
Інформація  
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання  

Державної програми приватизації у вересні 2017 року 
  

Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду 
продовжував здійснювати виконання поставлених перед ним завдань, 

реалізацію функцій з управління об’єктами державної власності, створення 
умов для проведення публічної прозорої приватизації  та вживав відповідні 

організаційні заходи для успішного продажу в 2017 році визначених Урядом 
об’єктів. 

 

1. Результати приватизації державного майна 
 

У сфері приватизації Фонд здійснює заходи, спрямовані на виконання 
планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у розмірі               
17,1 млрд грн, а також удосконалення законодавства з питань приватизації, 

забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних 
процесів. 

Так, з метою забезпечення грошових надходжень від приватизації 
державного майна та виконання постанови Кабінету Міністрів України 

 від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної 
приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами) наказом Фонду від 06 вересня 

2017 року № 1420 до переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 
2017 році, включено 5 об’єктів та до плану-графіка виставлення об’єктів груп  
В, Г, Е на продаж в 2017 році внесено зміни щодо строків виставлення об’єктів 

на продаж. 
 Розроблений Фондом для організації продажу державних пакетів акцій 

ВАТ «Тернопільобленерго», АК «Харківобленерго», ВАТ 
«Запоріжжяобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ  

«Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго» з урахуванням найкращих 
міжнародних практик проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання приватизації об’єктів паливно-енергетичного комплексу» 
погоджено органами виконавчої влади та 10.10.2017 направлено Міністерству 

юстиції України для проведення правової експертизи.     
Фондом проведено пільговий продаж ПАТ «Криворізька теплоцентраль» 

та ПАТ «Київпассервіс». До державного бюджету перераховано 30,60 тис. грн. 
З метою подальшої приватизації державного пакета акцій  

ПАТ «Криворізька теплоцентраль» Фондом розроблено проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розміщення акцій 
публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль». Проектом 

плану розміщення акцій пропонується консолідація пакета акцій, який 
передбачався до продажу за конкурсом, з нереалізованими у ході пільгового 

продажу акціями товариства з подальшим виставленням на продаж державного 
пакета акцій у розмірі 99,986 % статутного капіталу товариства за конкурсом з 



 2 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону в термін до  
30 листопада 2018 року. Проект розпорядження направлено на погодження 

заінтересованим органам влади. 
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських 

компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості 
проводиться інформаційна компанія 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 918 об’єктів груп  
А, Д, Ж та 223 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». 
У вересні 2017 року Фондом оголошено повторний конкурс з продажу 

пакета акцій ПрАТ «Укрнафтопродукт» (група В) розміром 50 % початковою 

ціною 28,415 млн грн.  
На фондових біржах протягом вересня 2017 року Фондом запропоновано 

до продажу 15 пакетів акцій загальною номінальною ціною 98,826 млн грн. 
За підсумками торгів на фондових біржах продано пакет акцій ПАТ 

«Гайворонський тепловозоремонтний завод» (група В) розміром 100 % за 
ціною 10,690 млн грн.  

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму 
власності 14 об’єктів державної власності, з яких 8 об’єктів групи А, 4 об’єкти 

групи Д та по 1 об’єкту груп Е, Ж, за угодами з органами місцевого 
самоврядування – 25 об’єктів комунальної власності групи А. 

За оперативними даними, станом на 30 вересня 2017 року від 
приватизації державного майна перераховано до загального фонду державного 
бюджету 3,303 млрд грн, у тому числі протягом звітного місяця – 1,780 млрд 

грн. 
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» 
04.09.2017 зареєстровано у Верховній Раді України за № 7066. На засіданні 

Національної ради реформ при Президентові України 12.09.2017 проект закону 
розглянуто та доручено доопрацювати. Доопрацьований проект закону 

19.09.2017 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Комітетом Верховної 
Ради України з питань економічної політики 04.10.2017 розглянуто проект 

закону та рекомендовано Верховній Раді України прийняти його в першому 
читанні за основу. 

