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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Національного стандарту № 4 ´Оцінка майнових
прав інтелектуальної власностіª
від 3 жовтня 2007 р. № 1185
Київ
Відповідно до статті 9 Закону України ´Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україніª Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Національний стандарт № 4 ´Оцінка майнових прав інтелектуальної власностіª,
що додається.

ПремíєрLміністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. № 1185

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ № 4
´Оцінка майнових прав інтелектуальної власностіª
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Загальна частина
1. Національний стандарт № 4 (далі ñ СтанL
дарт) є обовíязковим для застосування субíєктаL
ми оціночної діяльності під час проведення
оцінки майнових прав інтелектуальної власності,
а також особами, які здійснюють відповідно до
законодавства рецензування звітів про оцінку.
Стандарт може застосовуватись для визнаL
чення розміру збитків, завданих у звíязку з непраL
вомірним використанням обíєктів права інтелекL
туальної власності.
2. Обíєктами оцінки відповідно до цього
Стандарту є майнові права інтелектуальної власL
ності, які належать до обíєктів у нематеріальній
формі.
3. У цьому Стандарті наведені нижче терміни
вживаються у такому значенні:
авторська винагорода ñ плата творцю (виL
нахіднику, автору) за використання обíєкта права
інтелектуальної власності, розмір якої визнаL
чається договором з урахуванням положень норL
мативноLправових актів з питань інтелектуальної

власності;
база роялті ñ показник господарської діяльL
ності, який використовується для визначення веL
личини роялті;
залишковий строк корисного використання
обíєкта права інтелектуальної власності ñ період
починаючи з дати оцінки до закінчення строку
корисного використання обíєкта права інтелектуL
альної власності;
комбінований платіж ñ ліцензійний платіж,
що включає роялті та паушальний платіж;
контрафактна продукція ñ продукція або
примірник, які випускаються, відтворюються,
публікуються, розповсюджуються, реалізуються
тощо з порушенням майнових прав інтелектуальL
ної власності;
ліцензійна продукція ñ продукція, виготовлеL
на з використанням обíєкта права інтелектуальної власL
ності, майнові права на який надані згідно з ліценL
зійним договором чи ліцензією на використання
обíєкта права інтелектуальної власності (далі ñ
ліцензійний договір);
ліцензійний платіж ñ плата за надання прав
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на використання обíєкта права інтелектуальної
власності, що є предметом ліцензійного договору.
До ліцензійних платежів належать паушальний
платіж, роялті та комбінований платіж;
паушальний платіж ñ одноразовий платіж,
який становить фіксовану суму і не залежить
від обсягів виробництва (продажу) продукції
(товарів, робіт, послуг) з використанням обíєкта
права інтелектуальної власності;
роялті ñ ліцензійний платіж у вигляді сум, які
сплачуються періодично, залежно від обсягів
виробництва або реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) з використанням обíєкта права
інтелектуальної власності;
ставка роялті ñ частка бази роялті у відсоткоL
вому виразі, яка використовується для визначенL
ня величини роялті;
строк корисного використання обíєкта права
інтелектуальної власності ñ строк, протягом якоL
го є імовірність отримання економічної вигоди
від використання обíєкта права інтелектуальної
власності за умови чинності майнових прав на таL
кий обíєкт;
фактичний строк корисного використання
обíєкта права інтелектуальної власності ñ період
від початку строку корисного використання обíєкL
та права інтелектуальної власності до дати оцінки.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеL
ному в національних стандартах оцінки майна та
інших нормативноLправових актах з питань
оцінки майна та інтелектуальної власності.
4. Вибір бази оцінки майнових прав інтелектуL
альної власності здійснюється відповідно до виL
мог, установлених Національним стандартом № 1
´Загальні засади оцінки майна і майнових правª
(далі ñ Національний стандарт № 1).
5. НормативноLправовими актами з питань
оцінки можуть установлюватися особливості заL
стосування та порядок визначення оціночної варL
тості майнових прав інтелектуальної власності.
6. Застосування методичних підходів та
обґрунтування висновку про вартість майнових
прав інтелектуальної власності здійснюються з
урахуванням вимог, установлених Національним
стандартом № 1 та цим Стандартом.
7. Відповідно до цього Стандарту оцінюються
майнові права на такі обíєкти права інтелектуальL
ної власності:
літературні та художні твори;
компíютерні програми;
компіляції даних (бази даних);
виконання;
фонограми, відеограми, передачі (програми)
організацій мовлення;
винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
компонування (топографії) інтегральних

мікросхем;
раціоналізаторські пропозиції;
сорти рослин, породи тварин;
комерційні (фірмові) найменування, торгоL
вельні марки (знаки для товарів і послуг), геограL
фічні зазначення;
комерційні таємниці;
інші обíєкти, що згідно із законодавством
належать до обíєктів права інтелектуальної
власності.
8. Для проведення оцінки майнових прав
інтелектуальної власності застосовуються такі
методичні підходи:
дохідний;
порівняльний;
витратний.

Особливості застосування
методичних підходів
9. Дохідний підхід до оцінки майнових прав
інтелектуальної власності ґрунтується на застосуL
ванні оціночних процедур переведення очікуваL
них доходів у вартість обíєкта оцінки.
Дохідний підхід застосовується для оцінки
майнових прав інтелектуальної власності у випадL
ку, коли можливо визначити розмір доходу, що отL
римує або може отримувати юридична чи фізична
особа, якій належать такі права, від їх викорисL
тання.
10. Основними методами дохідного підходу,
що застосовуються для оцінки майнових прав
інтелектуальної власності, є метод непрямої
капіталізації (дисконтування грошового потоку)
та метод прямої капіталізації доходу.
Зазначені методи застосовуються для оцінки
цілісного майнового комплексу, в якому викориL
стовується обíєкт права інтелектуальної власL
ності, і майнових прав інтелектуальної власності
як окремих обíєктів оцінки. У разі оцінки майноL
вих прав інтелектуальної власності шляхом
виділення вартості майнового права з вартості
цілісного майнового комплексу оціночні процеL
дури повинні відповідати вимогам НаціональноL
го стандарту № 3 ´Оцінка цілісних майнових комL
плексівª.
11. Застосування методів непрямої капіL
талізації (дисконтування грошового потоку) та
прямої капіталізації доходу для оцінки майнових
прав інтелектуальної власності передбачає визнаL
чення розміру тієї частини доходу, що отримана у
звíязку з наявністю у юридичної або фізичної осоL
би таких прав. При цьому грошовим потоком чи
доходом може бути:
для методів переваги у прибутку і розподілу
прибутків ñ різниця між прибутком субíєкта праL
ва інтелектуальної власності, отриманого в реL
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зультаті використання обíєкта права інтелектуL
альної власності, та прибутком, отриманим без
використання такого обíєкта;
для методу додаткового прибутку ñ додаткоL
вий прибуток, який отримано субíєктом права
інтелектуальної власності в результаті викорисL
тання обíєкта права інтелектуальної власності;
для методу роялті ñ ліцензійний платіж за наL
дання прав на використання обíєкта права інтеL
лектуальної власності.
12. Застосування методу переваги у прибутку
передбачає дисконтування або пряму капіталіL
зацію різниці між прибутком від діяльності
субíєкта права інтелектуальної власності, що проL
вадиться з використанням обíєкта права інтелекL
туальної власності, та прибутком, отриманим від
такої діяльності, за умови, що вона провадиться
без використання зазначеного обíєкта.
Метод переваги у прибутку може застосовуваL
тися шляхом оцінки станом на одну дату цілісноL
го майнового комплексу субíєкта права інтелектуL
альної власності та цього комплексу, виходячи з
припущення про відсутність у його складі майноL
вих прав інтелектуальної власності. При цьому
вартість
цілісного
майнового
комплексу
оцінюється шляхом дисконтування грошових поL
токів або шляхом прямої капіталізації доходу за
умови відповідного обґрунтування у звіті про
оцінку. Вартість майнових прав інтелектуальної
власності дорівнює різниці у вартості цілісних
майнових комплексів, визначеній відповідно до
абзацу другого цього пункту.
Джерелом формування переваги у прибутку,
що виникає в результаті використання обíєкта
права інтелектуальної власності, зокрема, може
бути:
збільшення ціни реалізації одиниці продукції
(товарів, робіт, послуг);
збільшення обсягу реалізації продукції (тоL
варів, робіт, послуг) у натуральному виразі;
скорочення витрат, повíязаних з виробL
ництвом та/або реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг).
13. Метод розподілу прибутків полягає у
виділенні тієї частини прибутку, що одержана в
результаті використання обíєкта права інтелекL
туальної власності, із загальної суми прибутку
субíєкта права інтелектуальної власності з поL
дальшим переведенням такої частини прибутку у
вартість майнових прав інтелектуальної власL
ності. Процедура переведення здійснюється
шляхом дисконтування або прямої капіталізації
прибутку за умови обґрунтування застосування
однієї із зазначених оціночних процедур у звіті
про оцінку.
14. Застосування методу додаткового прибутL

