Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта
Закон України «Про Державну програму приватизації» від 13 січня 2012
року № 4335-VI.
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
3. Цілі прийняття акта
Закон України «Про Державну програму приватизації» розроблено на
виконання Програми економічних реформ України на 2010 – 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
відповідних доручень Уряду.
Ціллю прийняття Закону України «Про Державну програму приватизації»
є визначення мети, заходів та завдань приватизації на відповідний період,
систематизація цього процесу, встановлення послідовних етапів реалізації
реформи в сфері приватизації, які спрямовані на завершення приватизації як
широкомасштабного соціально-економічних проекту.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про приватизацію державного
майна» Державна програма приватизації діє до завершення її виконання.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Жовтень 2013 року – жовтень 2016 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося на
основі статистичних даних Фонду державного майна України (далі - Фонд), які
формуються на підставі аналізу інформації, звітів регіональних відділень
Фонду, структурних підрозділів Фонду про хід виконання Державної програми
приватизації.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Фактичними показниками результативності регуляторного акта є наступні
статистичні показники:
Кількість приватизованих об’єктів державної власності та
виконання фінансових показників надходження коштів від приватизації
державного майна до державного бюджету.
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За 2013 рік від приватизації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 1480,82 млн грн,
із них до загального фонду Державного бюджету України перераховано
1479,92 млн грн, що становить 101,77 % виконання скоригованого планового
завдання.
Протягом звітного року від продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, надійшло 5274,9 тис. грн, із
них до загального фонду державного бюджету перераховано 5264,3 тис. грн.
Протягом 2013 року державну форму власності змінили 166 об’єктів.
Місцевими органами приватизації та регіональними відділеннями за угода ми з
органами місцевого самоврядування змінено комунальну форму власності 990
об’єктів.
У 2013 році регіональними відділеннями Фонду від приватизації об’єктів
комунальної форми власності отримано і перераховано коштів до відповідних
місцевих бюджетів у сумі 8,954 млн грн.
З метою забезпечення у 2013 році процесу приватизації та надходжень до
державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, Фондом видано наказ від 31
січня 2013 р. № 128 „Про затвердження плану-графіка очікуваного
надходження у 2013 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації
державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними
ділянками”, в якому передбачено орієнтовне надходження коштів щомісячно та
в розрізі регіонів.
Завдання з надходження коштів від приватизації об’єктів державної
власності груп А, Д, Ж на 2013 рік становило 48,37 млн грн, у тому числі від
продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації –
8,09 млн грн.
В розрізі груп завдання становило: група А – 34,32 млн грн (у тому числі
3,44 млн грн – від продажу земельних ділянок); група Д – 10,56 млн грн (у тому
числі 4,50 млн грн – від продажу земельних ділянок); група Ж – 3,49 млн грн (у
тому числі 0,150 млн грн – від продажу земельних ділянок).
Протягом 2013 року приватизовано 150 об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, у тому числі 29 об’єктів разом із земельними ділянками, з них
43 об’єкти приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 104 об’єкти – шляхом
викупу, 3 об’єкти – за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону.
Вартість продажу об’єктів державної власності груп А, Д та Ж за 2013 рік
(сума коштів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу) становить
78,77 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 5,24 млн грн), або
162,85 % виконання планового завдання на 2013 рік (у тому числі від продажу
земельних ділянок – 64,82 %).
Фактичне надходження коштів за 2013 рік від продажу об’єктів груп А, Д
та Ж становило 80,08 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок –
5,27 млн грн. Слід зазначити, що у суму надходження включено 2,22 млн грн від
продажу 15 об’єктів груп А та Д, які були приватизовані у минулі роки (у тому
числі від продажу земельних ділянок – 27,79 тис. грн). При цьому кошти у сумі
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908,51 тис. грн від продажу 7 об’єктів груп А та Д, які були приватизовані у
2013 році, надійшли у 2014 році.
Протягом 2013 року органами приватизації приватизовано 125 об’єктів
групи А державної форми власності, у тому числ і 20 об’єктів разом із
земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А
становило 68,81 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 2,68
млн грн).
Протягом 2013 року органами приватизації приватизовано 18 об’єктів
незавершеного будівництва державної форми власності, у тому числі 8 об’єктів
разом із земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів
групи Д становило 7,67 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок –
2,28 млн грн).
Протягом 2013 року органами приватизації приватизовано 7 об’єктів
групи Ж державної форми власності, у тому числі 1 об’єкт разом із земельною
ділянкою. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Ж становило 2,29
млн грн (у тому числі від продажу земельної ділянки – 0,27 млн грн).
Протягом 2013 року Фондом укладено 7 договорів купівлі-продажу
об’єктів групи Е. Надходження коштів від продажу об’єктів становило 6,89 млн
грн.
На фондових біржах протягом 2013 року було проведено 413 торгівельних
сесій. За 2013 рік на торгах через фондові біржі загалом пропонувалися до
продажу 111 пакетів акцій, що належать державі, загальна номінальна вартість
яких становила 813,154 млн грн.
За підсумками торгів протягом звітного періоду на фондових біржах
продано 44 пакета акцій загальною вартістю за укладеними контрактами
154,210 млн грн. Фактичне надходження коштів до державного бюджету від
продажу пакетів акцій АТ на фондових ринках України у 2013 році становило
155,756 млн грн (у тому числі 1,55 млн грн від продажу акцій ПрАТ „Балинське
підприємство по племінній справі в тваринництві” та ПАТ „Київський
мотоциклетний завод”, що відбулися 27 грудня 2012 р. та 28 грудня 2012 р.
відповідно).
У 2013 році до продажу на відкритих грошових регіональних аукціонах
було запропоновано 3 пакета акцій акціонерних товариств. За підсумками торгів
було продано 1 пакет акцій ПАТ „Науково-дослідний і проектно-технологічний
інститут машинобудування” розміром 55,743 % статутного капіталу на суму
199,268 тис. грн.
У 2013 році апаратом Фонду було оголошено 6 конкурсів (загальна
початкова ціна продажу пакетів акцій 1 179,220 млн грн). Регіональними
відділеннями Фонду оголошено 8 (3 - повторно) конкурсів (загальна початкова
ціна продажу пакетів акцій 119,166 млн грн).
