власності. Ця робота проводиться з метою: законо�
давчого забезпечення виконання тих стратегічних завдань, які ви�
значено органам приватизації; подальшого розвитку процесу ре�
формування відносин власності, спрямованого на вирішення соці�
альних та інноваційних питань; досягнення прозорості та відкрито�
сті процесів привтаизації.

Протягом 2004 р. здійснювалась робота з розроблення, опрацю�
вання проектів нормативно�правових актів, їх супроводження під час
розгляду у Кабінету Міністрів України, комітетах і на пленарних засі�
даннях Верховної Ради України. За звітний період Фондом розгляну�
то 102 проекти законодавчих актів, 48 проектів нормативних актів, з
яких опрацьовано: 62 законопроекти, два проекти указу Президента
України, один проект постанови Верховної Ради України, 17 проектів
постанов Кабінету Міністрів України, один проект розпорядження Ка�
бінету Міністрів України, один проект постанови Ради Міністрів Авто�
номної Республіки Крим, проект Національної стратегії реформуван�
ня системи територіальної організації влади в Україні, проект Про�
гнозу економічного та соціального розвитку України на 2005 рік, про�
ект Угоди між урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та
Кабінету Міністрів України про створення міждержавної промисло�
во�фінансової групи «Фармаш», проект Інвестиційного кодексу Укра�
їни, проект Житлового кодексу України; опрацьовано та узгородже�
но 38 законопроектів, 3 проекти указу Президента України, 15 прое�
ктів постанов Кабінету Міністрів України; 2 проекти розпорядження
Кабінету Міністрів України, проект Концептуальних засад створення
національної системи іпотечного кредитування, проект Державної
програми економічного і соціального розвитку на 2004 рік, проект Зві�
ту технічної місії МВФ; проведено експертизу 14 законів України, які
надійшли на підпис Президентові України.

Фонд систематично працює у напрямі забезпечення конструктив�
ного співробітництва з Верховною Радою України. Під час супрово�
дження Фондом на пленарних засіданнях Верховної Ради України із
72 законопроектів з питань, віднесених до компетенції Фонду, 32 при�
йнято в цілому, 6 — за основу, 28 — відхилено, розгляд 5 проектів
відкладено, один проект направлено на доопрацювання. Також при�
йнято 3 постанови Верховної Ради України. Представники Фонду взя�
ли участь у 65 засіданнях комітетів (комісій) Верховної Ради України
під час розгляду 108 законопроектів, з яких 81 — підтримано, 27 —
не підтримано та  розглянуто 22 інших питання.

Фонд протягом 2004 р. наполегливо та послідовно працював у
напрямах розроблення, доопрацювання та сприяння прийняттю ба�
зових законопроектів з питань приватизації — «Про Державну про�
граму приватизації» та «Про Фонд державного майна України». Фонд
представив ці законопроекти комітетам (комісіям) Верховної Ради
України, а також усім депутатським фракціям (групам) Верховної Ра�
ди України, брав участь у заходах для широких кіл громадськості з
метою представлення цих законопроектів, ініціював їх обговорен�
ня у засобах масової інформації. Однак, протягом звітного періоду
проект Закону України «Про Державну програму приватизації» не
було розглянуто на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
проект Закону України «Про Фонд державного майна України» не
був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні, тому
сьогодні Фонд продовжує розроблення нової редакції цього зако�
нопроекту.

На V та VІ сесіях Верховної Ради України четвертого скликання
Фонд опрацював 396 звернень та 26 запитів народних депутатів Укра�
їни з питань приватизації.

Робота органів приватизації щодо вдосконалення управління об’!
єктами державної власності

Головна увага керівництва Фонду у звітному періоді була сконцен�
трована на затвердженні системного підходу до управління об’єкта�
ми державної власності.

З цією метою розроблені, проведені через Уряд постанови Кабі�
нету Міністрів України про комплексні заходи  з  вдосконалення управ�
ління корпоративними правами держави (постанова КМУ від 11.02.04
№ 155); про створення єдиного реєстру об’єктів державної власнос�
ті (постанова КМУ від 14.04.04 № 467); про створення єдиної систе�
ми обліку, оцінки та продажу державного майна поза межами прива�
тизації (постанова КМУ від 11.02.04 № 154) тощо.

На колегії ФДМУ
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Слід зазначити, що до вирішення Фондом завдань зі створення

системи позаприватизаційного продажу майна та реєстру об’єктів
державної власності, вирішення цих питань вже неодноразово до�
ручалися іншим міністерствам і були провалені.