ку передбачає пряму капіталізацію додаткового
прибутку, який може отримувати субíєкт права
інтелектуальної власності в результаті викорисL
тання обíєкта права інтелектуальної власності поL
над середній прибуток, який отримують подібні
субíєкти, що не мають переваги володіння такиL
ми майновими правами.
Метод додаткового прибутку застосовується
за умови, що оцінювачем не виявлено підстав
для того, щоб припускати наявність у складі
цілісного майнового комплексу субíєкта права
інтелектуальної власності інших нематеріальних
активів, крім оцінюваного майнового права інтеL
лектуальної власності.
15. Метод роялті застосовується за умови, що
майнові права інтелектуальної власності надані
або можуть бути надані за ліцензійним договором
іншій фізичній або юридичній особі.
Метод полягає у визначенні суми дисконтоваL
них доходів від ліцензійних платежів.
За базу роялті може прийматись виручка від
реалізації ліцензійної продукції (товарів, робіт, поL
слуг), обсяг виробленої чи реалізованої ліцензійної
продукції (товарів, робіт, послуг) в натуральному
виразі, величина доходу (прибутку) від реалізації
ліцензійної продукції (товарів, робіт, послуг) та
інші показники господарської діяльності.
Ставка роялті визначається на підставі реL
зультатів аналізу ринку подібних обíєктів права
інтелектуальної власності, за використання яких
сплачується роялті.
Під час визначення розміру ліцензійних плаL
тежів враховуються вид та строк дії ліцензійного
договору, кількість ліцензійних договорів, сфера
використання обíєкта права інтелектуальної
власності, обсяг переданих прав, характеристики
обíєкта права інтелектуальної власності, майнові
права на який є предметом ліцензійного договоL
ру, залишковий строк його корисного викорисL
тання, строк освоєння процесу виробництва
та/або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
з використанням обíєкта права інтелектуальної
власності, ступінь готовності такого обíєкта до
використання за призначенням та інші показниL
ки, що можуть вплинути на розмір ліцензійних
платежів.
16. Під час застосування методу непрямої
капіталізації (дисконтування грошового потоку)
прогнозний період визначається з урахуванням
залишкового строку корисного використання
обíєкта оцінки.
Вартість реверсії обíєкта оцінки визначається
у разі висловленого оцінювачем обґрунтованого
припущення про отримання доходу в результаті
його використання, зокрема від продажу, в пеL
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ріод, що настає за прогнозним.
17. Визначення ставки дисконту та капіталізаL
ції проводиться відповідно до встановлених НаL
ціональним стандартом № 1 та цим Стандартом
вимог.
Під час порівняльного аналізу дохідності інвеL
стування в обíєкти права інтелектуальної власL
ності та альтернативні обíєкти проводиться анаL
ліз ризиків, повíязаних із:
ступенем готовності обíєкта оцінки до викоL
ристання;
строками освоєння, рівнем досягнення проL
гнозованих (планованих) технічних, економічних,
екологічних та інших характеристик обíєкта
оцінки або продукції (товарів, робіт, послуг), виL
робленої та/або реалізованої з використанням таL
кого обíєкта;
можливістю неправомірного використання
обíєкта права інтелектуальної власності, зокрема
виготовленням та реалізацією контрафактної
продукції;
іншими притаманними обíєкту, що оцінюєтьL
ся, ризиками.
18. Витратний підхід до оцінки майнових
прав інтелектуальної власності ґрунтується на
визначенні вартості витрат, необхідних для
відтворення або заміщення обíєкта оцінки.
Витратний підхід застосовується для визнаL
чення залишкової вартості заміщення (відтворенL
ня) майнових прав інтелектуальної власності шляL
хом вирахування з вартості відтворення (заміщенL
ня) величини зносу.
Вартість відтворення майнових прав інтелекL
туальної власності визначається шляхом застосуL
вання методу прямого відтворення, а вартість
заміщення ñ методу заміщення.
19. Метод прямого відтворення ґрунтується
на визначенні поточної вартості витрат, повíяL
заних із створенням (розробленням) або придL
банням на дату оцінки майнових прав інтелектуL
альної власності, які оцінюються, приведенням
обíєкта права інтелектуальної власності в стан,
що забезпечує його найбільш ефективне викоL
ристання, з урахуванням витрат на правову охоL
рону, маркетингові дослідження, рекламу тощо,
а також розмір прибутку субíєкта господарюL
вання, який створив (розробив) такий обíєкт.
20. Метод заміщення застосовується для
оцінки майнових прав інтелектуальної власності,
заміщення яких можливе та економічно доцільне.
Вартість заміщення визначається на підставі
інформації про поточну вартість витрат станом на
дату оцінки на створення (розроблення) або
придбання, приведення обíєкта права інтелектуL
альної власності, подібного до обíєкта права інтеL

лектуальної власності, майнові права на який
оцінюються і який за своїми споживчими, функL
ціональними, економічними показниками може
бути йому рівноцінною заміною, в такий стан, що
забезпечує його найбільш ефективне викорисL
тання, а також інформації про витрати, повíязані
з проведенням маркетингових досліджень і рекL
ламою подібного обíєкта, та про розмір прибутку
субíєкта господарювання, який створив (розроL
бив) подібний обíєкт.
21. Поточна вартість витрат зменшується на
величину зносу (знецінення) майнових прав інтеL
лектуальної власності, яка визначається залежно
від залишкового строку корисного використання
обíєкта оцінки методом строку життя. Метод
строку життя передбачає визначення зносу шляL
хом ділення фактичного строку корисного викоL
ристання обíєкта права інтелектуальної власL
ності, майнові права на який оцінюються, на суму
фактичного та залишкового строків корисного
використання такого обíєкта.
Залишковий строк корисного використання
визначається на підставі результатів порівняльноL
го аналізу строків корисного використання
подібних обíєктів права інтелектуальної власL
ності або виходячи із строку чинності майнових
прав інтелектуальної власності, що оцінюються.
У разі припущення про безкінечно довгий строк
корисного використання обíєкта оцінки знос не
враховується.
22. Порівняльний підхід до оцінки майнових
прав інтелектуальної власності застосовується у
разі наявності достатнього обсягу достовірної
інформації про ціни на ринку подібних обíєктів та
умови договорів щодо розпорядження майновиL
ми правами на такі обíєкти.
У разі застосування порівняльного підходу до
оцінки майнових прав інтелектуальної власності
подібність обíєктів визначається з урахуванням їх
виду, галузі (сфери) застосування, економічних,
функціональних та інших характеристик.
Сукупність елементів порівняння формується
з факторів, які впливають на вартість майнових
прав інтелектуальної власності. До таких факL
торів, зокрема, належать наявність правової охоL
рони майнових прав інтелектуальної власності;
умови фінансування договорів, предметом яких є
майнові права інтелектуальної власності; галузь
або сфера, в якій може використовуватись обíєкт
права інтелектуальної власності, майнові права
на який оцінюються; функціональні, споживчі,
економічні та інші характеристики такого
обíєкта; рівень його новизни; залишковий строк
корисного використання; придатність до промисL
лового (комерційного) використання.
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23. Оцінка окремих видів майнових прав
інтелектуальної власності може проводитись за
умови відповідного обґрунтування із застосуванL
ням методу залишку, який поєднує три метоL
дичні підходи і передбачає такі оціночні процеL
дури:
визначення загальної вартості всіх необоL
ротних активів шляхом обчислення ринкової
вартості цілісного майнового комплексу із заL
стосуванням методів дохідного або порівняльL
ного підходу, зменшеної на розмір робочого
капіталу;
визначення вартості кожного з обíєктів у
матеріальній формі, довгострокових фінансових
інвестицій, довгострокової дебіторської заборгоL
ваності, відстрочених податкових активів із заL
стосуванням методів дохідного, порівняльного
або витратного підходів;
визначення загальної вартості необоротних
активів як суми вартості активів, обчисленої
відповідно до абзацу третього цього пункту;
визначення різниці між вартістю активів, обL
численою відповідно до абзацу другого цього
пункту, та вартістю активів, обчисленою відповідL
но до абзацу четвертого цього пункту, і обґрунтуL
вання віднесення такої різниці до вартості майноL
вих прав інтелектуальної власності.
Методи залишку і додаткового прибутку заL
стосовуються за умови, що оцінювачем не виявL
лено підстав для того, щоб припускати наявність
у складі цілісного майнового комплексу субíєкта
права інтелектуальної власності інших немаL
теріальних активів, крім оцінюваного майнового
права інтелектуальної власності.