За результатами проведених конкурсів укладено 3 договори купівліпродажу пакетів акцій АТ на загальну суму 1,24 млрд грн. Серед проданих:
пакет акцій ПАТ „Донбасенерго” розміром 60,773 % за ціною
718,92 млн грн;
пакет акцій ПАТ „Стебницьке гірничо-хімічне підприємство
„Полімінерал” розміром 93,52 % за ціною 56,00 млн грн;
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пакет акцій ПАТ „Волиньобленерго” розміром 75 % за ціною 462,00 млн
грн.
Умовами договорів купівлі-продажу передбачено внесення інвестицій на
суму не менше 1 005,0 млн грн.
Відповідно до змін, внесених Верховною Радою України 27 березня 2014
року до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Фонду
встановлено завдання з надходження коштів від приватизації державного майна
до державного бюджету обсягом 17 млрд грн. Відповідно до частини четвертої
статті 15 Бюджетного кодексу України розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 07 листопада 2014 року № 1067-р «Про збільшення у 2014 році
обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його
за іншими джерелами фінансування» річне планове завдання щодо надходження
коштів від приватизації державного майна до державного бюджету на 2014 рік
зменшено. Зазначене рішення Уряду погоджено Міністерством фінансів
України з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. На підставі
довідки про зміни до річного розпису фінансування бюджету на 2014 рік від
25.12.2014 № 16/1, доведеного Фонду Міністерством фінансів України, річний
план надходження коштів від приватизації державного майна встановлений на
рівні 467 млн грн.
За 2014 рік від приватизації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 465,993 млн грн.
До загального фонду державного бюджету з урахуванням залишку станом на 01
січня 2014 року в сумі 895,9 тис. грн перераховано 466,889 млн грн, що
становить майже 100 % виконання скоригованого планового завдання. У тому
числі, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло 2,931 млн грн. До загального
фонду державного бюджету з урахуванням залишку станом на 01 січня 2014
року в сумі 10,6 тис. грн перераховано 2,941 млн грн.
Незважаючи на анексію території АР Крим та події на сході країни, які
ускладнювали здійснення Фондом повноважень щодо підготовки і проведення
приватизації та функцій з управління державним майном на значній території
України, системна робота дала змогу досягти показників у виконанні завдань з
наповнення державного бюджету. Разом з тим виконання поставлених перед
Фондом завдань, в першу чергу, залежить від передачі до Фонду від
уповноважених органів управління нових інвестиційно-привабливих об’єктів на
приватизацію.
Протягом 2014 року державну форму власності змінили 100 об’єктів.
Місцевими органами приватизації та регіональними відділеннями за угодами з
органами місцевого самоврядування змінено комунальну форму власності 694
об’єктів.
Завдання з надходження коштів від приватизації об’єктів державної
власності груп А, Д, Ж на 2014 рік становило 32,87 млн грн, у тому числі від
продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації, – 3,40
млн грн (інформація надана без урахування надходжень у сумі 14,67 млн грн,
які планувалось отримати від продажу об’єктів, що розташовані в АР Крим). У
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розрізі груп завдання становило: група А – 26,96 млн грн (у тому числі 2,17 млн
грн – від продажу земельних ділянок); група Д – 3,71 млн грн (у тому числі 1,13
млн грн – від продажу земельних ділянок); група Ж – 2,20 млн грн (у тому
числі 0,10 млн грн – від продажу земельних ділянок).
Протягом 2014 року приватизовано 93 об’єкти державної власності груп
А, Д та Ж, у тому числі 31 об’єкт разом із земельними ділянками. Надходження
коштів від продажу об’єктів груп А, Д та Ж за 12 місяців 2014 року (сума
коштів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу) становило 23,49
млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 2,97 млн грн), або
71,45 % планового завдання надходження коштів на 2014 рік, встановленого
наказом Фонду від 22 січня 2014 року № 188 (у тому числі від продажу
земельних ділянок – 87,35 %). Фактичне надходження коштів у 2014 році від
продажу об’єктів груп А, Д та Ж становить 24,07 млн грн, у тому числі від
продажу земельних ділянок – 2,94 млн грн. До цієї суми включено надходження
обсягом 0,91 млн грн від продажу 7 об’єктів груп А та Д, які були приватизовані
в 2013 році і кошти за які надійшли у 2014 році, та не включено суму
надходжень обсягом 0,33 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок
– 0,04 млн грн) від продажу 4 об’єктів групи А, які були приватизовані в 2014
році і кошти за які надійшли у 2015 році.
Протягом 2014 року органами приватизації приватизовано 73 об’єкти
групи А державної форми власності, у тому числі 21 об’єкт разом із земельними
ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А становить 17,57
млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 1,94 млн грн).
Протягом 2014 року органами приватизації приватизовано 11 об’єктів
групи Д державної форми власності, у тому числі 7 об’єктів разом із
земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Д
становить 3,31 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 0,83 млн
грн).
Протягом 2014 року органами приватизації приватизовано 9 об’єктів
групи Ж державної форми власності, у тому числі 3 об’єкти разом із
земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Ж
становить 2,61 млн грн (у тому числі від продажу земельної ділянки – 0,20 млн
грн).
Протягом 2014 року Фондом укладено 3 договори купівлі-продажу
об’єктів групи Е. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Е становить
553,1 тис. грн.
Протягом 2014 року Фонд здійснював продаж через фондові біржі пакетів
акцій у процесі приватизації. З цією метою було укладено договори про спільну
діяльність з 9 фондовими біржами.
На фондових біржах протягом 2014 року було заплановано провести 302
торговельні сесії. Зазначене завдання було виконано в повному обсязі. На
торгах через фондові біржі було запропоновано до продажу 113 пакетів акцій,
що належать державі, 71 АТ загальною номінальною вартістю 1,250 млрд грн.
Так, за підсумками 2014 року надходження коштів до державного
бюджету від продажу акцій АТ на фондових ринках України перевищило
надходження за попередні 3 роки майже в 1,5 раза і становило 404,465 млн грн.
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Продаж пакетів акцій відбувався з перевищенням стартової ціни. Зняття
обмежень на мінімальний рівень цін під час продажу пакетів акцій АТ дало
змогу продати інвестиційно непривабливі пакети акцій.