Створений Фондом реєстр об’єктів державної власності дав змо�
гу забезпечити моніторинг руху державних активів у реальному
секторі економіки, який свідчить, що в державній і комунальній
власності все ще знаходиться 54,5% основних фондів. Тобто, ство�
рений Фондом реєстр є основою подальшого планування процесів
приватизації та встановлення оптимальної межі державного сектору
економіки.

Складовими єдиного реєстру об’єктів державної власності є під�
реєстр корпоративних прав, підреєстр активів держави, які обліко�
вуються в балансі господарських товариств, але не є їх власністю і
управляються безпосередньо державою (сьогодні таких активів об�
ліковано на суму 12,2 млрд грн.), а також підреєстр державного май�
на, яке держава здає в оренду (його вартість 5,4 млрд грн.).

Запровадження системного підходу до управління корпоративни�
ми правами держави у звітному періоді полягало у такому:

1) розробленні нових підходів до групування корпоративних прав
в портфелі держави в залежності від їх розміру і можливості впливу
через них на об’єкти господарювання та оптимізації самого портфе�
лю корпоративних прав. За останній рік з нього виключено більше
200 дрібних пакетів, які непотрібні державі. Унаслідок цього їх кіль�
кість скоротилася на 20%;

2) розроблення нових корпоративних прав, які більш ефективно
захищають інтереси держави, типових статутів господарських підпри�
ємств, положень про органи управління, про контракти з керівника�
ми підприємств тощо;

3) збільшенні напруженості та запровадженні більш жорстких умов
до прийняття фінансових планів, їх звітів;

4) запровадженні системного навчання принципам корпоратив�
ного управління осіб, яким держава доручила управління об’єкта�
ми державної власності. У минулому році через системне навчан�
ня, організоване Фондом з цих питань, пройшло більш як 600 дер�
жавних службовців;

5) перегляді з метою посилення впливу держави складу правлінь
та наглядових рад, їх створенню. Посиленні якісного складу відпові�
дальних представників держави за рахунок найбільш досвідчених
державних службовців.

Станом на 1 січня 2005 р. на обліку в реєстрі корпоративних прав
держави знаходилося 1 384 господарських товариства, в статутних
фонах яких є державна частка. Держава в особі уряду, Фонду, мініс�
терств і інших центральних та місцевих органів виконавчої влади здій�
снювала управління корпоративними правами держави у 1 174 від�
критих та закритих акціонерних товариствах, 97 товариствах з обме�
женою відповідальністю та 35 національних акціонерних і державних
холдингових компаніях (НАК і ДХК), створених спеціальними рішен�
нями Президента та Уряду України.

При цьому частка власності держави в статутних фондах господар�
ських товариств становила 26,12 млрд грн., з них НАК і ДХК — 14,49
млрд грн. (55,5% загальної вартості в інших господарських товарис�
твах — 11,63 млрд грн. (44,5%).

У минулому році завершено аналіз якісного складу голів правлінь
акціонерних товариств. На підставі розроблених Фондом норматив�
них документів завершена підготовка до атестації керівників підпри�
ємств та розпочато формування якісного резерву на ці посади.

Першочергова увага приділяється виконанню Указу Президента
України від 25 травня 2004 р. № 576 «Про невідкладні заходи щодо
завершення погашення заборгованості із заробітної плати».

Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати в 2004 р.
двічі розглядався на колегіях Фонду, 86 разів — на засіданнях центра�
льних та регіональних комісій з проведення фінансово�економічного
аналізу господарської діяльності акціонерних товариств Фонду, а та�
кож на засіданнях більшості наглядових рад.

Для виведення з кризи господарських товариств, які знаходяться
в скрутному становищі, в Фонді активно запроваджена практика ство�
рення комплексних бригад, які з виїздом на місце надають практич�
ну допомогу керівництву товариств. У 2004 р. надано допомогу ВАТ
«Гравітон», ВАТ «Оріана», ВАТ «Завод «Маяк», ВАТ «НВК «Київський
завод автоматики ім. Г. І. Петровського» та іншим.

З метою подальшого вдосконалення та підвищення ефективності
управління корпоративними правами держави, раціонального розпо�
ділу обов’язків та повноважень між центральним апаратом Фонду та
його регіональними відділеннями, наказом Фонду від 14.07.04 № 145
«Щодо перерозподілу функцій з управління корпоративними правами
держави» до регіональних відділень передано корпоративні права
держави 95 підприємств, що дало можливість центральному апара�
ту сконцентрувати свої зусилля на стратегічних проблемних підпри�
ємствах та вдосконаленні методології корпоративного управління.