Особливості деяких етапів проведення
оцінки майнових прав інтелектуальної
власності та визначення розміру збитків,
повíязаних з неправомірним
використанням обíєкта права
інтелектуальної власності
24. Під час проведення оцінки майнових прав
інтелектуальної власності встановлюються обстаL
вини та визначаються обмеження, повíязані з
особливостями таких обíєктів і сфери їх застосоL
вування.
Заходи, передбачені підготовчим етапом до
оцінки майнових прав інтелектуальної власності,
та оцінка проводяться в установленій НаціональL
ним стандартом № 1 послідовності.
25. Під час обстеження обíєкта права інтелекL
туальної власності, яке проводиться з метою його
ідентифікації, зíясовується наявність матеріальL
ного носія обíєкта та документів, що засвідчують
майнові права інтелектуальної власності і факт
видачі дозволу на використання обíєкта права

інтелектуальної власності. До таких документів
належать:
патент (деклараційний патент) ñ для винаL
ходів, корисних моделей, промислових зразків,
сортів рослин, порід тварин;
авторське свідоцтво СРСР на винахід (у разі,
коли не закінчився двадцятирічний строк дії авL
торського свідоцтва починаючи з дати подання
заявки на винахід);
свідоцтво ñ для торговельних марок (знаків
для товарів і послуг), компонування (топографії)
інтегральних мікросхем;
договір про створення за замовленням і викоL
ристання обíєкта права інтелектуальної власL
ності;
договір про передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності;
ліцензійний договір;
договір комерційної концесії;
договір про трансфер технологій;
інші договори щодо розпорядження майновиL
ми правами інтелектуальної власності;
виписка з відповідних державних реєстрів;
інші документи, повíязані з ідентифікацією
майнових прав інтелектуальної власності.
26. Розмір збитків за неправомірне викорисL
тання обíєкта права інтелектуальної власності
визначається станом на дату оцінки із застосуванL
ням оціночної процедури накопичення прибутку
(доходу), який не отримав субíєкт права інтелекL
туальної власності та/або ліцензіат внаслідок неL
правомірного використання обíєкта права інтеL
лектуальної власності, виходячи з обсягів виробL
ництва та/або реалізації контрафактної проL
дукції.
27. Проведення оцінки майнових прав інтеL
лектуальної власності, що містять секретну
інформацію, проводиться з дотриманням вимог
Закону України ´Про державну таємницюª.

Інші питання
28. Звіт про оцінку майнових прав інтелектуL
альної власності складається у повній формі з
урахуванням вимог, установлених пунктами 56,
59, 60 і 61 Національного стандарту № 1, та визL
начених цим Стандартом особливостей.
29. Рецензування звітів про оцінку майнових
прав інтелектуальної власності та визначення
розміру збитків, повíязаних з неправомірним
використанням обíєкта права інтелектуальної
власності, проводиться відповідно до вимог ЗаL
кону України ´Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україніª,
Національного стандарту № 1 та цього СтандарL
ту.

НОВИЙ ДОКУМЕНТ
УДК 330.526.33:347.2

Лілія ТИМОЩИК

Основні засади
Національного стандарту № 4

´Оцінка майнових прав інтелектуальної власностіª
(коментар фахівця)

Останнім часом у всьому світі інтелектуальна власність набула веL
ликого значення поряд з іншими видами власності, такими як неруL
хомість, цілісні майнові комплекси, цінні папери та інші обíєкти інвеL
стування.
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин питання охоL
рони, використання й оцінки майнових прав інтелектуальної власL
ності відіграють дедалі важливішу роль у комерційній, підприємL
ницькій, виробничій і зовнішньоекономічній діяльності підприємств
та організацій усіх форм власності. У звíязку з цим особам, які займаL
ються або готуються до таких видів діяльності, необхідно чітко
усвідомлювати сутність власності, як вона охороняється, оцінюється
і до яких значних матеріальних втрат може призвести порушення
прав власності.
Інтелектуальна власність є одним із найпотужніших стимуляторів
прогресу в усіх галузях розвитку суспільства (науковоLтехнічній, кульL
турній та ін.).
Різні види інтелектуальної власності (патентні закони, закони
про авторське право та ін.) у багатьох країнах світу охороняються
вже понад 100 років. Перші міжнародні договори щодо захисту
найважливіших видів інтелектуальної власності зíявилися наL
прикінці ХІХ століття.

© Л. П. Тимощик, 2007
Стаття надійшла до редакції 25.10.07

ТИМОЩИК Лілія Павлівна, заступник начальника відділу
оцінки ЦМК та обíєктів у нематеріальній формі,
канд. екон. наук
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Нині роль і значення інтелекL
туальної власності в Україні
стрімко зростають. Суспільство
дійшло висновку, що інтелектуL
альна власність як обíєкт циL
вільних відносин є найціннішим
капіталом людства. Унаслідок
зростання значення інтелектуL
альної діяльності, особливо її
результатів для соціальноLекоL
номічного розвитку будьLякого
суспільства, попит на неї має
тенденцію до збільшення. ЗокреL
ма, швидкого розвитку дістав риL
нок таких обíєктів права інтелекL
туальної власності, як засоби
індивідуалізації товарів (робіт,
послуг) ñ комерційні (фірмові)
найменування, торговельні марL
ки (знаки для товарів і послуг),
географічні зазначення. УнасліL
док того що до основних харакL
теристик обíєктів права інтелекL
туальної власності як товару наL
лежить можливість отримання
доходу від їх використання, яке
може здійснюватись одночасно
кількома користувачами, інтелекL
туальна власність часто стає
обíєктом неправомірних дій, злоL
вживань і недозволеного викоL
ристання. Зважаючи на це інтеL
лектуальна власність потребує
надійної правової охорони, яка
здійснюватиметься відповідно до
нормативноLправових актів з пиL
тань інтелектуальної власності та
оцінки.
Сьогодні в Україні система
правової охорони інтелектуL
альної власності перебуває на
стадії завершення формування.
У 90Lх роках минулого століття
були закладені засади націоL
нальної системи регулювання
цієї важливої сфери. Водночас
виявилися і серйозні проблеми
та недоліки її функціонування,
які негативно вплинули на розL

виток національного науковоL
технологічного і творчого поL
тенціалу, крім того, гальмували
становлення нової інноваційної
моделі розвитку країни, а також
ускладнювали відносини УкраїL
ни з провідними державами
світу. Зрозуміло, що без невідL
кладного та ефективного виріL
шення цих проблем перспектиL
ви соціальноLекономічного розL
витку України, її національна
безпека, входження у світове
співтовариство як інтелектуальL
но та економічно розвиненої
держави можуть бути поставлені
під сумнів.
Важливе значення забезпеL
чення правової охорони інтеL
лектуальної власності для розL
витку України зумовлено винятL
ковою роллю інтелектуального
капіталу в становленні світової
економіки XXI століття, яка баL
зується переважно на знаннях.
Це передусім визначено обраL
ною Україною стратегією інноL
ваційного розвитку економіки,
яка повинна ґрунтуватися на
вітчизняному інтелектуальному
капіталі.
Цивілізоване формування
ринку інтелектуальних здобутків
потребувало більш чіткого врегуL
лювання використання обíєктів
права інтелектуальної власності,
включаючи обíєкти, створені
повністю або частково за рахуL
нок коштів державного бюджету
та
інших
централізованих
коштів.
Крім того, необхідність прийL
няття Національного стандарту
№ 4 ´Оцінка майнових прав інтеL
лектуальної власностіª (далі ñ
Національний стандарт № 4)
[1], затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
3 жовтня 2007 р. № 1185 була

зумовлена відсутністю в правоL
вому полі України нормативноL
правового акта з оцінки майноL
вих прав на обíєкти права інтеL
лектуальної власності, результаL
ти якої використовуються для
укладання цивільноLправових
угод та інших потреб суспільL
ства.
Предметом регулювання НаL
ціонального стандарту № 4 є меL
тодичні та організаційні засади
визначення ринкової та інших
видів вартості майнових прав інL
телектуальної власності, особL
ливості оцінки зазначених
обíєктів.
До прийняття Національного
стандарту № 4 оцінка майнових
прав інтелектуальної власності в
Україні не регламентувалася,
процедура оцінки здійснювалася
виключно відповідно до Закону
України ´Про оцінку майна, майL
нових прав та професійну оціL
ночну діяльність в Україніª [2],
Національного стандарту № 1
´Загальні засади оцінки майна і
майнових правª [3], Положення
(стандарту) бухгалтерського обліL
ку 8 ´Нематеріальні активиª [4],
міжнародних та європейських
стандартів оцінки; проведення
ідентифікації майнових прав
обíєктів інтелектуальної власL
ності ñ згідно з Цивільним кодекL
сом України [5] та законами УкL
раїни, які регламентують охороL
ну прав на обíєкти інтелектуальL
ної власності; виконання оціночL
них процедур ñ відповідно до
міжнародних та європейських
стандартів оцінки.
Таким чином, існуючий стан
нормативноLправового регулюL
вання питання оцінки майнових
прав інтелектуальної власності
не відповідав сучасному рівню
розвитку економіки України.
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Прийняття Національного
стандарту № 4 ´Оцінка майнових
прав інтелектуальної власностіª
дасть змогу запровадити єдині
підходи, методи, оціночні процеL
дури під час оцінки майнових
прав на обíєкти права інтелектуL
альної власності, а також сприяL
тиме охороні інтелектуальної
власності, спрямованої на форL
мування цивілізованого ринку
обíєктів права інтелектуальної
власності та забезпечення ефекL
тивного захисту державних та
суспільних інтересів, повíязаних
з ними.
Відповідно до вимог статті 9
Закону України ´Про оцінку майL
на, майнових прав та професійну
оціночну діяльністьª від 12 липL
ня 2001 р. № 2658LIII розробL
лення нормативноLправових акL
тів з оцінки майна, у тому числі
Національного стандарту № 4,
здійснювалося на засадах міжнаL
родних стандартів оцінки. МіжL
народні стандарти оцінки вклюL
чають документи двох рівнів ñ
власне стандарти та посібники з
їх застосування. Оцінка немаL
теріальних активів, у тому числі
майнових прав інтелектуальної
власності, віднесена до докуL
ментів другого рівня ñ посібник
№ 4. Міжнародні Стандарти
Оцінки МСОL2005, які видаються
Міжнародним Комітетом зі СтанL
дартів оцінки, містять МіжнародL
ний посібник з оцінки № 4
´Оцінка вартості нематеріальних
активівª [6, с. 197]. Цей посібник
розробниками (робочою груL
пою, до складу якої увійшли
представники Фонду державL
ного майна України, Державного
департаменту інтелектуальної
власності, Українського товариL
ства оцінювачів та Асоціації фаL
хівців оцінки) було покладено в

