Інформація про хід виконання Державної програми приватизації
за січень – квітень 2015 року
Протягом січня – квітня 2015 року Фонд у межах повноважень, визначених
чинним законодавством, забезпечував виконання бюджетних завдань у
відповідних сферах діяльності.
У сфері орендних відносин системна та комплексна робота Фонду дала
змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного
майна, загальна кількість яких станом на 01 травня 2015 року становить
21 103. Завдяки докладеним зусиллям до державного бюджету від оренди
державного майна надійшло 354,44 млн грн при встановленому річному
плановому завданні 544,0 млн грн.
З метою виконання планового завдання з надходження коштів
від приватизації державного майна, встановленого Законом України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» у розмірі 17,00 млрд грн, Фонд
відповідно до завдання Уряду надав Мінекономрозвитку пропозиції до переліку
об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, до
якого запропонував включити у тому числі об’єкти, що не були реалізовані у
2014 році.
За результатами обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають
приватизації у 2015 році» на засіданні Уряду 31 березня 2015 року Фондом
підготовлено та надано Мінекономрозвитку пропозиції до проекту постанови.
Урядом прийнято постанову 12 травня 2015 року за № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», якою затверджено переліки
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році. На
виконання цієї постанови Фондом вживаються відповідні заходи щодо організації
продажу об’єктів у 2015 році та визначення оптимальних строків їх приватизації
з урахуванням кон’юнктури ринку приватизаційних продажів та попиту на
об’єкти приватизації.
З метою залучення широкого кола покупців на засадах прозорості та
відкритості Фондом протягом січня – квітня 2015 року пропонувалося до
продажу на фондових біржах 44 пакети акцій 39 акціонерних товариств (АТ)
загальною номінальною вартістю 710,742 млн грн. За підсумками торгів на
фондових біржах продано 3 пакети акцій ПАТ «Іллічівський судноремонтний
завод» на загальну суму 100,052 млн грн.
У лютому 2015 року Фондом оголошено конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «Агропромтехпостач» розміром 99,965 % початковою вартістю 4,319 млн
грн. За результатами конкурсу укладено договір купівлі-продажу зазначеного
пакета за ціною продажу 4,449 млн грн. Умовами договору купівлі-продажу
передбачено внесення інвестицій на суму 10 млн грн.
Протягом звітного періоду органами приватизації продано 27 об’єктів
державної власності, з яких 23 об’єкти групи А, 1 об’єкт групи В та 3 об’єкти
групи Д, та за угодами з органами місцевого самоврядування – 236 об’єктів
групи А комунальної власності.
Від приватизації державного майна з початку року надійшло та
перераховано до загального фонду державного бюджету 113,563 млн грн
(оперативні дані).

(оперативні дані).
З метою вдосконалення оцінки майна об’єктів права державної та
комунальної власності в процесі підготовки до приватизації Фондом проводиться
робота з доопрацювання змін до Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 року №
1891. Для забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості
оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів
наказом Фонду від 23 березня 2015 року № 380 створено робочу групу з
розроблення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 01 травня 2015 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 366 АТ, з яких 100 АТ
мають у статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет),
що становить 27 % загальної кількості АТ, які перебувають у сфері управління
Фонду.
Господарськими товариствами, що знаходяться в сфері управління Фонду,
на загальних зборах акціонерів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2014 році ухвалені рішення про нарахування дивідендів на
корпоративні права держави обсягом 276,250 млн грн.
Виконуючи функцію розпорядника Єдиного реєстру об’єктів державної
власності (далі – Реєстр), Фонд співпрацює зі 155 суб’єктами управління. На
сьогодні в Реєстрі обліковується майже 25 тис. юридичних осіб, які діють на
основі державної власності, і 563 господарські організації з корпоративними
правами держави.
З метою забезпечення належного ведення Реєстру Фондом підготовлено
зміни до відповідних актів Уряду, спрямованих на вдосконалення механізму
взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення їх
відповідальності за наповнення даних Реєстру. На сьогодні проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» направлено Міністерству юстиції України для надання
експертного висновку.
Фондом з метою активізації приватизаційних процесів, забезпечення
реалізації у 2015 році завдань, передбачених Коаліційною угодою, Стратегією
сталого розвитку «Україна – 2020» та Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, щодо реформи управління державною власністю та приватизації
затверджено відповідний план заходів з виконання цих програмних документів.
На виконання зазначеного плану Фондом розроблено та Кабінетом
Міністрів України схвалено законопроект «Про внесення змін до Закону України
«Про приватизацію державного майна», яким передбачено скасування норми про
обов’язковий продаж пакетів акцій у розмірі 5 – 10 % статутного капіталу АТ до
проведення конкурсу. Проект закону внесено Урядом до Верховної Ради України
(реєстраційний № 2464 від 24.03.2015) та готується до розгляду у першому
читанні.
З метою запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних
фондових біржах Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку продажу на міжнародних фондових ринках
акцій, що належать державі», який направлено Міністерству юстиції України для
надання експертного висновку.
Для забезпечення спрощення механізму приватизації об’єктів
незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації підготовлено

незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації підготовлено
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості
приватизації об’єктів незавершеного будівництва», який узгоджується із
заінтересованими органами.
Крім того, Фондом ведеться робота щодо виконання інших завдань,
визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом
Президента України від 12 січня 2015 року, Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, та вживаються необхідні заходи щодо реалізації державної
політики у сфері управління та розпорядження об’єктами права державної
власності.
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