Ураховуючи негативні тенденції порушення прав держави як акці�
онера, які сьогодні спостерігаються у багатьох акціонерних товарис�
твах, Фонд розробив низку заходів, які мають на меті посилити від�
повідальність за правопорушення у сфері корпоративного управлін�
ня та підвищити ступінь захисту прав держави.

Зокрема, Фондом підготовлено проект закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України», яким передбачається: поси�
лення відповідальності учасників корпоративного управління за по�
рушення прав держави як власника цінних паперів шляхом збільшен�
ня штрафних санкцій; встановлено обов’язок акціонерного товарис�
тва в разі проведення додаткового випуску акцій викупити акції акці�
онерів, які голосувати проти додаткової емісії, за ринковою ціною;
обов’язкове включення представників акціонерів, які володіють більш
як 25 відсотками акцій, до складу ревізійної комісії та наглядової ра�
ди акціонерного товариства.

З метою захисту держави від несанкціонованого вимивання її час�
ток у статутних фондах господарських товариств, Фонд направив до
Кабінету Міністрів України конкретні пропозиції щодо запроваджен�
ня в Україні спеціального права «золота акція», які без втрати конт�
ролю держави одночасно дають змогу створити умови для кращого
інвестування в корпоративний сектор економіки.

Додаткові заходи вжито Фондом щодо захисту держави�акціонера
від незаконних дій реєстраторів. Проведено конкурсний відбір дер�
жавою реєстраторів, яким довірено обслуговувати корпоративні пра�
ва держави, з якими зараз укладаються угоди на ведення реєстрів
корпоративних прав держави.

Упроваджується нове положення, що визначає механізм індивіду�
альної оцінки роботи представників держави в акціонерних товарис�
твах, їх стимулювання.

Підсумки роботи державного корпоративного сектору економіки
за 9 міс. 2004 р. свідчать, що фінансово�економічні показники під�
приємств, на діяльність яких держава має вирішальний вплив, поліп�
шилася майже у всіх напрямах, незважаючи на те, що під контролем
держави залишилися у більшості своїй далеко не найкращі підпри�
ємства.

ФінансовоGекономічні показники господарської діяльності

підприємств з державною часткою більш як 50%

(разом з НАК і ДХК) за 9 міс. 2003 р.

та 9 міс. 2004 р. (тис. грн.)

Показники 9 міс. 2003 р. 9 міс. 2004 р.

Чистий дохід 39 564 123,10 47 111 219,80

Чистий прибуток –611 292,55 1 642 049,90

Кредиторська
31 913 482,05 30 938 619,35заборгованість, всього

Дебіторська
22 903 402,06 23 164 671,60заборгованість, всього

Показники 9 міс. 2003 р. 9 міс. 2004 р.

Податки, накопич. 6 561 255,80 6 266 992,30

Кількість працюючих (чол.) 194 760 260 960

Заборгованість перед бюдж. 7 317 020,63 6 895 373,00

Вартість готової продукції
568 205,40 649 951,60на складах

Залишкова вартість
35 216 782,10 36 891 386,50основних фондів

Вартість чистих активів 49 094 189,22 57 375 511,55

Власний капітал 42 425 451,45 46 666 880,15

Оборотні активи 35 872 673,80 36 863 401,80

Довгострокові фінансові
4 581 830,30 5 504 684,70інвестиції

Загальний обсяг чистого доходу господарських товариств за 9 міс.
2004 р. становить більш як 47,1 млрд грн., що на 16% більше ніж  від�
повідному періоді минулого року.

119 підприємств (53% загальної кількості) забезпечили збільшен�
ня обсягу чистого доходу порівняно з відповідним періодом минуло�
го року.

Кількість підприємств�банкрутів зменшилася на 161 господарсь�
ке товариство або на 36%.

Кращі результати досягнуті в господарських товариствах, пакети
акцій яких закріплені в державній власності, — 12 підприємств (71%
закріплених) збільшили обсяг чистого доходу.

За галузевим розподілом найбільші обсяги чистого доходу мають
підприємства нафтогазового комплексу (33,2 млрд грн.), зв’язку (3,8
млрд грн.), а серед регіонів — підприємства м. Києва (42,3 млрд грн.),
Донецької (2,3 млрд  грн.) та Одеської (1,9 млрд грн.) областей.

Аналіз результатів діяльності господарських товариства, в статут�
ному фонді яких державна частка перевищує 50%, за 9 міс. 2004 р.
показав, що вони отримали прибуток на суму 2 445,8 млрд гривень.
У цілому по корпоративному сектору України вперше за 13 років са�
льдовий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку�
вання склався позитивний і становив 1 642 млн грн. У відповідному
періоді минулого року ця цифра, як і в попередні роки, мала від’ємне
значення і становила — 611,3 млн гривень.