основу проекту Національного
стандарту № 4. Більшість визнаL
чень, наведених у Міжнародному
посібнику № 4, повністю
відповідає застосованим у
Національному стандарті № 4.
Водночас Міжнародний посібник
з оцінки № 4 має деякі особлиL
вості, які потребували приведенL
ня у відповідність до українських
національних стандартів. ЗокреL
ма, у зазначеному посібнику
відсутня цілісна класифікація неL
матеріальних активів, що ускладL
нює вирізнення обíєктів оцінки;
методи оцінки, які пропонуютьL
ся, такі самі, що і для іншого
майна; не відображена спеL
цифіка оцінки майнових прав
інтелектуальної власності, зокреL
ма не висвітлені особливості
оцінки їх окремих видів; багато
рекомендацій присвячені загальL
ним процедурам оцінки та не
повíязані з визначенням вартості
майнових прав інтелектуальної
власності. Поряд з основними заL
вданнями ці моменти так само
повинні були бути враховані під
час розроблення Національного
стандарту № 4.
Національний стандарт № 4
містить методологічні питання
проведення оцінки обíєктів права
інтелектуальної власності, а саме:
у першому розділі ´Загальна
частинаª наведені визначення та
тлумачення основних понять,
які використовуються в оцінці
майнових прав інтелектуальної
власності, класифікація обíєктів
оцінки, основні методологічні
підходи до оцінки;
у другому розділі ´ОсоблиL
вості застосування методичних
підходівª містяться основні поL
ложення та оціночні процедури
методів дохідного, витратного
та порівняльного підходів до

оцінки майнових прав інтелектуL
альної власності;
у третьому розділі ´ОсоблиL
вості проведення деяких етапів
оцінки майнових прав інтелектуL
альної власності та визначення
розміру збитків від неправоL
мірного використання обíєктів
права інтелектуальної власностіª
наводиться перелік документів,
які засвідчують наявність майноL
вих прав інтелектуальної власL
ності, зазначені процедура визL
начення збитків від неправоL
мірного використання обíєктів
права інтелектуальної власності
та вимоги до проведення оцінки
обíєктів права інтелектуальної
власності, які містять секретну
інформацію;
у четвертому розділі ´Інші пиL
танняª визначені вимоги до склаL
дання звіту про оцінку майнових
прав на обíєкти права інтелектуL
альної власності та проведення
рецензування зазначених звітів.
Національним стандартом №
4 запроваджено низку новацій.
Так, обíєкт оцінки становлять
майнові права на обíєкти права
інтелектуальної
власності,
оскільки відповідно до частини
третьої статті 424 та статті 427
Цивільного кодексу України
обíєктом цивільних відносин є
саме майнові права таких обíєкL
тів (право на використання
обíєкта права інтелектуальної
власності; виключне право дозL
воляти використання обíєкта
права інтелектуальної власності;
виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
обíєкта права інтелектуальної
власності, у тому числі забороняL
ти таке використання; інші майL
нові права інтелектуальної власL
ності, встановлені законом). НеL
майнові права не є обíєктом
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оцінки, адже це суперечить поL
ложенням Закону України ´Про
оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в
Україніª.
Серед дефініцій, визначених
стандартом, уперше в нормативL
ноLправових актах з питань
оцінки систематизовані такі поL
няття, як авторська винагорода,
ліцензійний платіж та його види,
ліцензійна продукція, контраL
фактна продукція, строк корисL
ного використання обíєкта праL
ва інтелектуальної власності,
фактичний строк корисного виL
користання обíєкта права інтеL
лектуальної власності.
У пункті 7 Національного
стандарту № 4 міститься клаL
сифікація обíєктів права інтелекL
туальної власності, які можуть
оцінюватися відповідно до закоL
нодавства з питань оцінки.
Дохідний підхід до оцінки
майнових прав інтелектуальної
власності ґрунтується на метоL
дах непрямої капіталізації дохоL
ду (дисконтування грошового
потоку) та прямої капіталізації
доходу. При цьому в НаціональL
ному стандарті № 4 зазначено,
що загальноприйняті методи доL
хідного підходу під час оцінки
майнових прав інтелектуальної
власності реалізуються через
методи переваги у прибутку,
розподілу прибутків, додатковоL
го прибутку та роялті, що
повíязано з визначенням розL
міру тієї частини доходу, який
отриманий внаслідок наявності
в юридичної або фізичної особи
таких прав.
У Національному стандарті №
4 наведено також перелік специL
фічних ризиків, властивих обíєкL
там інтелектуальної власності,
які враховуються при визначенні

ставки дисконту та ставки капіL
талізації.
Витратний підхід до оцінки
майнових прав інтелектуальної
власності ґрунтується на визнаL
ченні вартості витрат, необхідL
них для відтворення або заміL
щення обíєкта оцінки.
Сукупність елементів порівL
няння в порівняльному підході
формується з факторів, які вплиL
вають на вартість майнових прав
інтелектуальної власності. До таL
ких факторів, зокрема, належать
наявність правової охорони майL
нових прав інтелектуальної власL
ності; умови фінансування догоL
ворів, предметом яких є майнові
права інтелектуальної власності;
галузь або сфера, в якій може виL
користовуватись обíєкт права
інтелектуальної власності, майL
нові права на який оцінюються;
функціональні, споживчі, екоL
номічні та інші характеристики
такого обíєкта; рівень його ноL
визни; залишковий строк корисL
ного використання; придатність
до промислового (комерційного)
використання.
Оцінка окремих видів майноL
вих прав інтелектуальної власL
ності може здійснюватися за умоL
ви відповідного обґрунтування із
застосуванням методу залишку,
який поєднує зазначені три метоL
дичних підходи.
Наведено методологію визнаL
чення збитків від неправомірноL
го застосування обíєктів інтелекL
туальної власності, без якої неL
можливо предíявити сьогодні
претензії в суді порушникам прав
інтелектуальної власності.
Враховуючи те що обíєкти
інтелектуальної власності не маL
ють матеріальноLречової форми,
субíєкт оціночної діяльності в
деяких випадках має певні

складнощі з ідентифікацією таL
ких обíєктів. Перелік документів,
які засвідчують майнові права
інтелектуальної власності, що
міститься у пункті 25 НаціональL
ного стандарту № 4, дає змогу
вирішити проблему правильної
ідентифікації обíєктів оцінки.
Зважаючи на те що в ДерL
жавному реєстрі субíєктів оціL
ночної діяльності, який веде
Фонд державного майна УкраїL
ни, зареєстровано близько 600
субíєктів оціночної діяльності ñ
субíєктів господарювання, які
мають сертифікат за напрямом
´Оцінка цілісних майнових комL
плексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальL
них активівª та спеціалізацією
2.2 ´Оцінка прав на обíєкти
інтелектуальної власностіª, НаL
ціональний стандарт № 4 буде
затребуваний українською оціL
ночною громадськістю. Тим
більше, що Національний станL
дарт № 4 відображає практику
оцінки, яка існує в Україні, та
базується на міжнародних станL
дартах оцінки, що є чинником
інтеграції до світової спільноти
оцінювачів.
За результатами проведеного
дослідження можна зробити висL
новки, що прийняття НаціональL
ного стандарту № 4 сприятиме:
підвищенню якості оцінки
майнових прав інтелектуальної
власності та достовірності реL
зультатів такої оцінки;
усуненню законодавчих проL
галин у питаннях оцінки майноL
вих прав інтелектуальної власL
ності;
встановленню чітких процеL
дур оцінки майнових прав інтеL
лектуальної власності;
створенню законодавчих заL
сад для формування конкурентL
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ного середовища у сфері оцінки
майнових прав інтелектуальної
власності;
створенню цивілізованого
ринку майнових прав інтелектуL
альної власності, заохоченню до
створення продуктів інтелектуL
альної праці;
дотриманню субíєктами оціL
ночної діяльності єдиних підL
ходів та технологій оцінки відпоL
відно до положень НаціональноL

го стандарту № 4;
створенню умов для збільшенL
ня кількості підприємств, у баL
лансі яких обíєкти права інтелекL
туальної власності будуть відобраL
жені за ринковою вартістю;
підвищенню якості виконуваL
них субíєктами оціночної діяльL
ності робіт з оцінки майнових
прав інтелектуальної власності
внаслідок стандартизації оцінки
таких обíєктів.

