
 ЗВІТ 
про результати періодичного відстеження результативності дії наказу 

Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року № 628 
«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 

03 липня 2000 року № 1368», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16 травня 2012 року за № 777/21090 

 
       Вид та назва регуляторного акта 

       Наказ Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року № 628 
«Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 

03 липня 2000 року № 1368», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
16 травня 2012 року за № 777/21090. 
 

       Назва виконавця заходів з відстеження 

Фонд державного майна України. 
 

       Цілі прийняття акта 

Метою прийняття наказу Фонду державного майна України від  
08 травня 2012 року № 628 «Про внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 03 липня 2000 року № 1368», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 травня 2012 року за № 777/21090, є приведення Порядку 

проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 року № 1368, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за  
№ 428/4649, у відповідність до чинного законодавства.  

 

       Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з періодичного відстеження дії регуляторного акта проводилися з 

17 червня 2013 року по 17 червня 2016 року. 
 

       Тип відстеження 
Періодичне. 

 

          Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення періодичного відстеження дії нормативно-правового 
акта застосовано статистичні дані.  

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 
а також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акта визначається такими показниками: 
- кількість громадян, які скористалися своїм правом на пільгове придбання 

акцій акціонерних товариств за грошові кошти; 
- кошти, які надійшли до державного бюджету від пільгового продажу 

акцій. 
 

      
 



       Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
       Впровадження даного нормативно-правового акту дозволило удосконалити 

організаційні процеси проведення пільгового продажу акцій акціонерних 
товариств. 

 За звітний період Фондом державного майна України на пільгових умовах 
проведено продаж акцій 6 акціонерних товариств, а саме:  

ПАТ «Сумихімпром», ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 
«Полімінерал», ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»,  
ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПрАТ «Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод». 
 

Згідно з планом розміщення акцій ПАТ «Сумихімпром» до продажу на 
пільгових умовах працівникам товариства було запропоновано  

39 067 020 штук акцій, що становить 2,25 % статутного капіталу товариства. За 
результатами пільгового продажу акцій товариства, затвердженого протоколом 

№ 3 засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій 
ПАТ «Сумихімпром» від 23 липня 2013 року, фактично реалізовано 82 620 штук 

акцій, що становить 0,0048 % статутного капіталу товариства. Своїм правом на 
першочергове придбання акцій товариства, що приватизується, скористалися  
27 осіб. Надходження коштів до Державного бюджету України за результатами 

пільгового продажу акцій склали 10, 327 тис. грн.  
 

 Згідно з планом розміщення акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне 
підприємство «Полімінерал» до продажу на пільгових умовах працівникам 

товариства було запропоновано  3 531 240 штук акцій, що становить 1,48 % 
статутного капіталу товариства. За результатами пільгового продажу акцій, 

затвердженого протоколом № 2 засідання комісії про підсумки приймання заяв 
на пільгове придбання акцій ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 

«Полімінерал» від 09 серпня 2013 року, фактично реалізовано 269 280 штук 
акцій, що становить 0,076 % статутного капіталу товариства. Акції товариства 

придбали 88 осіб. Надходження коштів до Державного бюджету України склали 
33 660 тис. грн.  

 

 Згідно з планом розміщення акцій ПАТ «Науково-виробниче 
підприємство «Система»  до продажу на пільгових умовах працівникам 

товариства було запропоновано 201 960 штук акцій, що становить 0,17 % 
статутного капіталу товариства. За результатами пільгового продажу акцій  

ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система», затвердженого протоколом 
№ 3 засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій 

від 23 липня 2013 року, реалізовано 12 240 штук акцій, що становить 0,001 % 
статутного капіталу товариства. Своїм правом на першочергове придбання 

акцій товариства, що приватизується, скористалися 4 особи. Надходження 
коштів до Державного бюджету України склали 1,530 тис. грн.  
 

 Згідно з планом розміщення акцій ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» до 
продажу на пільгових умовах працівникам товариства було запропоновано  

895 050 штук акцій, що становить 0,16 % статутного капіталу товариства. За 



результатами пільгового продажу акцій ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль», 
затвердженого протоколом № 2 від 25 лютого 2014 року, не було реалізовано 

жодної акції товариства. 
 

 Згідно з планом розміщення акцій ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» до продажу 
на пільгових умовах працівникам товариства було запропоновано  
2 068 560 штук акцій, що становить 0,83 % статутного капіталу товариства. За 

результатами пільгового продажу акцій ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», 
затвердженого протоколом № 2 засідання комісії про підсумки приймання заяв 

на пільгове придбання акцій від 22 січня 2016 року, реалізовано  
219 260 штук акцій, що становить 0,09 % статутного капіталу товариства. Своїм 

правом на першочергове придбання акцій товариства, що приватизується, 
скористалися 73 особи. Надходження коштів до Державного бюджету України 

склали 27,408 тис. грн.  
 

 Згідно з планом розміщення акцій ПрАТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод» до продажу на пільгових умовах працівникам 

товариства було запропоновано 1 820 700 штук акцій, що становить 2,33 % 
статутного капіталу товариства. За результатами пільгового продажу акцій 
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», затвердженого 

протоколом № 2 засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове 
придбання акцій товариства від 04 березня 2016 року, реалізовано  

391 680 штук акцій, що становить 0,50 % статутного капіталу товариства. Своїм 
правом на першочергове придбання акцій товариства, що приватизується, 

скористалися 128 осіб. Надходження коштів до Державного бюджету України 
склали 48,960 тис. грн.  
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
       За період здійснення відстеження результативності дії наказу Фонду 
державного майна України від 08 травня 2012 року № 628 «Про внесення змін 

до наказу Фонду державного майна України від 03 липня 2000 року 
№ 1368», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2012 року 

за № 777/21090, до Фонду державного майна України не надходило зауважень 
або пропозицій щодо прийняття рішення про зупинення дії наказу, визнання 

його неконституційним, про скасування або про необхідність його перегляду, 
що дає підстави визнати, що зазначений регуляторний акт забезпечує 

досягнення визначеної цілі.  
Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

здійснено у червні 2019 року. 
 

 
В. о. Голови Фонду  

державного майна України                                                Д. Парфененко 
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