До продажу на відкритих грошових регіональних аукціонах було
запропоновано пакети акцій ПАТ «Укрвуглепромтранс» (Донецька обл.) та ПАТ
«Горлівський комбінат хлібопродуктів», які не були продані у зв’язку з
ситуацією, що склалася на сході країни.
У 2014 році оголошено 6 конкурсів, з яких 2 – повторно, із загальною
початковою ціною продажу пакетів акцій 81054,70 тис. грн. Конкурси з продажу
пакетів акцій не відбулися через відсутність попиту на запропоновані пакети
акцій.
У 2014 році процес приватизації охопив 319 акціонерних товариств, що
займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних
товарів (робіт і послуг) або мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави. Так, до продажу на фондових біржах запропоновано 15
пакетів акцій 7 акціонерних товариств, що займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт і послуг) або мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, загальною
номінальною вартістю 89,88 млн грн. За підсумками торгів було продано пакет
акцій ПАТ «Рівненський завод «Газотрон» розміром 36,25 % за ціною 97,25 тис.
грн, а також укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «АТ Науководослідний інститут радіотехнічних вимірювань» розміром 50 % + 1 акція за
ціною 14,44 млн грн.
Головними причинами, які стримували процес приватизації об’єкт ів
державної власності груп, є:
– надання міністерствами та іншими органами державної влади до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, одних і тих самих проблемних
підприємств; підприємств, які перебувають на межі банкрутства, які є
збитковими та непривабливими для потенційних покупців. Підготовка таких
підприємств до продажу потребує значних фінансових витрат, оскільки у них
відсутні кошти на виготовлення правовстановлюючих документів, проведення
аудиту тощо;
– непередання органами управління функції з управління державними
підприємствами органам приватизації;
– суттєве обмеження фінансування з державного бюджету витрат
державних органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою об’єктів до
приватизації, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони
розташовані (виготовлення документації із землеустрою, реєстрація права
власності, визначення ціни продажу, опублікування інформації про продаж в
засобах масової інформації, проведення аукціону тощо);
– зменшення попиту на об’єкти нерухомості внаслідок зниження
купівельної спроможності покупців;
– норма законодавства щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва
на аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.
Зазначені вимоги зменшують попит на об’єкти незавершеного будівництва
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внаслідок збільшення ціни об’єкта приватизації у зв’язку з включенням
компонента земельної ділянки;
– відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою;
– відсутність правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості,
що унеможливлює реєстрацію права власності на земельні ділянки та
виготовлення документації із землеустрою.
Слід прийняти до уваги, що для забезпечення успішного виконання
Державної програми приватизації та реалізації положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації
положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки" нагальним є
прийняття законопроекту про скорочення переліку заборонених до приватизації
об’єктів державної власності (головний розробник – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України) надлишкових для виконання державою своїх
функцій, що забезпечить активізацію процесу приватизації та оптимізацію
частки державного сектору економіки країни, виконання планових фінансових
надходжень від приватизації до державного бюджету.
Робота Фонду у 2015 році була спрямована на виконання Державної
програми приватизації, а також завдань, визначених Коаліційною угодою
депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, Стратегією
сталого розвитку «Україна – 2020» та Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, іншими актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
актами законодавства.
Відповідно до цих програмних стратегічних документів одним з важливих
напрямів реформ визначено проведення масштабної прозорої приватизації за
відповідних економічних умов.
З метою виконання цього завдання Фонд зосередив зусилля на створенні
умов для проведення масштабної прозорої приватизації шляхом удосконалення
та оновлення приватизаційного законодавства, для спрощення приватизаційних
процедур, зняття зайвих обмежень.
Так, Фондом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо уточнення деяких положень)», який 16.02.2016
прийнято Верховною Радою України за № 1005-VIII та підписано Президентом
України. Законом виключено норму про обов’язковий продаж на фондових
біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного
товариства (АТ) до проведення конкурсу, забезпечено недопущення до
приватизації як покупців осіб, пов’язаних з державою-агресором, зобов’язано
потенційних покупців подавати інформацію щодо доходів і майнового стану,
вдосконалено механізм залучення радників під час приватизації.
Для
створення
умов
ефективної
приватизації
підприємств
агропромислового комплексу, здійснення їх конкурентного продажу Фондом
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України»
(щодо
скасування особливостей приватизації майна
в
агропромисловому комплексі).
З метою вдосконалення оцінки майна в процесі підготовки об’єктів до
приватизації, формування реальної початкової вартості об’єкта приватизації
Фондом у звітному періоді розроблено нові підходи до методології оцінки
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майна. Підготовлені Фондом зміни до Методики оцінки майна затверджено
Урядом постановою від 25 листопада 2015 року № 1033.
Для організації продажу об’єктів у 2015 році Фонд затвердив перелік
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу, та перелік об’єктів
груп В, Г, які підлягають продажу (майже 100 об’єктів), а також визначив
помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж об’єктів груп В, Г
та затвердив помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2015
році.
За поданням Фонду Кабінетом Міністрів України було прийнято
розпорядження від 17 червня 2015 року № 626-р «Деякі питання приватизації
об’єктів державної власності», яким затверджено умови приватизації (плани
розміщення акцій) об’єктів групи Г та об’єктів, що належать до паливноенергетичного комплексу.
Водночас після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2015 року № 612 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року № 1891 та від 24 червня 2015 року № 525»
процес приватизації великих об’єктів, за рахунок продажу яких передбачалося
виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації, було
призупинено.
У зв’язку з цим, Фонд зосередився на продажі об’єктів малої приватизації.
З метою залучення більшої кількості інвесторів до об’єктів малої приватизації
на офіційному веб-сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 907 об’єктів.
Для впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації
державної власності на аукціонах в електронній формі Фондом розроблено
порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни. Фонд уперше оголосив
продаж низки об’єктів на аукціоні в електронній формі.
Законом України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» Фонду встановлено завдання з надходження
коштів від приватизації державного майна до державного бюджету обсягом
17 млрд грн.
За 2015 рік від приватизації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 152,994 млн грн.
До загального фонду державного бюджету перераховано 151,481 млн грн. Від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на
них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягали приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду
державного бюджету 4,963 млн грн.
Протягом 2015 року державну форму власності змінили 117 об’єктів.
Місцевими органами приватизації та регіональними відділеннями Фонду за
угодами з органами місцевого самоврядування змінено комунальну форму
власності 665 об’єктів.