Необхідно висловити подяку
членам робочої групи з розробL
лення Національного стандарту
№ 4 Н. П. Кравцовій, Т. І. МирошніL
ченко, А. Б. Огаджаняну, Л. М. СіL
моновій, О. О. Тверезенко, доL
свід, професіоналізм, теоретичні
знання та практичні навички
яких стали підґрунтям положень
Національного стандарту № 4.
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Коротко ñ факти
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10.10.07 № 863Lр ЗАТ ´Інститут інтеL
лектуальної власності і праваª перетворено на вищий
навчальний заклад післядипломної освіти Державний
інститут інтелектуальної власності з віднесенням його
до сфери управління Міністерства освіти і науки
України (МОН).
´Офіційний вісник Україниª № 78 за 2007 рік
З метою обговорення поточного стану продажу в
2007 році та проблемних питань взаємодії органів
приватизації, Держземагентства, місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування
при продажу в 2007 році земельних ділянок державL
ної власності, на яких розташовані обíєкти, що підляL
гають приватизації, та інших нагальних питань 19
жовтня 2007 р. було проведено спільну нараду ФДМУ
та Держземагентства з питань впровадження Порядку
продажу земельних ділянок, на яких розташовані
обíєкти, що підлягають приватизації. На нараді були
присутні представники Держземагентства та його теL
риторіальних органів, Центру Державного земельного
кадастру Держземагентства та його територіальних

органів, центрального апарату ФДМУ та його
регіональних відділень. На нараді розглядалися такі
питання:
повноваження органів приватизації з розпоряL
дження земельними ділянками, на яких розташовані
обíєкти, що підлягають приватизації; роль і місце орL
ганів Держземагентства, органів місцевого самовряL
дування та місцевих адміністрацій, природоохоронL
них і санітарноLепідеміологічних органів, органів
архітектури та охорони культурної спадщини в процеL
дурі виготовлення, погодження та затвердження доL
кументації із землеустрою;
погодження Держземагентством Порядку внесення
земельних ділянок до статутних фондів обíєктів груL
п В, Г та обíєктів АПК у ході підготовки їх до продаL
жу;
шляхи фінансування витрат органів приватизації
на виготовлення землевпорядної документації та орL
ганізації продажу земельних ділянок, на яких розтаL
шовані обíєкти, що підлягають приватизації.
За матеріалами www.spfu.gov.ua

ПОГЛЯД СУЧАСНИКА

В АТ ´ М о н ф а р м ª :
в с е д л я с п ож и в а ч а
У ´Державному інформаційному бюлетені про приватизаціюª № 5 за 2001 рік
було опубліковано статтю тодішнього заступника начальника відділу
корпоративного управління РВ ФДМУ по Черкаській області В. В. Граська
´Сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств після приватизації
та забезпечення надходження коштів від приватизації до Державного бюджету
Україниª. У статті йшлося про перші кроки молодого на той час
фармацевтичного підприємства ВАТ ´Монфармª (м. Монастирище Черкаської
області), процес приватизації якого розпочався ще в 1995 році. Що змінилося на
´Монфарміª за час, який минув після публікації?

ПОГЛЯД СУЧАСНИКА
Підприємство було засновано в 1986 році, а з 1993
року ñ працює як самостійна компанія. З 2003 року, коли
на підприємство прийшла нова команда фахівців,
діяльність ВАТ активізувалася, зокрема на фармацевL
тичний ринок України вийшло шість нових препаратів.
У ВАТ ´Монфармª зробили ставку насамперед на врахуL
вання потреб споживачів, тому підприємство сьогодні
активно розширює асортимент продукції за рахунок упL
ровадження у виробництво оригінальних препаратів на
основі субстанцій рослинного та синтетичного походL
ження, а також аналогів високоефективних фармацевL
тичних препаратів провідних світових виробників. РозL
роблення та впровадження у виробництво нових ліків
здійснюються в тісній співпраці з Державним науковим
центром лікарських засобів (м. Харків), Львівським дерL
жавним медичним університетом ім. Данила Галицького,
іншими науковоLдослідними та профільними закладами
України.
Виробнича база ВАТ ´Монфармª постійно моL
дернізується, жорстка багаторівнева система контроL
лю забезпечує належну якість готової продукції. КолекL
тив високопрофесійних працівників щороку поповL
нюється молодими спеціалістами, зокрема випускникаL
ми Національного фармацевтичного університету (м.
Харків). Це дає змогу поступово забезпечити
відповідність організації роботи виробничих
підрозділів міжнародним стандартам (GMP, GLP, GDP,
ISO 9001). До речі, аби залучити на виробництво проL
фесіоналів, підприємство сплачує за навчання або наL
дає іменні стипендії найкращим студентам фармацевL
тичних навчальних закладів, забезпечує працівників
житлом та вирішує інші соціальні проблеми працююL
чих.
Запорукою успішної роботи підприємства є якість
сировини, яку використовують для виробництва
лікарських засобів. На жаль, виробництво ефективних
сучасних фармацевтичних субстанцій в Україні майже
відсутнє, тому основну масу субстанцій (близько 80 відL
сотків) підприємство імпортує. ´Монфармª співпрацює
з такими відомими виробниками високоякісних
хімічних субстанцій, як ´Omicron Qnimica S. A.ª та
´Antibiotikosª (Іспанія), ´B. F. Goodrichª (Німеччина),
´Ranbaxyª (Індія) та багатьма іншими. На підприємстві
функціонують склад готової продукції, оснащений суL
часним устаткуванням для додержання оптимальних
температурних режимів зберігання, а також ізотерL
мічний автомобільний парк, що разом з вигідним геоL
графічним розташуванням ВАТ забезпечує своєчасну
доставку непошкодженої та свіжої продукції в будьL
який регіон України. Щотижня завантажені продукцією
автомобілі вирушають у напрямку Києва, Харкова,
Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси, СімфероL

поля, Луганська та інших міст нашої країни.
Особливу увагу ВАТ ´Монфармª приділяє виготовL
ленню лікарських засобів у формі супозиторіїв і сьоL
годні є лідером з їх виробництва в Україні. Так, випусL
кається близько 26 видів супозиторіїв, зLпоміж яких
відомі ´Флуренезидª, ´Анальдимª, ´Парасетамолª тощо.
Супозиторії як лікарська форма постійно удосконалюL
ються як у вітчизняній, так і закордонній медичній
практиці. Тривалий час таку лікарську форму викорисL
товували лише як засіб для лікування локальних захвоL
рювань. Сучасна медицина визнала й використовує заL

Сьогодні асортимент медичних препаратів, які
виробляє підприємство, налічує більш як 60 найменуL
вань лікарських засобів різних фармакотерапевтичL
них груп. Освоєно виробництво таблеток, супозиL
торіїв, капсул та рідких розчинів для зовнішнього
застосування. Препарати виробництва ВАТ ´МонL
фармª, яке з липня 2007 року очолює Сергій Івано3
вич Чернишов, завдяки високій якості та ціновій
доступності успішно продаються не тільки на териL
торії України, а й у країнах СНД.

гальнотерапевтичний ефект супозиторіїв. У провідних
європейських країнах номенклатура супозиторіїв наL
лічує близько тисячі найменувань. ´Монфармª також
постійно розширює асортимент супозиторіїв за рахуL
нок впровадження нових препаратів на основі оригінаL
льних вітчизняних субстанцій натурального походженL
ня ñ препаратівLгенериків. Підприємство прагне повL
ністю задовольнити потреби населення України у виL
сокоефективних лікарських препаратах у формі супоL
зиторіїв за доступними цінами (порівняно з імпортниL
ми аналогами ціни на них нижчі на 30 ñ 50 відсотків).
Збут продукції переважно здійснюється за такою
схемою: завод ñ оптові структури ñ аптечні установи ñ
кінцевий споживач. Ця схема дає змогу якнайкраще заL
довольнити вимоги всіх операторів ринку. Завод міL
німізує свої збутові витрати, аптеки вчасно одержують
необхідну продукцію, споживач забезпечений лікарсьL
кими препаратами та впевнений у їх високій якості.
Департамент збуту підприємства намагається забезL
печити наявність продукції ВАТ у кожній аптеці України.
З більшістю аптечних мереж у підприємства встаL
новилися дружні партнерські взаємини. Провізори апL
тек знають продукцію ВАТ ´Монфармª як таку, що добL
ре реалізовується, а претензій щодо її якості немає.
Підприємство активно шукає вихід на фармацевтичні
ринки країн СНД. Уже налагоджено співпрацю з партL
нерами з Білорусі, зареєстровано препарати ВАТ у МолL
дові та Туркменистані.
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ПОГЛЯД СУЧАСНИКА
го ñ ознайомитися з побажаннями учасників цих заL
ходів. Отриману інформацію використовують під час
розроблення нових препаратів. Так, нещодавно підL
приємство брало участь в обласному зíїзді гінекологів
Черкащини, організованому на базі Золотоніської райL
У сучасних умовах одними із ключових факторів
успіху підприємства на фармацевтичному ринку є
якість препаратів, грамотно визначений асортимент
продукції, модернізація виробничих потужностей,
висококваліфіковані працівники.
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Однак успішний збут продукції неможливий без
розроблення та впровадження стратегії маркетингової
підтримки. З огляду на високу конкуренцію на ринку та
непоінформованість лікарів щодо нових препаратів, у
2003 році підприємством разом з ТОВ ´ФармLРостª утвоL
рено службу медичних представників. Завданням меL
дичних представників є доведення інформації про
лікарські засоби виробництва ВАТ ´Монфармª до лікаL
рів, провізорів на місцях та забезпечення наявності
промоційних препаратів в аптечних мережах. У планах
ñ налагодити роботу медичних представників у кожноL
му обласному центрі. Представники підприємства беL
руть активну участь у наукових семінарах і симL
позіумах, що дає змогу, з одного боку, запропонувати
лікарям нові вітчизняні ефективні препарати, з іншоL

