
Інформація  
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання  

Державної програми приватизації у січні 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 
публічної 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 удосконалення законодавства з питань 
приватизації, забезпечення відкритості, прозорості та ефективності 

приватизаційних процесів. 
Так, розроблений Фондом у співпраці з іншими органами влади, 

насамперед Мінекономрозвитку, Офісом реформ Кабінету Міністрів України, 
Стратегічною групою радників з підтримки реформ в Україні, міжнародними 

експертами та громадськістю, проект Закону України «Про приватизацію 
державного майна» (реєстр. № 7066 від 19.09.2017)  18.01.2018 розглянуто на 

засіданні Верховної Ради України та прийнято у другому читанні і в цілому як 
Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

08.02.2018 Закон України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про 
приватизацію державного і комунального майна»  (далі – Закон) підписано 
Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президентові 

України. Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 
08.02.2018 № 5378/1/1-18 Фондом разом із заінтересованими органами 

підготовлено пропозицію щодо підписання Закону Президентом України, яку 
12.02.2018 у встановленому порядку подано Кабінету Міністрів України.  

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

реалізації Закону. Прискорення розроблення 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 Кабінету Міністрів України. 
З метою забезпечення грошових надходжень від приватизації державного 

майна Фондом затверджено перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають 
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продажу в 2018 році, до якого включено 90 об’єктів, план-графік виставлення 

об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році, перелік об’єктів груп В, Г, що 
підлягають підготовці до продажу в 2018 році, помісячні графіки завершення 

підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році. Наказом Фонду від  
10 січня 2018 року № 28 затверджено план-графік очікуваного надходження у 

2018 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної 
власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та  

орієнтовний перелік об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2018 році, до 
якого включено 204 об’єкти. 

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 

та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на  
сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 914 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. 
Також Фондом разом з Міністерством фінансів України доопрацьовано 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення радника 
для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ  «Центренерго» 

розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг» 
в частині оплати послуг радника для підготовки до приватизації та продажу 

пакета акцій цього товариства. На засіданні Урядового комітету з питань 
економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного 

комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності 09.02.2018  
схвалено зазначений проект розпорядження, яким пропонується визначити 
радником для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ 

«Центренерго» компанію Ernst & Young  spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Corporate Finance sp. k. (Республіка Польща). 

У січні 2018 року Фондом оголошено повторний конкурс з продажу 
пакета акцій ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (група В) 

розміром 94,534 % початковою ціною 12,00 млн грн.  
На фондових біржах протягом січня 2018 року Фондом запропоновано до 

продажу 17 пакетів акцій акціонерних товариств загальною номінальною 
вартістю 115,007 млн грн. 

За підсумками торгів на фондових біржах за методом підвищення  
ціни продано 2 пакети акцій групи В (ПрАТ «Укрхудожпром» та ПрАТ 

«Білоцерківський завод гумових технічних виробів») загальною ціною 4,297 
млн грн.  

У січні 2018 року апаратом Фонду проводилася робота з приватизації 
об’єктів групи Е, зокрема визначено спосіб приватизації – продаж на аукціоні – 
державних пакетів акцій (часток) у статутних капіталах таких товариств:  

СП ТОВ «Керамнадра», ПрАТ «Іста-центр», ПрАТ «Тюмень-Медіко-Сміла», СП 
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ТОВ «Тема». 

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму 
власності 7 об’єктів державної власності, з яких 6 об’єктів групи А, 1 об’єкт 

групи Д та за угодами з органами місцевого самоврядування – 17 об’єктів 
комунальної власності групи А. 

За оперативними даними, станом на 31 січня 2018 року від приватизації 
державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 

16,053 млн грн. 
 

2. Регулювання оціночної діяльності 
 

У 2018 році, за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент», Фондом 
та його регіональними відділеннями виконано 567 рецензій, які внесено до бази 

даних автоматизованої системи «Оцінка». 
Станом на 31 січня 2018 року 75 суб’єктів оціночної діяльності мають 

право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування. 

У Єдиній базі даних звітів про оцінку у звітному періоді зареєстровано  
44 893 звіти про оцінку, складені для цілей оподаткування.  

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
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 31 січня  

2018 року здійснює управління корпоративними правами держави у 313 
господарських товариствах, з яких 125 господарських товариств мають у 

статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому 
числі 27 – державну частку 100 %, що становить 39 % загальної кількості 

господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.  
Станом на 01 лютого 2018 року господарськими товариствами, що 

перебувають у сфері управління Фонду, загальні збори акціонерів за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році не проводилися, 

рішення про нарахування та сплату дивідендів у 2018 році не приймалися. 
 

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

роботу щодо забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди 
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державного майна, загальна кількість яких на 31 січня 2018 року становить  

18 849. За оперативними даними, державними органами приватизації станом на  
31 січня 2018 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету від 

оренди державного майна в сумі 111,246 млн грн при встановленому річному 
плановому завданні 1,00 млрд грн.  

 
 

В. о. Голови Фонду                                          В. Трубаров 