У 2015 році регіональними відділеннями Фонду від приватизації об’єктів
комунальної форми власності отримано і перераховано коштів до відповідних
місцевих бюджетів у сумі 4,34 млн грн.
Незважаючи на обставини, які ускладнювали здійснення Фондом
повноважень щодо підготовки і проведення приватизації та функцій з
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управління державним майном на значній території України, Фонд протягом
звітного періоду проводив системну та наполегливу роботу щодо створення
умов для виконання завдань з наповнення державного бюджету.
З метою забезпечення у 2015 році процесу приватизації та надходжень до
державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, наказом Фонду від 04 березня
2015 року № 284 (із змінами, внесеними наказом від 22 вересня 2015 року
№ 1397) затверджено завдання щодо надходження коштів у розрізі груп об’єктів
та регіонів.
Встановлено завдання з надходження коштів від приватизації об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж у 2015 році у розмірі 76,624 млн грн, у тому
числі від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації,
– 11,362 млн грн.
У розрізі груп завдання з надходження коштів від приватизації об’єктів
становило: група А – 64,366 млн грн (у тому числі 9,387 млн грн – від продажу
земельних ділянок); група Д – 8,121 млн грн (у тому числі 1,924 млн грн – від
продажу земельних ділянок); група Ж – 4,137 млн грн (у тому числі 50,59 тис.
грн – від продажу земельних ділянок).
Протягом 2015 року приватизовано 109 об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, у тому числі 23 об’єкти разом із земельними ділянками.
Надходження коштів від продажу об’єктів груп А, Д та Ж за 12 місяців 2015
року (сума коштів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу)
становить 45,483 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок –
5,161 млн грн, або 59,36 % планового завдання з надходження коштів на 2015
рік, встановленого наказом Фонду від 04 березня 2015 року № 284 (із змінами),
у тому числі від продажу земельних ділянок – 45,42 %.
Фактичне надходження коштів у 2015 році від продажу об’єктів груп А, Д
та Ж становило 44,505 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок –
4,95 млн грн. До цієї суми включено надходження обсягом 328,48 тис. грн, у
тому числі від продажу земельних ділянок – 36,99 тис. грн, від продажу 4
об’єктів групи А, які були приватизовані в 2014 році та кошти за які надійшли в
2015 році, а також включено надходження в сумі 166,75 тис. грн від штрафних
санкцій за договорами купівлі-продажу 4 об’єктів груп А та Д. Крім того, не
включено надходження в сумі на 1,472 млн грн, у тому числі від продажу
земельних ділянок – 243,17 тис. грн, від продажу 4 об’єктів груп А, Д та Ж, які
були приватизовані в 2015 році і кошти за які надійшли у 2016 році.
Протягом 2015 року регіональними відділеннями Фонду приватизовано
82 об’єкти групи А державної форми власності, у тому числі 11 об’єктів разом із
земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А
становить 34,170 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок –
3,286 млн грн).
Протягом 2015 року регіональними відділеннями Фонду приватизовано
18 об’єктів групи Д державної форми власності, у тому числі 10 об’єктів разом
із земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Д
становить 7,678 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок –
1,834 млн грн).
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Протягом 2015 року регіональними відділеннями Фонду приватизовано
9 об’єктів групи Ж державної форми власності, у тому числі 2 об’єкти разом із
земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Ж
становить 3,635 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок –
40,59 тис. грн).
У 2015 році укладено договір купівлі-продажу об’єкта групи Е (ТОВ
«Красилівський відгодівельник»), від продажу якого до державного бюджету
надійшло 13,321 тис. грн.
Протягом 2015 року Фонд, здійснював у процесі приватизації продаж
пакетів акцій через фондові біржі, з цією метою Фондом було укладено
договори про спільну діяльність з 9 фондовими біржами.
Протягом звітного періоду на фондових біржах було заплановано та
проведено 276 торговельних сесій.
На торгах через фондові біржі запропоновано до продажу 88 пакетів акцій
50 АТ, що належать державі, загальною номінальною вартістю 1,056 млрд грн, у
тому числі до продажу було запропоновано 8 пакетів акцій 3 АТ, що займають
монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів
(робіт, послуг) або мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави (група Г), загальною номінальною вартістю 40,282 млн грн.
За підсумками торгів протягом 2015 року на фондових біржах продано
7 пакетів акцій підприємств, які належать до групи В, загальною вартістю за
укладеними контрактами 101,046 млн грн, а саме: 3 пакети акцій ПАТ
«Іллічівський судноремонтний завод» загальним розміром 21,86 % за ціною
100,052 млн грн; 25,45 % акцій ПАТ «Війтовецьке підприємство по племінній
справі в тваринництві» за ціною 140,192 тис. грн; 12,83 % акцій ПАТ «Фермент»
за ціною 350,316 тис. грн; 5 % акцій ПАТ «Дніпрометробуд» за ціною
418,999 тис. грн; 14,39 % акцій ПАТ «Будівельно-монтажне управління 20» за
ціною продажу 84,00 тис. грн.
Фондом було оголошено 7 конкурсів з продажу пакетів акцій АТ, з яких 2
– повторно, сумарною початковою ціною 60,979 млн грн, а саме: 100 % акцій
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (2 конкурси) за початковою
ціною 11,700 млн грн; 100 % акцій ПАТ «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут засобів технологічного устаткування «Велт»
(2 конкурси) за початковою ціною 7,026 млн грн; 94,443 % акцій ПАТ
«Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» за початковою
ціною 15,00 млн грн; 35,266 % акцій ПАТ «Український науково-дослідний
інститут технології машинобудування» за початковою ціною 530,00 тис. грн;
94,534 % акцій ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» за початковою
ціною 6,250 млн грн.
Регіональним відділенням Фонду по Кіровоградській області оголошено
конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Агропромтехпостач» розміром 99,965 %
за початковою ціною продажу 4,319 млн грн.
Протягом 2015 року за підсумками конкурсів з продажу пакетів акцій
укладено 3 договори купівлі-продажу на загальну суму 12,117 млн грн, а саме:
– ПАТ «Агропромтехпостач». Конкурс відбувся 26 березня 2015 року.