У звітному періоді коефіцієнт рентабельності основної діяльності
(відношення чистого прибутку у відсотках до чистого доходу від реа�
лізації продукції) зріс з –1,5 до +3,5.

98 підприємств (44% загальної кількості) збільшили чистий прибу�
ток або зменшили збиток порівняно з відповідним періодом минуло�
го року.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» бу�
ло встановлено завдання з надходження дивідендів до дохідної час�
тини Державного бюджету України у 2004 р. на загальну суму 448,9
млн грн. Фактично до державного бюджету перераховано дивіден�
дів на загальну суму 319,1 млн грн.

Невиконання завдання пов’язане виключно із деструктивною по�
зицією правління НАК «Нафтогаз України». Компанія безпосередньо
підпорядкована Кабінету Міністрів України і незважаючи на неодно�
разові доручення не лише Фонду, але і уряду заборгувала до бюдже�
ту дивідендів на суму більш як 100 млн грн.

Але борг НАК «Нафтогаз України» було компенсовано сплатою до�
даткових платежів у розмірі 15% чистого прибутку від акціонерних
товариств, які мають державну частку, в сумі 169 млн грн.

Таким чином, сумарні надходження до Державного бюджету
України у складі дивідендів та відрахувань частини прибутку гос�
подарських товариств, корпоративними правами яких володіє
держава, становлять 488,1 млн грн., що становить 108,7% річно�
го завдання.

Крім того, господарські товариства з часткою держави перераху�
вали до бюджету майже 6 млрд гривень, інших податків і зборів.

Унаслідок реалізації заходів з погашення заборгованості по заро�
бітній платі вона в цілому зменшилася по господарських підприємс�
твах, що знаходяться під контролем Фонду, на 71,57 млн грн. або на
42,35%, по державних підприємствах, щодо яких прийнято рішення
про приватизацію,— на 76,51%.

Активізувалася робота Фонду в частині орендних відносин.
Протягом 2004 р. Фондом та його регіональними відділеннями

укладено 40 договорів оренди цілісних майнових комплексів держа�
вних підприємств, 28 договорів оренди цілісних майнових комплек�
сів структурних підрозділів державних підприємств, 4 569 договорів
оренди нерухомого майна державних підприємств, 386 договорів
оренди нерухомого державного майна, що перебуває на балансах
господарських товариств, 30 договорів оренди  іншого окремого
індивідуально визначеного державного майна, що перебуває на ба�
лансах господарських товариств.

Підготовлено нову редакцію Методики розрахунку, пропорцій
розподілу між Державним бюджетом України, орендодавцем і ба�
лансоутримувачем та порядку використання плати за оренду (суб�
оренду) державного майна, зміни до Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», розроблені проекти нових ти�
пових договорів оренди, розроблено, затверджено наказом Фонду
від 13.10.04 № 2149 та зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї�
ни новий Порядок проведення конкурсів на право оренди держав�
ного майна.

Освоєна й успішно діє розроблена Фондом інформаційно�
пошукова система «ЕТАП�ОРЕНДА».

Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» бю�
джетне завдання щодо забезпечення надходження коштів від орен�
дної плати за державне майно було визначено у розмірі 165 млн грн.
Фактично до Державного бюджету України від оренди державного
майна надійшло 208,79 млн грн., що на 20% перевищує встановлене
планове завдання.

У минулому році Фондом завершена розробка та впроваджена си�
стема з управління державним майном, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств у процесі приватизації, але зали�
шилось у них на балансі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.04
№ 467 «Про затвердження Положення про Реєстр об’єктів держав�
ної власності, які використовуються у сфері господарської діяльнос�
ті» Фондом здійснювалась робота по накопиченню бази даних май�
на, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, яка
є складовою частиною реєстру об’єктів державної власності.

Фондом майна Автономної Республіки Крим та регіональними від�
діленнями Фонду на виконання наказу Фонду від 09.06.99 № 1077 в
2004 р. перевірено стан утримання, зберігання та використання
19 692 об’єктів державного майна, які не увійшли до статутних фон�
дів 1 306 господарських товариств, але перебувають на їх балансі.

Під час проведення перевірок оперативно вживалися заходи що�
до усунення недоліків та постійно велася претензійно�позовна ро�
бота з метою відшкодування збитків державі в результатів неналеж�
ного утримання та використання державного майна.