Пряма

онної лікарні. Нові види продукції ВАТ заінтересували
учасників, схвальні відгуки дістали вже відомі препараL
ти. Інформацію про продукцію ВАТ ´Монфармª також
розміщують у спеціалізованих фармацевтичних та меL
дичних виданнях (щотижневику ´Аптекаª, ´ЕнциклоL
педії здоровíяª та ін.). Для налагодження зворотного
звíязку зі споживачами, укладення нових контрактів,
подальшого просування продукції на ринок підприємL
ство бере участь у спеціалізованих виставках.
У 2004 році досягнення ВАТ ´Монфармª відзначені
Асамблеєю ділових кіл України ñ підприємство стало
лауреатом загальнонаціонального конкурсу ´Вища проL
баª за впровадження сучасних технологій та виготовL
лення якісних лікарських препаратів у формі супозиL
торіїв. У 2005 році ВАТ визнано переможцем регіональL
ного етапу конкурсу ´100 кращих товарів Україниª в
номінації ´Промислові товари для населенняª.
Здобутки колективу свідчать про динамічний розвиL
ток підприємства, його впевнений поступ на вітчизняL
ному та зарубіжному ринках. А це означає, що перехід
на нові, приватні рейки господарювання, здійснений
свого часу, був правильним, адже дав потужний імпульс
оновлення, впровадження нових технологій, освоєння
нових видів продукції, яка має попит на ринку.

Підготував Владислав КИРЕЙ

мова

´Приватизація державних медичних закладів неL
можлива за жодних обставин, ñ про це Голова
ФДМУ Валентина Семенюк заявила в інтервíю журL
налістам, коментуючи інформацію ЗМІ щодо приватиL
зації медичних закладів. ñ Немає жодної законодавчої
підстави для приватизації державних медичних заL
кладів, і більш того, за жодних обставин ФДМУ не
підтримає такі пропозиції, якщо вони будуть висловL

люватися. Усі без винятку громадяни країни повинні
мати можливість отримувати медичну допомогу, приL
ватизація таких обíєктів матиме катастрофічні
наслідки для населення України, набагато катастL
рофічніші, ніж ті, які ми отримали від ваучерної приваL
тизаціїª, ñ підкреслила керівник ФДМУ.
За матеріалами www.spfu.gov.ua

До 153річчя утворення регіонального відділення

У пошуках ефективного
власника
Пíятнадцять років тому було утворено Регіональне
відділення ФДМУ по Вінницькій області. Початок роботи
місцевого органу приватизації дав старт процесам
реформування державної власності на Вінниччині, про які
сьогодні на сторінках Бюлетеня розповідає начальник
регіонального відділення Петро Андрійович ГИЖКО.