Укладено договір купівлі-продажу ПАТ «Агропромтехпостач» на суму 4,449
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млн грн. Умовами договору купівлі-продажу передбачено внесення інвестицій
на суму 10 млн грн;
– ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
засобів технологічного устаткування «Велт». Конкурс відбувся 22 вересня 2015
року, укладено договір купівлі-продажу ПАТ «Науково-дослідний і проектноконструкторський інститут засобів технологічного устаткування «Велт» на суму
7,098 млн грн;
– ПАТ
«Український
науково-дослідний
інститут
технології
машинобудування». Конкурс відбувся 29 вересня 2015 року, укладено договір
купівлі-продажу ПАТ «Український науково-дослідний інститут технології
машинобудування» на суму 570,00 тис. грн.
Причини, які стримують процес приватизації об’єктів державної
власності, наведено вище.
Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» Фонду встановлено завдання з надходження
коштів від приватизації державного майна до державного бюджету обсягом
17,1 млрд грн.
Протягом І півріччя 2016 року від продажу державного майна та інших
надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло
40,553 млн грн, з яких із урахуванням залишку станом на 01.01.2016 в сумі
1,5132 млн грн до загального фонду державного бюджету перераховано 42,047
млн грн.
Крім того, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких
розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано до
загального фонду державного бюджету 2,585 млн грн.
Регіональними відділеннями Фонду, яким відповідно до чинного
законодавства органами місцевого самоврядування делеговано повноваження
щодо приватизації комунального майна, у I півріччі 2016 року забезпечено
надходження коштів від відчуження комунального майна та інших надходжень,
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації в сумі 1,642 млн грн, які
перераховано до відповідних місцевих бюджетів. Від земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти
комунальної власності, що підлягали приватизації, перераховано 80,1 тис. грн.
Протягом І півріччя 2016 року в Україні державну форму власності
змінили 63 об’єкти, у тому числі об’єкти груп: А – 48, В, Г – 3, Д – 11, Ж – 1.
Упродовж звітного періоду органи приватизації за угодами з органами
місцевого самоврядування змінили комунальну форму власності 137 об’єктів, з
яких 135 об’єктів групи А та 2 об’єкти групи Д.
З метою забезпечення виконання завдань з надходження коштів від
приватизації до державного бюджету Фондом вживається комплекс відповідних
заходів.
Наказом Фонду від 22 січня 2016 року № 110 затверджено план-графік
очікуваного надходження у 2016 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
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до продажу у 2016_році.
Зазначеним наказом встановлено завдання з надходження коштів від
приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та Ж у 2016 році у розмірі
101,076 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об’єкти приватизації, – 9,977 млн грн, та визначено орієнтовний
перелік із 360 об’єктів, які пропонуватимуться до продажу в 2016_році, у тому
числі 103 об’єктів разом із земельними ділянками.
Наказом визначено завдання з надходження коштів від приватизації
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж у I півріччі 2016 року в розмірі
46,586 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об’єкти приватизації, – 6,689 млн грн.
В розрізі груп завдання з надходження коштів визначено в таких розмірах:
група А – 40,926 млн грн (у тому числі 6,459 млн грн – від продажу земельних
ділянок); група Д – 5,410 млн грн (у тому числі 230,00 тис. грн – від продажу
земельних ділянок); група Ж – 250,00 тис. грн.
Протягом I півріччя 2016 року приватизовано 60 об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, у тому числі 8 об’єктів разом із земельними
ділянками.
Надходження коштів від продажу об’єктів груп А, Д та Ж у I півріччі 2016
року (сума коштів відповідно до укладених договорів купівлі-продажу)
становить 46,472 млн грн, у тому числі від продажу земельних ділянок –
2,726 млн грн.
Для вирішення питання пошуку покупців у процесі приватизації об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж Фондом вживаються такі заходи:
– постійно оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях
державних органів приватизації та на веб-сайті Фонду накази про включення
об’єктів груп А, Д та Ж до переліків об’єктів, що підлягають приватизації,
інформаційні повідомлення про оголошення продажу та умови продажу
об’єктів;
– здійснюється співпраця з професійними учасниками ринку нерухомості,
розміщено на сайтах об’єднань та міжнародних мереж ріелторів інформацію про
продаж об’єктів малої приватизації;
– застосовуються спрощені способи продажу об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, що не користуються попитом у потенційних покупців, шляхом
продажу на аукціонах за методом зниження ціни, а також продаж об’єктів малої
приватизації на аукціонах в електронній формі;
– підписано з 8 біржами Меморандум про співпрацю щодо впровадження
продажу об’єктів малої приватизації на аукціонах в електронній формі.
Протягом I півріччя 2016 року Фондом приватизовано 48 об’єктів групи
А державної форми власності, у тому числі 3 об’єкти разом із земельними
ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А становить
37,507 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 1,016 млн грн).
Регіональними відділеннями Фонду протягом I півріччя 2016 року
приватизовано 11 об’єктів групи Д державної форми власності, у тому числі
5 об’єктів разом із земельними ділянками. Надходження коштів від продажу
об’єктів групи Д становить 8,817 млн грн (у тому числі від продажу земельних
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ділянок – 1,710 млн грн).
Протягом I півріччя 2016 року приватизовано 1 об’єкт групи Ж державної
форми власності. Надходження коштів від продажу об’єкта групи Ж становить
146,97 тис. грн.
З метою виконання завдань з надходження коштів від приватизації
державного майна групи Е до державного бюджету наказом Фонду від
15 червня 2015 року № 857 (із змінами) затверджено Перелік об’єктів групи Е,
що підлягають приватизації у 2016 році.
Протягом I півріччя 2016 року Фондом здійснювалися заходи з підготовки
до приватизації таких об’єктів групи Е на аукціоні:
- державного пакета акцій ПАТ «Азовмаш» розміром 50 % + 1 акція
статутного капіталу товариства номінальною вартістю 153,038 млн грн;
- державного пакета акцій ПАТ «Укрсоцбанк» розміром 0,00004 %
статутного капіталу товариства номінальною вартістю 676,20 грн;
- державного пакета акцій ПАТ «Український банк реконструкції та
розвитку» розміром 99,99 % статутного капіталу товариства номінальною
вартістю 117,993 млн грн;
- державного пакета акцій ПрАТ «Президент-готель» розміром 100 %
статутного капіталу товариства номінальною вартістю 94,337 млн грн;
- державної частки у статутному капіталі Спільного українськошвейцарського підприємства у формі ТОВ «ТЕМА» розміром 40 %
номінальною вартістю 300,00 грн;
- державного пакета акцій ПрАТ «Авіакомпанія «Горлиця» розміром
35,69 % статутного капіталу товариства номінальною вартістю 9,423 млн грн;
- державної частки у статутному капіталі ТОВ «Оздоровчий комплекс
«Пролісок» розміром 31,07 % статутного капіталу товариства номінальною
вартістю 4,137 млн грн.
