
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
£ > £  £><$,. З О З і1 Київ №
Про прийняття рішення про приватизацію 
державного пакета акцій публічного 
акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
(код за ЄДРПОУ 22800735)

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про приватизацію державного і комунального майна», враховуючи наказ 
Фонду державного майна України від 06 січня 2021 року № 5 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2021 році»,

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти рішення про приватизацію державного пакета акцій 
розміром 46 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства 
«Черкасиобленерго» (м. Черкаси, вул. Гоголя, 285), що становить 68 260 990 
штук акцій (далі -  державний пакет акцій ПАТ «Черкасиобленерго»).

2. Приватизувати державний пакет акцій ПАТ «Черкасиобленерго» 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

3. Затвердити план розміщення акцій ПАТ «Черкасиобленерго» згідно з 
додатком.

4. Управлінню малої приватизації Департаменту приватизації протягом 
десяти робочих днів з дня видання цього наказу забезпечити утворення 
аукціонної комісії з продажу державного пакета акцій 
ПАТ «Черкасиобленерго».

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.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ТаратГДЕЙКОЗаступник Голови Фонду



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України 

OS'. . 2021 року № - / ‘S S

ПЛАН
розміщення акцій публічного акціонерного товариства 

«Черкасиобленерго»
(об’єкта малої приватизації)

Код згідно з ЄДРПОУ 22800735 
Загальна кількість акцій — 148393332 шт. 
Статутний капітал — 37098333,00 грн 
Номінальна ціна акції — 0,25 грн

Спосіб
розміщення

Строк розміщення Акції Частка в 
статут
ному 

капіталі, 
%

Не реалізовано

початок закін
чення

К ІЛ Ь К ІС Т Ь ,

шт.
вартість, тис. 

грн
кількість,

шт.

частка у 
статутним 
у капіталі, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8

Продаж акцій 
на аукціоні з 
умовами

10 лютого
2021 р.

31 грудня
2021 р. 68260990 17065,2475 46,0000 68260990 46,0000

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



1 2 3 4 5 6 7 8
Власність
недержавного
засновника*
Інші способи 
продажу**:

Передано до 
холдингів (ЗАТ 
«УкрЕСКО»)

реалізовано 37098332 9274,5830 25,0000

Пільговий 
продаж акцій

реалізовано 27427477 6856,8693 18,4830

Продаж на 
аукціонах

реалізовано 9110800 2277,7000 6,1400

Продаж акцій 
через
організаторів 
торгівлі цінними 
паперами (на 
фондових 
біржах)

реалізовано 6495733 1623,9332 4,3770

Усього: 148393332 37098,3330 100,0000 68260990 46,0000

* 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