З метою впорядкування процесів відчуження державних май�
нових об’єктів та керованості цих процесів із боку держави, Фонд
підготував єдиний порядок відчуження майнових об’єктів, що є
державною  власністю  і  належать  до  основних фондів суб’єктів
господарювання.

Разом з тим Фонду не вдалося вирішити деякі проблеми, пов’яза�
ні з процесом приватизації, зокрема:

зменшення пропозицій щодо кількості об’єктів, які пропонуються
до продажу, що становить загрозу невиконання завдань, встановле�
них Законом України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»;

погіршення інвестиційної привабливості об’єктів, які пропонують�
ся міністерствами та відомствами до приватизації;

зменшення попиту з боку потенційних покупців на об’єкти при�

ватизації, внаслідок чого зменшується результативність продажів
(конкурсів, аукціонів тощо);

поглиблення процесів банкрутства державних підприємств, у то�
му числі тих, що знаходяться у процесі приватизації, а також поши�
рення інших шляхів відчуження державного майна поза процесом
привтаизації;

поступове застарівання законодавчої бази, що не дозволяє ефек�
тивно розпоряджатися державним майном, яке не користується до�
статнім попитом у потенційних покупців відповідно до прийнятих на
сьогодні способів приватизації;

погіршення інвестиційного клімату в Україні внаслідок проведен�
ня за політичними рішеннями приватизації таких найбільш великих
та ліквідних об’єктів як «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзе�
ржинського», «Криворіжсталь» та ДАК «Укррудпром»;

ускладнення приватизації, передачі в оренду, концесію об’єктів
державної власності, що є екологічно небезпечними, та створення
на їх базі СП в результатів встановлення вимоги щодо проведення
екологічного аудиту за рахунок бюджетних коштів Законом України
від 24.06.04 № 1862�ІV «Про екологічний аудит», який набрав чинно�
сті з дня його опублікування;

ускладнення здійснення ефективної політики у сфері управління ДКП
через накопичення у державному корпоративному портфелі дрібних па�
кетів акцій, які не вдалося реалізувати за встановленими способами;

порушення процедури банкрутства щодо підприємств, які пере�
бувають у процесі приватизації;

повільні темпи формування ефективного портфеля об’єктів дер�
жавної власності. Перевага у звітному періоді віддавалась продажу
ефективно працюючих об’єктів замість того, щоб продавати збитко�
ві та зайві для держави;

недостатній рівень відповідальності осіб, які безпосередньо управ�
ляли об’єктами державної власності при одночасному вкрай низько�
му рівні їх стимулювання за поліпшення результатів управління;

незадовільна координація реалізації заходів щодо вдосконален�
ня управління об’єктами державної власності на рівні центральних
органів виконавчої влади;

відсутність базових законів з питань управління об’єктами держа�
вної власності;

тінізація фінансових потоків та відчуження активів держави в умо�
вах слабкого контролю за цими процесами працівників органів при�
ватизації в умовах політизації запроваджених схем;

низький контроль та рівень управління об’єктами, що не увійшли
до статутних фондів господарських товариств;

повільні темпи погашення заборгованості перед бюджетом з по�
датків, працівникам підприємств, дивідендів на частку в корпоратив�
ному секторі, що належить державі, та орендної плати.

Фонд надалі працюватиме над вирішенням проблемних питань, а
також інших завдань, поставлених перед Фондом та його регіональ�
ними відділеннями рішеннями вищих органів влади щодо реалізації
державної політики економічного і соціального розвитку України. Для
цього у 2005 р. Фонду необхідно виконати такі завдання:

забезпечити надходження від приватизації державного майна, пла�
ти за оренду державного майна та дивідендів, нарахованих на акції (ча�
стки, паї),господарських товариств, які є у державній власності, відпо�
відно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»;

забезпечити функціонування системи прозорої та об’єктивної оці�
нки майна і майнових прав, контролю за дотриманням єдності її нор�
мативно�правового, методичного та організаційного регулювання в
Україні; подальше впровадження міжнародних стандартів оцінки під
час розроблення та прийняття національних стандартів оцінки май�
на; створення єдиної системи контролю за якістю оцінки майна, що
здійснюється суб’єктами оціночної діяльності;

запровадити нову стратегію приватизації державного майна, при�
скорити розроблення та сприяти прийняттю базових законопроектів
з питань приватизації «Про Державну програму приватизації» та «Про
Фонд державного майна України», які б відображали сучасну еконо�
мічну стратегію держави;

удосконалити та гармонізувати законодавчу та нормативну бази,
зокрема шляхом прийняття Законів України «Про управління держа�
вним майном», «Про акціонерні товариства», «Про приватизацію дер�
жавного майна», «Про податок на додану вартість»та ін.;