Протягом I півріччя 2016 року Фонд здійснював у процесі приватизації
продаж пакетів акцій через фондові біржі. З цією метою Фондом укладено
договори про спільну діяльність з 8 фондовими біржами.
Протягом звітного періоду на фондових біржах було заплановано та
проведено 136 торговельних сесій.
На торгах через фондові біржі запропоновано до продажу 65 пакетів акцій
39 АТ, що належать державі, загальною номінальною вартістю 436,089 млн грн.
За підсумками торгів на фондових біржах продано 12 пакетів акцій
підприємств, які належать до групи В, загальною вартістю за укладеними
контрактами 9,174 млн грн, а саме: ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів»,
ПАТ «Білики», ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», ПАТ
«Деражнянське підприємство по племінній справі в тваринництві», ПАТ
«Гідросила МЗТГ», ПАТ «Запорізьке облплемпідприємство», ПАТ «Завод
«Прилив», ПрАТ «Яготинський рибгосп», ПАТ «Авіаційне підприємство
спеціального призначення «Меридіан», ПАТ «Луганське регіональне управління
автобусних станцій», ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів», ПАТ
«Племзавод «Яненківський».
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На відкритих грошових регіональних аукціонах (далі – ВРГА) продано
пакет акцій ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» на суму
2,466 млн грн.
Надходження коштів до державного бюджету від продажу акцій АТ на
фондових біржах та ВГРА становлять 11,640 млн грн.
За період з 01.01.2016 по 30.06.2016 у газеті «Відомості приватизації»
оприлюднено 3 інформаційні повідомлення про проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій АТ сумарною початковою ціною 13,336 млрд грн.
Апаратом Фонду оголошено 2 конкурси з продажу пакетів акцій АТ
загальною початковою вартістю 13,195 млрд грн, а саме: 99,567 % акцій ПАТ
«Одеський припортовий завод» (група Г) та 100 % акцій ПАТ «Гайворонський
тепловозоремонтний завод», регіональним відділенням по Тернопільській
області оголошено 1 конкурс з продажу 96,129 % акцій ПАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон». Конкурси з продажу пакетів акцій не відбулися у зв’язку з
відсутністю попиту.
Залучення приватного капіталу (інвестицій), в тому числі
іноземного, у розвиток приватизованих підприємств за наростаючим підсумком.
Результати перевірок стану виконання у 2013 році інвестиційних
зобов’язань та інших зобов’язань, виражених у грошовій формі, засвідчили, що
такі зобов’язання містили 882 договори купівлі-продажу пакетів акцій,
397 договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації і 88 договорів
купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.
Загалом цими договорами передбачено інвестування підприємств (у 19952019 роках) на загальну суму 16 957,79 млн грн, 2 237,3 млн дол. США та 19,26
млн євро. Зокрема, станом на 01 січня 2014 р. – 9760,03 млн грн, 1501,12 млн
дол. США, 19,26 млн євро. Фактично станом на 01 січня 2014 р. підприємства
отримали 12 803,84 млн грн, 1825,25 млн дол. США та 72 млн євро, що у

перерахунку на національну валюту становить 24 143,507 млн грн.

У 2014 році виконання інвестиційних зобов’язань та інших зобов’язань у
грошовій формі було передбачено 858 договорами купівлі-продажу пакетів
акцій, 360 договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації і 75
договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.
Цими договорами передбачено інвестування підприємств протягом 1995 –
2020 років на загальну суму 16 378,936 млн грн, 2 217,7 млн дол. США та
19,26 млн євро, у тому числі станом на 01 січня 2015 року – 11 335,998 млн грн,
1 470,002 млн дол. США, 19,26 млн євро. Фактично станом на 01 січня 2015
року українські підприємства вже отримали 13 803,869 млн грн, 1 864,758 млн
дол. США та 72 млн євро, що в перерахунку на національну валюту становить
25 502,14 млн грн.
Станом на 01 січня 2016 року загальна кількість договорів купівліпродажу державного майна, які перебували на обліку органів приватизації,
становило 12 359 договорів, у тому числі: пакетів акцій АТ – 1 081; об’єктів
малої приватизації – 8 341; об’єктів незавершеного будівництва – 2 937.
На контролі органів приватизації станом на 01 січня 2016 року перебувало
739 договорів.
У 2015 році виконання інвестиційних зобов’язань та інших зобов’язань,
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виражених у грошовій формі, було передбачено 860 договорами купівліпродажу пакетів акцій, 364 договорами купівлі-продажу об’єктів малої
приватизації і 78 договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного
будівництва.
Результати інвестиційної діяльності в рамках приватизаційних процесів:
За всіма групами договорів купівлі-продажу
План до 2021 року
План на 01.01.2016
Факт на 01.01.2016
16 387,470 млн грн
12 744,88 млн грн
15 043,620 млн грн
2 217,7 млн дол. США
1 514,95 млн дол. США
1 913,921 млн дол. США
19,26 млн євро
19,26 млн євро
72 млн євро
За договорами купівлі-продажу пакетів акцій
15 005,655 млн грн
11 711,550 млн грн
13 471,300 млн грн
1 919,44 млн дол. США
1 449,842 млн дол. США
1 890,415 млн дол. США
19,26 млн євро
19,26 млн євро
72 млн євро
За договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва
944,695 млн грн
810,336 млн грн
966,588 млн грн
10 тис. дол. США
10 тис. дол. США
27,756 тис. дол. США
За договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації
437,119 млн грн
222,996 млн грн
605,732 млн грн
298,294 млн дол. США
65, 094 млн дол. США
23,477 млн дол. США

Протягом 2015 року за договорами купівлі-продажу пакетів акцій,
об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів малої приватизації було
зафіксовано внесення інвестицій на загальну суму 27 830,45 млн грн.