 
2. Регулювання оціночної діяльності 

 

Станом на 30 вересня 2017 року Фондом прорецензовано та підготовлено 

до затвердження 18 актів оцінки майна та 403 звіти про оцінку майна (у тому 
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числі у вересні – 75 звітів про оцінку майна), проведено стандартизовану оцінку 
4 пакетів акцій акціонерних товариств для продажу на аукціоні на фондових 

біржах та забезпечено рецензування 4 актів оцінки цих пакетів акцій. 
У 2017 році, за даними автоматизованої підсистеми «Рецензент», Фондом 

та його регіональними відділеннями виконано 5 361 рецензію, яку занесено до 
бази даних автоматизованої системи «Оцінка», у тому числі за вересень – 750 

рецензій. 
Станом на 30 вересня 2017 року 2 911 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 

464 174 звіти про оцінку, складені для цілей оподаткування, у тому числі за 
вересень – 6 789.  

Станом на 30 вересня 2017 року Державний реєстр оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності містить дані про 12 679 оцінювачів та 
інформацію про 7 677 суб’єктів оціночної діяльності. 

Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями 
оцінювачів проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про 

оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» знаходиться на 
розгляді Кабінету Міністрів України. Законопроект передбачає нові підходи до 

регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в 

новій редакції. Прийняття законопроекту дасть змогу посилити дерегуляцію у 
сфері оціночної діяльності, забезпечити належну якість оціночних послуг, 

посилити роль саморегулівних організацій оцінювачів, а також визначити 
правові засади для запобігання корупції у сфері оцінки майна та професійної 

оціночної   діяльності. 
З метою вдосконалення методичного забезпечення інвентаризації та 

оцінки майна, у тому числі оцінки майна, що знаходиться на території, на якій 

проводиться антитерористична операція, та окупованій території України, 
майна державних підприємств, що підлягають перетворенню в акціонерні 

товариства відповідно до законодавства, майна, що повертається у державну 
власність, Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», який на 
сьогодні знаходиться на розгляді Уряду. 

 
3. Корпоративне управління 

 

У сфері корпоративного управління Фонд станом на 30 вересня 2017 року 
здійснює управління корпоративними правами держави у 316 господарських 

товариствах, з яких 122 господарські товариства мають у статутному капіталі 
державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 27 – державну 
частку 100 %, що становить 38 % загальної кількості господарських товариств, 

які перебувають у сфері управління Фонду. 
Станом на 01 жовтня 2017 року господарськими товариствами, що 

перебувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за 
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результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році дивідендів на 
корпоративні права держави в розмірі 915,629 млн грн. До Державного 

бюджету України перераховано 917,333 млн грн та пеню за несвоєчасно 
сплачені дивіденди в розмірі 40,186 тис. грн. 

Крім того, станом на 01 вересня 2017 року господарські товариства, в 
яких з незалежних від Фонду причин до 01 травня 2017 року не проведено 

чергових загальних зборів акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено 
питання розподілу прибутку товариства та затвердження розміру річних 

дивідендів (відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності»), сплатили до 

державного бюджету частину чистого прибутку в розмірі 11,711 млн грн. 
Також Фондом забезпечено сплату частини чистого прибутку за результатами 

діяльності у 2015 році ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в розмірі 
132,786 тис. грн та пеню в розмірі 36,053 тис. грн. 

Загалом до державного бюджету Фондом забезпечено надходження 

коштів від сплати дивідендів на корпоративні права держави, пені за 
несвоєчасно сплачені дивіденди та відрахування частини чистого прибутку 

господарських товариств, що перебувають у сфері управління Фонду, в розмірі 
929,253 млн грн.  

 

4. Оренда державного майна 
 

У сфері орендних відносин Фонд здійснює системну та комплексну 

роботу з метою забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди 
державного майна, загальна кількість яких на 30 вересня 2017 року становить             
18 900. За оперативними даними, державними органами приватизації станом на                    

30 вересня 2017 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету 
від оренди державного майна в сумі 756,700 млн грн, у тому числі у вересні      

2017 року – 84,411 млн грн, при встановленому річному плановому завданні 
1,600 млрд грн. 

 
 

 
В. о. Голови Фонду                                          В. Трубаров 

 
 