вирішити на урядовому рівні питання фінансування проведення
обов’язкового екологічного аудиту;

вжити заходів щодо підвищення заінтересованості інвесторів що�
до українських підприємств на внутрішньому і міжнародних фондо�
вих ринках та сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому чи�
слі легалізованих у встановленому порядку;

забезпечити відкритість та прозорість приватизації для суспільст�
ва та підвищення довіри покупців до процесу приватизації за раху�
нок удосконалення процедур реформування власності, здійснення
ефективної інформаційно�маркетингової роботи;

досягти максимальної глибини продажу об’єктів, які знаходяться
в процесі приватизації;

прискорити продаж залишкових пакетів (до 50%) акцій ВАТ, які під�
лягають приватизації, способами, що забезпечують максимально
швидкий продаж;

у межах компетенції Фонду перешкоджати застосуванню незакон�
них схем позаприватизаційного роздержавлення та брати участь у
вирішенні комплексу проблем, що виникають унаслідок поширення
практики приватизації поза законодавством з питань приватизації;

удосконалити управління об’єктами державної власності, забез�
печити ефективне використання державного майна, оптимізацію об�
сягу надходження коштів до бюджету від управління об’єктами дер�
жавної власності;

створити Єдиний державний реєстр державної та комунальної вла�
сності;

визначити ефективний порядок управління майновими правами
держави, які знаходяться у складі холдингових компаній, удоскона�
лити механізми контролю за діяльністю цих компаній, вжити заходів
щодо запобігання незаконного відчуження пакетів акцій, переданих
до статутних фондів холдингових компаній, та виведення державно�
го майна і активів за межі державного управління;

оптимізувати склад окремо визначеного державного майна, що пе�
ребуває на балансі недержавних суб’єктів господарювання та при
цьому втратило функціональне призначення або на утримання якого
необхідні бюджетні кошти відсутні;

запровадити механізм конкурсного відбору уповноважених осіб з
управління корпоративними правами держави для впровадження
найбільш ефективних схем управління господарською діяльністю під�
приємств в інтересах держави відповідно до вимог Господарського
кодексу України;

впровадити більш прозорі механізми визначення частки прибутку,
яка спрямовується до фонду сплати дивідендів акціонерних товариств;

посилити відповідальність керівників підприємств за виконан�
ня показників фінпланів і установити дієвий контроль з боку дер�
жави за виконання умов трудових контрактів з керівниками під�
приємств;

провести у першу чергу поглиблений аналіз результатів господар�
ської діяльності збиткових товариств з державною часткою понад 50%
акцій та встановити причини їх збитковості;

здійснити контроль за належним утриманням, збереженням та
використанням державного майна, яке не увійшло до статутних фо�
ндів господарських товариств у процесі приватизації, але перебу�
ває на їх балансі, та активізувати роботу по відшкодуванню збитків
державі, заподіяних унаслідок неправомірних дій суб’єктів госпо�
дарювання;

посилити контроль за ефективним використанням орендованого
державного майна, у т. ч. орендованих майнових комплексів, забез�
печити ліквідацію заборгованості орендарів по орендній платі.

На колегії ФДМУ
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НОВИЙ    ДОКУМЕНТ

Продовження  додатка
Продовження таблиці 1!38.4

ЗБІРНИК
укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктівGаналогів для оцінки

малоповерхових будинків, будівель та споруд*

* Продовження. Початок у газеті «Відомості приватизації» від 16.02.2005 № 7(346); 23.02.2005 № 8(347).
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Продовження  додатка

Продовження таблиці 1!39.1
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Продовження таблиці 1!39.2

Ó òîìó ÷èñë³
Ó òîìó ÷èñë³
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Ó òîìó ÷èñë³
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Продовження таблиці 1!41.3

Продовження  додатка

Продовження таблиці 1!42.1

Ó òîìó ÷èñë³Ó òîìó ÷èñë³



2 березня 2005 року № 9(348)

10
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Продовження таблиці 1!42.4

Ó òîìó ÷èñë³ Ó òîìó ÷èñë³
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Ó òîìó ÷èñë³
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Продовження таблиці 1!43.3
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Продовження таблиці 1!44.1

Ó òîìó ÷èñë³
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Продовження таблиці 1!44.2

Продовження  додатка

Продовження таблиці 1!45.1

Ó òîìó ÷èñë³
Ó òîìó ÷èñë³
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Продовження таблиці 1!45.2

Ó òîìó ÷èñë³
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Продовження  додатка

Продовження таблиці 1�45.3



2 березня 2005 року № 9(348)

16
Продовження таблиці 1�46.2 Продовження  додатка
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(Далі буде).