Станом на 1 липня 2016 року на виконання взятих зобов’язань власники
приватизованих об’єктів (починаючи з 1995 року) забезпечили інвестування у
підприємства України грошових коштів у сумі 17,81 млрд грн, 2,09 млрд дол.
США та 72 млн євро, що в перерахунку на національну валюту становить
32,926 млрд грн.
Результати інвестиційної діяльності в рамках приватизаційних процесів:
За всіма групами договорів купівлі-продажу
План до 2021 року
План на 01.07.2016
Факт на 01.07.2016
1
2
3
22 544,257 млн грн
11 443,627 млн грн
17 811,919 млн грн
1 790,736 млн дол. США
1 990,646 млн дол. США
2 090,811 млн дол. США
19,26 млн євро
19,26 млн євро
72,0 млн євро
За договорами купівлі-продажу пакетів акцій
21 162,60 млн грн
10 123,196 млн грн
16 152, 085 млн грн
1 719, 442 млн дол. США
1 919, 342 млн дол. США
2 039,635 млн дол. США
19,26 млн євро
19,26 млн євро
72,0 млн євро
За договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва
944,695 млн грн
1 066, 758 млн грн
1 021,111 млн грн
10,0 тис. дол. США
10,0 тис. дол. США
27,756 тис. дол. США
За договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації
436,962 млн грн
253, 673 млн грн
638,723 млн грн
71,294 млн дол. США
71, 294 млн дол. США
23,477 млн дол. США

За договорами купівлі-продажу пакетів акцій, об’єктів незавершеного
будівництва та об’єктів малої приватизації зафіксовано внесення інвестицій
на загальну суму 32,926 млрд грн (наростаючим підсумком), у тому числі
протягом І півріччя 2016 року – 2,768 млрд грн.
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Рівень
поінформованості
суб’єктів
господарювання
та
громадськості щодо реалізації регуляторного акта.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадськості
щодо реалізації регуляторного акта – високий.
З метою широкого інформування громадськості, органів законодавчої та
виконавчої влади, зацікавлених представників ділових кіл в Україні та за
кордоном Фонд тісно співпрацює з друкованими та електронними засобами
масової інформації.
Діяльність Фонду висвітлюється через власний веб-сайт www.spfu.gov.ua.
На сайті є рубрики "Новини прес-служби" та "Актуально", де щодня
розміщуються новини, заяви та роз’яснення за всіма напрямами діяльності
Фонду. В середньому щотижня на сайті розміщується до 30 новин.
На сайті Фонду створено спеціальні банери "Спецтема: Приватизація
енергокомпаній", "Нова програма приватизації – нові можливості" та
"Приватизація газових компаній", де акумулюється вся інформація з цих питань.
У рубриці "Держава продає" анонсуються підприємства, що виставлені на
продаж. Рубрика-банер оновлюється щосереди, у день оголошення нових
конкурсів та аукціонів. Рубрика підкріплена базою даних, де потенційні
інвестори можуть отримати детальнішу інформацію про виставлені на продаж
підприємства.
З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Фонду на сайті
Фонду створено можливості для проведення online-трансляцій конкурсів з
продажу пакетів акцій.
За результатами аналізу відвідування офіційного веб-сайту Фонду у 2014
році сайт відвідали більше 257 тисяч осіб. Оnline-трансляції зберігаються на
сайті Фонду у рубриці "Онлайн-трансляції".
У мережі Facebook працює сторінка Фонду, де оприлюднюється
актуальна інформація про його діяльність.
Фондом видається журнал "Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію", в якому постійно публікуються аналітичні матеріали про
діяльність Фонду та виконання Державної програми приватизації, та додаток до
нього – газета "Відомості приватизації". Журнал виходить щомісяця, газета –
щотижня. Зазначені видання містяться також в електронному вигляді на
офіційному веб-сайті Фонду, а також поширюються через міжнародну мережу
інформаційоно агентства "Українські новини".
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" у 2014 році проведено 2 засідання Громадської ради при
Фонді, на яких розглядалися актуальні питання проведення приватизації
державного майна в Україні, виконання завдань Державної програми
приватизації.
З грудня 2015 року розпочав роботу оновлений веб-сайт Фонду,
розроблений відповідно до сучасних вимог. На сайті створено каталоги об’єктів
малої приватизації, об’єктів великої приватизації. Каталоги постійно
доповнюватимуться новими об’єктами.
Також на веб-сайті створено принципово нову громадську платформу, на
якій відкрито доступ громадськості до 7 реєстрів та баз даних, що є в
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розпорядженні Фонду, а також передбачено зворотний зв’язок одночасно за
кількома напрямами діяльності Фонду. На сьогодні сайт Фонду адаптований
для сприймання особами з ураженням органів зору та слуху. Також сайт Фонду
відтепер доступний для планшетів і смартфонів.
З метою забезпечення спрощеного доступу до інформації про
приватизацію Фондом розроблено та введено в дію спеціальну лендінгову вебсторінку http://www.privatization.gov.ua.
У I півріччі 2016 року за результатами моніторингу офіційних веб-сайтів
центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій,
який провело Держкомтелерадіо, офіційний сайт Фонду визнано найкращим.
Сайти оцінювалися за показниками наявності інформації, її якості та
інформаційної прозорості. Зокрема, веб-сайт Фонду отримав найбільше
значення показника інформаційної прозорості – 96,23 %.
Для вивчення громадської думки щодо приватизації об’єктів групи Г
Фондом здійснюється проведення громадських слухань. Інформацію про
проведення громадських слухань об’єктів групи Г, які підлягають підготовці до
продажу або продажу, розміщено на офіційному веб-сайті Фонду. У І півріччі
2016 року на офіційному веб-сайті Фонду розміщено повідомлення про
проведення громадських слухань щодо об’єктів групи Г, які підлягають
приватизації, а саме: ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод», Державний концерн «Укрторф»,
ДП «НПК «Електровозобудування».
Організовано проведення прес-конференцій та прес-брифінгів, «круглих
столів», інтерв’ю Голови Фонду. Керівництво Фонду бере участь у бізнессамітах, економічних форумах та конференціях, на яких іноземним інвесторам
презентуються об’єкти державної власності та пропонується взяти участь в їх
приватизації. Протягом 2015 року фахівцями Фонду надано близько 70
коментарів на запити засобів масової інформації.
