
Інформація  
про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації 

державного майна у лютому 2018 року 
 

Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду 
здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з 

управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення 
прозорої приватизації та вживав відповідних заходів для успішного продажу в 

2018 році визначених Урядом об’єктів. 
  

1. Результати приватизації державного майна 
 

У сфері приватизації Фондом здійснювалися заходи, спрямовані на 
виконання планового завдання з надходження коштів від приватизації, 
встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

у розмірі 21,3 млрд грн, а також оновлення законодавства з питань приватизації, 
забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних процесів.  

Так, прийнятий Верховною Радою України Закон України від 18 січня 
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» 

(далі – Закон) 08.02.2018 підписано Головою Верховної Ради України та 
направлено на підпис Президентові України. Експертний висновок до Закону 

12.02.2018 Фондом направлено Кабінету Міністрів України. 02.03.2018 Закон 
підписано Президентом України під час засідання Національної ради реформ. 

З метою якнайшвидшого впровадження норм Закону Фондом визначено 
перелік нормативно-правових актів, які необхідно розробити для реалізації 

Закону. На сьогодні Фондом оперативно здійснюються заходи з розроблення 
нових порядків і положень та скасування застарілих. Прискорення підготовки 
нормативної бази відповідно до нового Закону та передача уповноваженими 

органами управління об’єктів на приватизацію створить умови для забезпечення 
надходження коштів до державного бюджету. 

Поряд з цим проект постанови Уряду «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271», яким пропонується 

продовжити дію постанови Уряду від 12 травня 2015 року № 271 «Про 
проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» на 2018 

рік, Фондом доопрацьовано у частині уточнення об’єктів державної власності, 
що підлягають приватизації, та подано на розгляд Уряду. Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України 19.02.2018 проект постанови повернено Фонду для 
опрацювання переліку об’єктів державної власності, що підлягатимуть 

приватизації у 2018 році, який необхідно затвердити рішенням Кабінету 
Міністрів України, з урахуванням вимог законів України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік» та «Про приватизацію державного і комунального 
майна». 

Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських 

компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться 
інформаційна кампанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу. 

Презентаційна інформація про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється 
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та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на  

сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 903 об’єктів груп  
А, Д, Ж та 217 об’єктів груп В, Г, Е. Інформаційні оголошення постійно 

розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих 
виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі на тиждень у газеті 

«Відомості приватизації», а також в бюлетенях бірж як організаторів торгів.  
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року  

№ 111-р «Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу 
пакета акцій ПАТ «Центренерго» розміром 78,289 відсотка статутного капіталу 
товариства та оплати його послуг» компанію Ernst & Young  spoŀka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. (Республіка Польща) визначено 
радником з приватизації цього товариства. 

На фондових біржах протягом лютого 2018 року Фондом запропоновано 
до продажу 14 пакетів акцій акціонерних товариств загальною номінальною 
вартістю 88,134 млн грн. 

За підсумками торгів на фондовій біржі за методом підвищення  
ціни продано пакет акцій ПрАТ «Хлібзавод «Залізничник» (група В) ціною 
554,587 тис. грн. У зв’язку з порушенням покупцем термінів сплати біржового 
контракту на купівлю-продаж акцій цього товариства результати аукціону 
продажу пакета акцій ПрАТ «Хлібзавод «Залізничник» скасовано. 

У лютому 2018 року Фондом на аукціоні продано державну частку у 
статутному капіталі спільного підприємства «Керамнадра» (група Е) розміром 
51 % за ціною 8,836 млн грн. 

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму 
власності 18 об’єктів державної власності, з яких 15 об’єктів групи А, по  
1 об’єкту груп Д, Ж, Е та за угодами з органами місцевого самоврядування –  
93 об’єкти комунальної власності, з яких 92 об’єкти групи А та 1 об’єкт групи Д. 

За оперативними даними, станом на 28 лютого 2018 року від приватизації 
державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 
26,220 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 10,167 млн грн. 

 
2. Регулювання оціночної діяльності 

 
У 2018 році, за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент», Фондом 

та його регіональними відділеннями виконано 1 095 рецензій, які внесено до 
бази даних автоматизованої системи «Оцінка», у тому числі за лютий – 531 
рецензія. 

Станом на 28 лютого 2018 року 2 644 суб’єкти оціночної діяльності мають 
право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування. 

У Єдиній базі даних звітів про оцінку станом на 28 лютого 2018 року 
зареєстровано 106 440 звітів про оцінку, складених для цілей оподаткування, у 
тому числі у лютому – 61 547.  

Станом на 28 лютого 2018 року Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності містить дані про 12 797 оцінювачів та інформацію про  
7 778 суб’єктів оціночної діяльності. 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким 

внесено зміни до статті 172 Податкового кодексу України, Фондом розроблено 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону 
України «Про Фонд державного майна України». На сьогодні готується пакет 
документів для направлення законопроекту на погодження відповідним органам 
виконавчої влади. 

 
3. Корпоративне управління 

 
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 28 лютого  

2018 року здійснює управління корпоративними правами держави у 310 

господарських товариствах, з яких 124 господарські товариства мають у 
статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому 

числі 27 – державну частку 100 %, що становить 40 % загальної кількості 
господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.  

Відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 
рішення про нарахування та перерахування дивідендів до державного бюджету 

господарськими товариствами приймається на річних загальних зборах, які 
мають бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Тому 

інформація про нарахування та перерахування дивідендів до державного 
бюджету господарськими товариствами, що належать до сфери управління 

Фонду, буде надаватися після її отримання та узагальнення. 
 

4. Оренда державного майна 
 
У сфері орендних відносин Фонд здійснює системну та комплексну 

роботу щодо забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди 
державного майна, загальна кількість яких на 28 лютого 2018 року становить  

17 789. За оперативними даними, державними органами приватизації станом на  
28 лютого 2018 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету 

від оренди державного майна в сумі 227,961 млн грн, у тому числі у лютому     
2018 року – 116,715 млн грн,  при встановленому річному плановому завданні 

1,00 млрд грн.  
 

 
 

В. о. Голови Фонду                                          В. Трубаров 