Продовження додатка

Продовження таблиці 1!51.1Таблиця 1!51.1
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та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з
письмового дозволу Фонду державного

майна України із зазначенням номера
 й дати видачі дозволу.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.2005 № 239
у зв’язку з отриманням Плеванюк Н. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1525, виданого ФДМУ і Центром
післядипломної освіти підприємства «Далекс�
Експерт», анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 23.09.2002
№ 2702, видане ФДМУ Плеванюк Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.2005 № 240
у зв’язку з отриманням Огаджаняном А. Б. новоG
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1519, виданого ФДМУ і Центром
післядипломної освіти підприємства «Далекс�
Експерт» анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002
№ 2175, видане ФДМУ Огаджаняну А. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.2005 № 241
у зв’язку з отриманням Нєгодаєвим Д. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1751, виданого ФДМУ і ТОВ «Ін�
ститут експертизи та управління власністю», анульоG
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реG
єстрі оцінювачів від 21.10.2002 № 3303, видане
ФДМУ Нєгодаєву Д. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.2005 № 242 у
зв’язку з отриманням Максімовим В. В. нового кваG
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 2015, виданого ФДМУ і Українською комерцій�
ною школою анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 16.09.2002
№ 2596, видане ФДМУ Максімову В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.02.2005 № 243

у зв’язку з отриманням Черніним Я. О. нового кваG
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2583, виданого ФДМУ і Українською комер�
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєстG
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
09.07.2002 № 1346, видане ФДМУ Черніну Я. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.02.2005 № 309
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльG
ності від 10.07.2003 № 986/02, виданий ФДМУ
Українській універсальній біржі, м. Полтава.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.02.2005 № 316 у
зв’язку із необхідністю отримання товариством з
обмеженою відповідальністю «Ратекс» сертифікаG
та суб’єкта оціночної діяльності за додатковою
спеціалізацією в межах напряму оцінки майна
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (лист до ФДМУ
від 24.01.2005 № 71) анульовано сертифікат суб’єкG
та оціночної діяльності від 11.12.2003 № 2285/03,
виданий ФДМУ товариству  з  обмеженою  відповіG
дальністю  «Ратекс», м. Дніпропетровськ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 17.02.2005 № 311
у зв’язку із необхідністю отримання командитG
ним товариством «Черкаський торговий дім «УкG
раїнська нерухомість» сертифіката суб’єкта оціG
ночної діяльності за додатковою спеціальністю
в межах напряму оцінки майна «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» (лист до ФДМУ від 20.01.2005),
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльG
ності від 26.04.2002 № 201/02, виданий ФДМУ
командитному товариству «Черкаський торговий
дім «Українська нерухомість», м. Черкаси.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 276
у зв’язку із необхідністю отримання товариством
з обмеженою відповідальністю «Сенсіо Україна»
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за доG

датковою спеціалізацією в межах напряму оцінG
ки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (лист
до ФДМУ від 05.01.2005 № 2�о), анульовано серG
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від
05.02.2003 № 1668/03, виданий ФДМУ товариG
ству з обмеженою відповідальністю «Сенсіо
Україна», м. Київ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 277
у зв’язку із необхідністю отримання Луганською
агропромисловою товарному біржею сертифікаG
та суб’єкта оціночної діяльності за додатковою
спеціалізацією в межах напряму оцінки майна
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (лист до ФДМУ
від 21.01.2005), анульовано сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності від 10.06.2002 № 613/02,
виданий ФДМУ Луганській агропромисловій тоG
варній біржі, м. Луганськ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 278
у зв’язку із необхідністю отримання приватним
підприємцем Петросянцем Ованесом ПетровиG
чем сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за
додатковою спеціалізацією в межах напряму оціG
нки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
(лист до ФДМУ від 26.01.2005), анульовано сертиG
фікат суб’єкта оціночної діяльності від
24.03.2003 № 1714/03, виданий ФДМУ приватG
ному підприємцю Петросянцу Ованесу ПетровиG
чу, м. Черкаси.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 279
у зв’язку із необхідністю отриманням приватним
підприємством «Оцінювач» сертифіката суб’єкG
та оціночної діяльності за додатковою спеціаліG
зацією в межах напряму оцінки майна «Оцінка об’�
єктів у матеріальній формі» (лист до ФДМУ віл
21.01.2005), анульовано сертифікат суб’єкта оціG
ночної діяльності від 22.11.2003 № 2243/03, виG