ñ Петре Андрійовичу, як все починалося?
ñ Починалося з великими ентузіазмом, завзяттям і романтикою.
Уявіть, що на середину класу виходить першокласник і починає урок на
тему ´Реформування прав державної власностіª. Ось приблизно з такої
ситуації й стартували. Довелося вчитися самим, працювати та навчати
інших.
ñ На Вашу думку, чи змінилося сьогодні ставлення до приватної
власності?
ñ Ще 15 років тому слова ´приватна власністьª викликали в багатьох
наших співвітчизників якщо не переляк, то принаймні негативні емоції,
а сьогодні ми вже не уявляємо свого життя без купівліLпродажу квартир,
повних прилавків приватних крамниць, акціонерного капіталу, конкуL
ренції різноманітних недержавних фірм, можливості вільного обміну укL
раїнської гривні на будьLяку іноземну валюту тощо.
Зміни, які сталися з 1992 року у сфері відносин власності в нашому
суспільстві, незаперечно підтверджують те, що приватизація в Україні
й у Вінницькій області зокрема була одним із найбільш результативних
та динамічних суспільних процесів і стала основою економічної рефорL
ми в нашій області. Так, у результаті приватизації державного майна
створено вагомий недержавний сектор економіки, основу якого стаL
новлять більш як півтисячі ВАТ, а загалом приватизовано більш як
2 700 обíєктів області.
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ñ Чи виправданою була сертифікатна приватизація?
ñ Приватизаційні майнові сертифікати стали засобом розрахунку під
час продажу обíєктів способами викупу, продажу за комерційним і некоL
мерційним конкурсами. Відповідно до Указу Президента України від
27.12.94 № 809/94 ´Про заходи щодо введення у готівковий обіг іменних
приватизаційних майнових сертифікатівª у 1995 році було здійснено пеL
рехід від безготівкової до паперової форми сертифікатів.
Продаж акцій здійснювався через мережу центрів сертифікатних аукL
ціонів. Загалом цей період можна назвати валом приватизації, який реаL
лізовував принцип соціальної справедливості. Була порахована вартість
усього державного майна України, від тієї вартості виділили 70 %, які
поділили на 52 мільйони громадян і отримали вартість одного приватиL
заційного майнового сертифіката ñ 500 гривень.
Регіональне відділення працювало ударними темпами ñ змінювали
форму власності 500 ñ 700 обíєктів на рік. Зазвичай така швидкість негаL
тивно впливала на якість підготовки обíєктів до приватизації. Першими
приватизовувалися прибуткові обíєкти зі швидким оборотом коштів ñ
здебільшого торгівлі, громадського харчування, обслуговування та побуL
ту. В ті часи, як ви памíятаєте, був суцільний дефіцит. Люди стояли у
вінницькому універмазі відразу в трьох чергах: на першому поверсі ñ за
зубними щітками, на другому ñ за шкарпетками, а на третьому ñ щоб заL
писатися ще в одну чергу на придбання холодильника. Ситуація штучноL
го дефіциту давала змогу одержувати надприбутки ділкам від торгівлі.
Однак завдяки приватизації зíявилася маса приватних комерційних
структур і конкуренція знищила монополію, дефіцит і надприбутки.
На відміну від закладів торгівлі підприємства з переробки сільськогоL
сподарської продукції та машинобудування користувалися меншим попиL
том, оскільки самі виробництва доволі ризиковані, а виробничий цикл
розтягнутий у часі. Так, аби виростити фруктовий сад, потрібно пíять
років, а чи буде врожай на шостий ñ невідомо, як невідомою буде й ціна
реалізації плодовоLягідної продукції. У галузі машинобудування будьLякий
проект спочатку розробляють, потім відбуваються дослідження, серL
тифікація, впровадженняÖ Минають роки. А в девíяності минулого
сторіччя були суцільний бартер й інфляція близько 365 % за рік, яка
навіть у Книгу рекордів Гінесса потрапила.
ñ Отже, роздали все за безцінь?
ñ Думок, звинувачень та спекуляцій на цю тему вистачає. Давайте не
будемо говорити: роздавали за безцінь, а скажемо: по закону чи не по
закону.
Фонд державного майна України насамперед є державним органом,
що працює виключно відповідно до чинного законодавства. Якщо закон
передбачав безоплатну передачу майна сільськогосподарським товароL
виробникам, переробним підприємствам, то ми безоплатно віддавали таL
ке майно.
Регіональне відділення колись звинувачували в тому, що продало ВАТ
´Аналогª за ціною восьми автомобілів ´Жигуліª. Ми продали це
підприємство більше ніж за півтора мільярди купоноLкарбованців. Якщо
механічно відкинути нулі та перевести цю суму в гривні, то дійсно вихоL
дить зазначена сума. Однак якщо згадати, який був курс долара того чаL
су, то виходить, що ми продали підприємство за один мільйон доларів
США. До того ж покупець ще взяв на себе боргові зобовíязання підприL
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ємства на таку саму суму. Отже, потрібно реально дивитися на речі та роL
бити правильні висновки. Коли відбувався процес приватизації підL
приємства, середня заробітна плата відповідала 30 ñ 40 доларам США, а
ціна однокімнатної квартири у Вінниці ñ 3 000 ñ 4 000 доларів США.
Близько 80 % майна у Вінницькій області було роздано безкоштовно,
однак відбувалося це згідно з чинним приватизаційним законодавством:
70 % державного майна поглинула сертифікатна приватизація; всі сільсьL
когосподарські структури, які спеціалізувалися на переробці, отримали
51 % акцій, сільськогосподарські підприємства, створені на базі колгосL
пів (радгоспів), отримали 100 % акцій створених акціонерних товариств.
Зазначу, що найбільшу кількість ВАТ в АПК створено саме у ВінницьL
кій області в період сертифікатної приватизації. На ВАТ було перетвореL
но 98 радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств
(або 11,8 % загальної кількості таких у державі), тоді як у Волинській та
Рівненській ñ по 8 (0,9 %), Закарпатській області ñ 7 підприємств (0,8 %).
Хіба можна протягом року ефективно та якісно підготувати до приваL
тизації 700 обíєктів? А все продавалося без відповідної ринкової оцінки,
оскільки існувала стандартизована оцінка, яка враховувала лише залишL
кову балансову вартість обíєкта. Великі підприємства, діяльність яких
потребувала державного регулювання, таким чином не можна було приL
ватизовувати. Це була помилка. Потрібно було продавати все так, як ВАТ
´Криворіжстальª: детально вивчивши бізнесLпропозиції та сформувавши
інвестиційні зобовíязання. І не трудовий колектив повинен управляти
підприємством, а група професійних менеджерів.
ñ Як Ви гадаєте, більше позитивних чи негативних результатів
приватизації?
ñ Звичайно, позитивних. Приватна власність змінила стиль нашого
життя, зокрема зíявилися нові технології, про які ми 15 років тому навіть
і не мріяли. Щодо підприємств ñ тут також багато змін на краще. НаприL
клад, Вінницька кондитерська фабрика на момент приватизації працюL
вала три дні на тиждень в одну зміну. Тепер ВАТ ´Вінницька кондитерсьL
ка фабрикаª працює щодня в три зміни, а продукція користується
незмінним попитом.
Звичайно, є і негативні приклади. Ви можете мене спитати, чому на теL
ренах Вінницької області не працюють ВАТ ´Вінницький ламповий заL
водª, ВАТ ´Маякª, ВАТ ´Вінницький підшипниковий заводª. Ці заводи поL
чали збитково працювати ще до приватизації, в умовах жорсткого плаL
нування. З розпадом СРСР, коли міжгосподарські звíязки були розірвані,
загибель цих підприємств була майже неминуча. Наприклад, підшипниL
ковий завод працював на весь Радянський Союз, країни Азії, Африки, ЛаL
тинської Америки тощо. На підприємстві були задіяні більш як 9 тисяч
працівників, які випускали 65 мільйонів підшипників на рік. Для потреб
ринку України така кількість підшипників не потрібна, а перепрофілюваL
ти виробництво важко.
ñ Ви згадували про приватизацію підприємств АПК. А на Віннич3
чині такі підприємства мають певну специфікуÖ
ñ Так, Вінниччина, яку називали ´цукровим Донбасомª, тривалий час
була головним постачальником цукру колишнього Радянського Союзу. За
статистикою, щороку на кожного жителя СРСР припадало 16 кг солодL
кого продукту, виробленого саме у Вінницькій області. Тому регіональне
відділення під час приватизації підприємств цукрової галузі Вінниччини
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набуло унікального досвіду, не характерного для інших областей УкL
раїни.
Приватизація цукрових заводів Вінницької області мала стратегічне
значення для економіки області та країни загалом і здійснювалася регіоL
нальним відділенням з 1995 до 1997 року шляхом перетворення їх на
ВАТ згідно з декретом Кабінету Міністрів України від 17.05.93 № 51L93
´Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексіª та
Законом України ´Про особливості приватизації майна в агропромислоL
вому комплексіª.
До початку процесу приватизації цукрові заводи переважно були
здані в оренду трудовим колективам. Під час приватизації пільговий проL
даж акцій трудовому колективу становив понад 20 %, сільськогосподарL
ським виробникам ñ від 2 до 25 %. На пíяти цукрових заводах трудовим
колективам безоплатно було передано від 19 до 51 % акцій.
Фактично всі цукрові заводи, які підлягали приватизації, були збитL
кові, розмір кредиторської заборгованості в дваLтри рази перевищував
розмір статутних фондів. Знос основних фондів становив понад 50 %.
Наприклад, у ВАТ ´Чорноминський цукровий заводª (Піщанський район)
розмір кредиторської заборгованості перевищував розмір статутного
фонду на 124 % при зносі основних фондів 67,4 %, у ВАТ ´Удицький цуL
кровий заводª (Теплицький район) розмір кредиторської заборгованості
перевищував розмір статутного фонду на 167,6 % при зносі основних
фондів 71,2 %. ´Рекордсменомª стало ВАТ ´Деребчинський цукровий заL
водª (Шаргородський район), у якому розмір кредиторської заборгоL
ваності перевищував розмір статутного фонду на 369,6 % при зносі осL
новних фондів 58,1 %.
Лише вісім цукрових заводів мали кредиторську заборгованість,
розмір якої наближався або дорівнював розміру статутного фонду, і чоL
тири ñ на рівні 23 ñ 66,2 % статутного фонду.
Існуюча модель роздержавлення цукрових заводів унеможливила на
цьому етапі залучення ефективного власника, тому починаючи з 1999 роL
ку акціонерні товариства, які були створені в процесі приватизації на
базі цукрових заводів області, стали збанкрутовувати.
Саме в 1999 році з початком грошової приватизації великих та сеL
редніх підприємств та прийняттям Закону України ´Про відновлення плаL
тоспроможності боржника або визнання його банкрутомª виникло пиL
тання пріоритетності процедур банкрутства та приватизації.
Сьогодні з 38 цукрових заводів 22 ñ оголошені банкрутами.
Більшість цукрових заводів були збудовані в 1890 ñ 1900 роках. ПереL
профілювати ці заводи неможливо, оскільки обладнання, встановлене
на них, є специфічним, його не можна використати для іншого виробL
ництва, тому не всі цукрові заводи можуть вижити. Так, вже сім цукроL
варень припинили своє існування, а обладнання порізано на металоL
брухт. На 10 підприємствах обладнання законсервовано.
Чи потрібна така кількість цукрових заводів і в такому занедбаному
стані? Колись заводи працювали за наявності державної підтримки, деL
шевих колгоспної сировини та енергоносіїв. У сучасних економічних реL
аліях собівартість цукру, виробленого цими заводами, можна прирівняти
до вартості золотого піску. Ситуація склалася парадоксальна, адже купиL
ти цукор на початку 90Lх років минулого століття було неможливо, а сьоL
годні вітчизняним цукром затоварено всі крамниці й ціна на нього
постійно падає, оскільки держава взяла на себе функції регулювання
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ціни. В сезон працюють приблизно 20 цукрових заводів, і випуск готової
продукції значно перевищує той показник, коли їх працювало 38.
Ось ще один приклад. Коли будувався Крижопільський цукровий заL
вод, то відповідною програмою і проектом передбачалося закриття
пíяти нерентабельних цукрових заводів у цьому регіоні з метою звільненL
ня сировинної зони для нового сучасного виробництва у ВАТ ´КрижопільL
ський цукровий заводª. Унаслідок непродуманих рішень залишилися і
Крижопільський цукровий завод, який працював лише на 20% своєї виL
робничої потужності, й пíять нерентабельних цукрових заводівÖ
ñ Які завдання стоять перед регіональним відділенням сьогодні?
ñ Приватизацію великих підприємств на Вінниччині завершено. ЗалиL
шилася низка підприємств окремих галузей, які потребують спеціальноL
го політичного рішення Верховної Ради України, щоб розпочати їх приL
ватизацію.
Перед регіональним відділенням стоять інші пріоритетні завдання.
ПоLперше, ефективне управління державним майном, що останнім чаL
сом стає більш актуальним і потребує виважених і відповідальних
підходів. Найбільш поширеним останніми роками способом управління
державним майном є саме оренда, яка стала одним із джерел надходL
жень до Державного бюджету України, сприяє становленню та розвитку
малого й середнього бізнесу, дає змогу підтримувати підприємницьку
діяльність, створювати нові робочі місця. Отже, оренда ñ не тільки і не
стільки джерело поповнення бюджету, але й один із чинників зменшенL
ня соціальної напруги в регіоні.
ПоLдруге, ефективне управління державними корпоративними праваL
ми, оскільки, володіючи певним пакетом акцій підприємства, держава
може впливати на хід управлінської та господарської діяльності акціоL
нерного товариства й отримувати частину прибутку через виплату дивіL
дендів.
ПоLтретє, управління майном, що не включене до статутних фондів
господарських товариств і залишилося в державній власності (соціальна
сфера, житловий фонд, майно цивільної оборони тощо). Регіональне
відділення мало 5,5 тисяч таких обíєктів, щодо яких необхідно було
приймати виважені рішення, а відповідних нормативних та законодавL
чих актів тривалий час не існувало. Сьогодні створено нормативну базу,
відповідно до якої ці обíєкти можна передавати до Міністерства з надзвиL
чайних ситуацій, здавати на зберігання, а частково й приватизувати.
Важливими завданнями залишаються контроль договорів купівліLпроL
дажу (тобто інвестиційних зобовíязань), претензійноLпозовна робота щоL
до захисту майнових прав держави, контроль правильності оцінки дерL
жавного майна під час його відчуження державними підприємствами,
інформаційне забезпечення наповнення реєстру державного майна на
території області.
Приємно зазначити, що Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій
області впродовж кількох років перебуває в пíятірці тих, які повністю
виконують усі доведені планові завдання з надходження коштів до ДерL
жавного бюджету України.
І насамкінець хочу сказати, що одне з центральних місць у трансфорL
маціях, які відбулися протягом останніх років з українським суспільством
і кожним з його громадян, беззаперечно належить приватизації.