Відповідно до законодавства України інформація щодо проведення
процедур, пов’язаних з процесами приватизації та управління державним
майном, друкується в офіційному виданні Фонду – «Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію» (далі – Бюлетень) та його
оперативній частині – газеті «Відомості приватизації».
На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації» протягом звітного періоду Фонд на сторінках
Бюлетеня інформував громадськість про свою діяльність. Зокрема, в Бюлетені
оприлюднювалися довідково-аналітичні матеріали стосовно роботи Фонду,
матеріали засідань колегії Фонду, а також забезпечувалося інформування
громадян про прийняті законодавчі та нормативно-правові акти з питань
реформування відносин власності.
Регулярно виходить газета «Відомості приватизації», в якій публікуються
інформаційні повідомлення про проведення процедур приватизації майна,
зокрема: про оголошення конкурсу з продажу пакета акцій АТ за конкурсом з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;
інформаційні повідомлення про продаж об’єктів приватизації груп А, Д, Е, Ж;
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інформація щодо оголошення конкурсів на право здійснення незалежної оцінки
державного майна, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів з
відбору розробників документації із землеустрою для проведення незалежної
оцінки об’єктів державного майна та виготовлення документації із землеустрою
для продажу об’єктів разом із земельною ділянкою.
На сторінках газети публікуються інформаційні повідомлення про
оголошення конкурсів на право укладення договорів оренди державного майна,
майна державних підприємств та організацій, військового майна, майна НАН
України та оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна,
щодо яких надійшли заяви.
З метою залучення громадськості до заходів щодо антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Фонд, у
звітному періоді в газеті «Відомості приватизації» було оприлюднено звіти про
базове відстеження результативності регуляторних актів, проекти наказів
Фонду, повідомлення про оприлюднення законопроектів.
З вересня 2015 року запроваджено вихід газети двічі на тиждень.
Загальний тираж газети за 2015 рік становить 43 400 примірників, журналу –
2 000 примірників. У І півріччі 2016 року вийшло друком 52 номери газети
«Відомості приватизації».
Електронні варіанти Бюлетеня та газети розміщуються на офіційному вебсайті Фонду, а також поширюються через міжнародну мережу Інформаційного
агентства «Українські новини». З метою поширення інформації у бізнессередовищі регіонів з вересня 2015 року газета розсилається через регіональні
відділення Фонду на адреси обласних державних адміністрацій, обласних рад,
посольств та представництв іноземних держав в Україні.
Фондом забезпечується оперативне реагування на звернення громадян,
що надходять від державної установи «Урядовий контактний центр». Протягом
І півріччя 2016 року від державної установи «Урядовий контактний центр» на
електронну адресу Фонду для опрацювання та надання відповідей заявникам
надійшло 43 звернення.
Крім того, з метою виконання завдань, визначених Законом України «Про
доступ до публічної інформації», забезпечено оперативне реагування на запити
на публічну інформацію, які надходять до Фонду, у тому числі через спеціально
створені рубрики на офіційному веб-сайті Фонду та з його промо-сторінки з
приватизації http://www.privatization.gov.ua. Протягом звітного періоду було
забезпечено інформування на 376 запитів на публічну інформацію.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
За результатами аналізу отриманих значень показників результативності
регуляторного акта за 2013 – 2016 роки можна зробити висновок, що
регуляторний акт в сучасних реаліях соціально-економічної ситуації в країні
забезпечує проведення приватизації, відкритість та прозорість приватизаційного
процесу, фінансові надходження від приватизації до державного бюджету
України, виконання завдань оптимізації державного сектору економіки.
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Регуляторний акт в сучасних реаліях має високий ступінь досягнення
визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну
динаміку.
Разом з тим з метою активізації приватизаційних процесів, забезпечення
реалізації завдань, передбачених Коаліційною угодою, Стратегією сталого
розвитку «Україна – 2020» та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України
щодо реформи управління державною власністю та приватизації, законодавство
з питань приватизації, у тому числі зазначений регуляторний акт, потребує
перегляду та внесення змін.
У Фонді триває системна та комплексна робота над удосконаленням
законодавства з питань приватизації, спрямована на приведення його норм у
відповідність з вимогами часу, пріоритетами та стратегією держави щодо
розпорядження, управління та роздержавлення майна.
На засіданні Верховної Ради України 16.02.2016 за № 1005-VIII прийнято
розроблений Фондом Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення процесу приватизації».
Зазначеним законом створено умови для розвитку конкурентних та
прозорих правил та процедур приватизації, зокрема скасовано норми про
обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 %
статутного капіталу АТ до проведення конкурсу, до приватизації не будуть
допускатися покупці з країни-агресора, юридичні та фізичні особи разом з
пов’язаними особами, до яких застосовано санкції, та сама країна-агресор. Крім
того, заборону поширено на радників, яких буде залучено до приватизації.
Законом визначено чіткі критерії відбору радників та їх основні завдання,
передбачено розкриття інформації про покупців до кінцевого бенефіціфрного
власника (контролера), покладається відповідальність на потенційного покупця
за подання неправдивих даних та обов’язок довести своє право на придбання
об’єктів, знято обмеження на участь в приватизації іноземних компаній з
іноземним державним капіталом. Законом передбачено можливість вирішення
приватизаційних спорів у відповідності з Регламентом Арбітражного інституту
Торгової палати м. Стокгольма.
З метою вдосконалення процесу приватизації, проведення реформ у цій
сфері, підвищення ефективності продажу об’єктів Фондом підготовлено
проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо спрощення процесу приватизації)», який спрямовано на
уніфікацію та оптимізацію процедур приватизації об’єктів державної власності,
скорочення термінів її проведення, та «Про внесення змін до статті 15
Бюджетного Кодексу України (щодо фінансування спеціального фонду)».
Проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо спрощення процесу приватизації)» пропонується викласти в
новій редакції Закон України «Про приватизацію державного майна», в якому
об’єднано положення законів України «Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)» та «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва». Також законопроектом пропонується внести зміни
до Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного
кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,
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законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про управління об’єктами
державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», визнати
такими, що втратили чинність, закони, які втратили актуальність, зокрема Закон
України від 13 січня 2012 року № 4335-VI «Про Державну програму
приватизації», у зв’язку із закінченням терміну його дії.
Голова Фонду
державного майна України

І. Білоус