даний ФДМУ приватному підприємству «ОцінюG
вач», м. Тернопіль.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 280
у зв’язку із необхідністю отримання товариством
з обмеженою відповідальністю «Профбізнес»
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за доG
датковою спеціалізацією в межах напряму оцінG
ки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (лист
до ФДМУ від 10.12.2004 № 1/12), анульовано серG
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.04.2002 № 250/02, виданий ФДМУ товаристG
ву з обмеженою відповідальністю «Профбізнес»,
м. Запоріжжя.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.02.2005 № 281
у зв’язку із необхідністю отримання приватним
підприємцем Назировою Вікторією Петрівною
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за доG
датково спеціальністю в межах напряму оцінки
майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (лист
до ФДМУ від 19.01.2005), анульовано сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 08.11.2002 №
1500/02, виданий ФДМУ приватному підприємG
цю Назировій Вікторії Петрівні, м. Харків.

Відповідно до наказу ФДМУ від 11.022005 № 282
у зв’язку із необхідністю отримання товаристG
вом з обмеженою відповідальністю «НауковоG
дослідний і проектноGтехнологічний центр»
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за
додатковою спеціалізацією в межах напряму
оцінки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній фор�
мі» (лист до ФДМУ від 20.12.2004 № 121), анульоG
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 02.09.2002 № 1255/02, виданий ФДМУ тоG
вариству з обмеженою відповідальністю «НауG
ковоGдослідний  і  проектноGтехнологічний
центр», м. Київ.

До уваги оцінювачів

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвер!
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003  №1891.

Нежитлові будівлі другої дільниці СРЗ «Україна».
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Приморська, 47, корп. 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової вартості

нежитлових будівель другої дільниці СРЗ «Україна», з метою їх повер�
нення у державну власність.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.: будівель: усього — 4 у т.ч.:

будівлі другого механічного цеху та складу механіка цеху загальною
площею 3 248,1 м2, основною площею 2 972,7м2 — 2;

будівля водоймища — 1,
будівля естакади — 1.
Балансова залишкова вартість станом на 22.07.04, тис. грн.: 488,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Дата оцінки: 22.07.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за�

твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03
№1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія�
льності , затвердженого наказом  Фонду державного майна України
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва�
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюва�
чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283; досвіду суб’єк�
та оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібно�
го майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оці�
нювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльнос�
ті, до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціаль�
ного дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною та�
ємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних до�
пусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єк�
том оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія�
льності, які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль�
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май�
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе�
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напря�
мами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що від�
повідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного май!

на України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія уста�

новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці�
нювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго�
ди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працю�
ють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос�
ті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мація про претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко�
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон�
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль�
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико�
нання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду
державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00
10 березня 2005 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи�
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті не�
обхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді�
яльності». Перепустки до загального відділу Фонду державного майна
України видаються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок 200�36�36.

Конкурс  відбудеться  у  Фонді  державного  майна  України
16 березня 2005 року о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб,єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення

ринкової вартості нежитлових будівель другої дільниці СРЗ «Україна», з метою повернення їх у державну власність
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Продовження додатка

Продовження таблиці 1!51.4

Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області підби�
ло підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Волиньрибгосп», розташованого за адресою: 45626, смт Ро�
кині Луцького району Волинської області.

Оголошення РВ ФДМУ по Волинській області про проведення повто�
рного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» надруко�
вано в газеті «Відомості приватизації» від 08.12.05 № 48 (336).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу,— 732 036
штук, що становить 25,01% статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 21746732.

Початкова ціна пакета акцій: 130 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з

продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом ФДМУ, АМКУ, ДКЦПФР від 13.09.2000 № 1908/11/271, по�
вторний конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» ви�
знано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв про участь
у конкурсі.

Регіональне відділення ФДМУ по Києву оголошуємо конкурс
на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста
відділу обліку видатків та звітності спецфонду (бухгалтер)

Вимоги до конкурсантів: вища освіта, досконале володіння комп’юте�
ром, вік до 40 років, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років.

Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г.
Довідки за телефоном 235�20�37.

Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста
Вимоги до конкурсантів: вища освіта, досконале володіння комп’ю�

тером, досвід роботи не менше 5 років.
Термін подачі заяв на конкурс — 1 місяць, відлік дати починається з

наступного дня після виходу газети друком.
Звертатись  за  адресою:  м.  Рівне,   вул.  16 Липня,  77,

Тел.  22�25�13.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» таким, що не відбувся

ФДМУ повідомляє
(Далі буде).