Бесіду вів Юрій НЕПИЙВОДА
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К

олишній Миколаївський трансформаторний завод імені Ленінського
комсомолу ñ ВАТ ´Інгулª ñ 1 листопада 2007 року святкував своє 47L
річчя. Свого часу завод забезпечував спеціальною продукцією
підприємства військовоLпромислового комплексу Радянського Союзу. Після
розпаду СРСР і втрати звíязків між підприємствами для Миколаївського
трансформаторного заводу настали скрутні часи...
Здійснена в 1994 році корпоратизація, в процесі якої підприємство було
перетворено на ВАТ ´Інгулª, дала змогу керівництву працювати самостійно,
проте не вирішила проблему виведення заводу із кризового становища.
Відсутність ефективної програми щодо конверсії підприємств військовоLпроL
мислового комплексу в Україні призвела до того, що до 2002 року завод пеL
ребував на межі банкрутства: якщо колись на заводі працювало 6 500
робітників, то у той час через прохідну проходило лише 300. Основні фонL
ди підприємства були завантажені на 10 відсотків, а вузькоспеціалізоване усL
таткування взагалі не завантажувалося. Не було обігових коштів, кредиL
торська заборгованість становила 6,5 млн грн., заборгованість із виплати заL
робітної плати за 60 місяців ñ 860,0 тис. грн. За серпень 2002 року видана
на руки середня зарплата становила 46,0 грн. Люди працювали в жахливих
умовах: усі дахи підтікали, жодне приміщення взимку не опалювалося, за неL
сплату рахунків заводу систематично вимикали електрику. Підприємство буL
ло фактично зруйновано. Міністерство промислової політики України було
не в змозі забезпечити ефективне управління корпоративними правами дерL
жави в цьому акціонерному товаристві, до того ж щороку змінювалися голоL
ви правління ВАТ.
Законодавством України заборонено визнавати банкрутом і ліквідовувати
підприємства, в яких частка держави у статутному фонді становить більш як
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25 відсотків (у ВАТ ´Інгулª вона стаL
новила 50,19 відсотка). За пропоL
зицією комітету кредиторів ухвалою
господарського суду Миколаївської
області в серпні 2002 року ВАТ
´Інгулª було розпочато процедуру саL
нації, головною метою якої було
сконцентрувати виробництво на
менших площах, значно зменшити
енергетичні та інші витрати, здійL
снити зміни в організаційній струкL
турі, освоїти нові види виробів, наL
лагодити роботу служби маркетингу,
збільшити обсяги виробництва та
вийти на показники беззбиткової
діяльності.
Після погодження з ФДМУ план
санації було затверджено. Хід викоL
нання плану щокварталу розглядали
комітет кредиторів та господарсьL
кий суд. З метою захисту інтересів
держави в процесі виконання плану
санації та відповідно до наказу
ФДМУ від 22.12.04 № 2904 ´Про заL
лучення регіональних відділень
ФДМУ до участі у розгляді планів саL
нації підприємствª Регіональне відL
ділення ФДМУ по Миколаївській обL
ласті (далі ñ регіональне відділення)
здійснювало жорсткий контроль за
виконанням плану санації ВАТ
´Інгулª. Фахівці регіонального віддіL
лення проводили рецензування неL
залежної оцінки майна ВАТ ´Інгулª,
яке підлягало реалізації, контролюL
вали проведення торгів із продажу
цього майна, постійно здійснювали
моніторинг погашення заборговаL
ності з виплати заробітної плати
відповідно до планів санації та виL
плати поточної заробітної плати. ЗаL
ступник начальника регіонального
відділення Т. А. Клєпцова брала
участь у засіданнях комітету кредиL
торів та фактично координувала
діяльність представників державних
органів, які входили до складу цього
органу. Завдяки діям регіонального
відділення всі спроби ´тіньової приL
ватизаціїª ВАТ ´Інгулª були своєчасно
припинені.
У результаті санації виробництво
було сконцентровано в головному
корпусі заводу. Освоєно виробниL
цтво нової продукції, в тому числі
трансформаторів струму для вугільL

них шахт типу ´КористьL6ª, катодL
них станцій захисту газопроводів,
трансформаторів типу ТПН, ТШL4L
17, ТШL6L2, соленоїдів тощо. РобітL
ники та управлінський персонал осL
новних дільниць виробництва (наL
мотування, складання, монтажу, наL
пилювання, зовнішнього огляду),
конструкторськоLтехнологічного
відділу, складів заготівель і готової
продукції, ОТК вже дві зими працюL
ють в опалюваних приміщеннях;
відремонтовано значну частину
дахів.
З лютого 2005 року підприємство
сплачує податки до Пенсійного фонL
ду, а з березня 2006 року ñ й до бюL
джету, зокрема податок на прибуток
за I квартал 2006 року сплачено в
сумі 24,125 тис. грн. Реєстрову креL
диторську заборгованість в сумі
4,7 млн грн. повністю погашено.
У травні 2006 року господарсьL
кий суд Миколаївської області прийL
няв рішення про припинення процеL
дури банкрутства ВАТ ´Інгулª.
Перед регіональним відділенням
стояло одне з найскладніших заL
вдань приватизації, визначених у
Державній програмі приватизації, ñ
створити сприятливі умови для поL
яви приватного власника, який має
довгострокові інтереси щодо розL
витку приватизованого підприємL
ства та здійснює ефективне управL
ління ним. У червні 2006 року регіоL
нальне відділення ñ перше серед
регіональних відділень ФДМУ ñ проL
вело конкурс із продажу пакета
акцій ВАТ ´Інгулª у розмірі 50,191
відсотка статутного фонду товаристL
ва за новою процедурою (із викориL
станням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону). РеаL
лізація регіональним відділенням паL
кета акцій на конкурсі ефективному
інвестору ñ ПП ´Видавництво ´ПосейL
донª ñ стала наступним етапом оздоL
ровлення підприємства. Згідно з доL
говором купівліLпродажу протягом
пíяти років передбачено здійснення
покупцем інвестицій на розвиток виL
робництва на суму 1 500 тис. грн.
Фіксовані умови договору купівліL
продажу сформульовані таким чиL
ном, що регіональне відділення конL

тролює виконання покупцем узятих
на себе зобовíязань не менше ніж
двічі на рік. Інвестиційні зоL
бовíязання відповідно до умов догоL
вору купівліLпродажу в 2006 році ñ І
півріччі 2007 року покупцем викоL
нані в повному обсязі. Вже здійснеL
но інвестицій на суму 300,0 тис.
грн., що дало змогу в І півріччі 2007
року збільшити надходження від реL
алізації продукції в 3,4 раза порівняL
но з аналогічним періодом минулого
року, а також вийти на показники
прибуткової діяльності. ПрострочеL
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на заборгованість до Пенсійного
фонду України, за обовíязковими
платежами до бюджетів усіх рівнів
та з виплати заробітної плати на підL
приємстві відсутня. Крім того, новим
власником у листопаді 2006 року
внесено коштів на суму 160 тис. грн.
для передання житлового фонду та
гуртожитків, які перебували на баL
лансі підприємства, в комунальну
власність територіальної громади
м. Миколаєва та в січні 2007 року
забезпечено це передання. ПокуL
пець розпочав роботи з упровадL
ження сучасних технологій, меL
ханізації та автоматизації виробL
ництва. Одночасно з капітальним
ремонтом основного обладнання
триває робота з розроблення проекL
ту гальванічної ділянки підприємL
ства, зокрема нестандартного обL
ладнання та блочної установки. Нині
у ВАТ ´Інгулª обсяг виробництва стаL
новить більш як 530 тис. грн. на
місяць, що на 65 відсотків більше,
ніж у 2006 році. Накреслено шляхи
подальшого збільшення обсягів виL
робництва за рахунок розширення
номенклатури виробів. Також придіL
ляється велика увага соціальним
питанням: розмір заробітної плати
протягом 2006 року збільшився на
28 відсотків, а у І півріччі 2007 року
(порівняно з аналогічним періодом
минулого року) ñ на 26 відсотків. ЗаL
безпечується постійне матеріальне
стимулювання працівників, зменшеL
но частку виробництва з небезпечL
ними та шкідливими умовами праці.
Прихід ефективного власника
дав змогу зміцніти позиції заводу на
ринку відповідної електронної проL
дукції, відновити втрачені звíязки зі
споживачами в країнах СНД. ВідбуL
ваються постійний пошук нових наL
прямів діяльності, розширення асорL
тименту продукції, впроваджуються
нові розробки. За рік діяльності ноL
вого керівництва ВАТ ´Інгулª: введеL
но в дію програмну розробку з плаL
нування закупівель матеріалів для
потреб виробництва; здійснено
ґрунтовний аналіз ринку відповідної
електронної продукції країн СНД;
визначено стратегію розвитку підL
приємства; впроваджено систему

стратегічного й оперативного плануL
вання продажів і виробництва; відL
новлено звíязки зі стратегічними
споживачами в Україні, Росії й БілоL
русі, налагоджуються звíязки з країL
нами далекого зарубіжжя ñ НімеччиL
ною, Угорщиною, Польщею, ФранL
цією; впроваджено систему виробL
ничої й комерційної кооперації з
російськими та німецькими виробL
никами (закупівля й постачання комL
плектуючих і готової продукції); утL
ворено відділ маркетингу та збуту
(збільшилися обсяги продажу готоL
вої продукції на 76,2 відсотка порівL
няно з аналогічним періодом 2006
року, фактично підприємство викоL
нало річний план з продажу за 7 міL
сяців); постійно здійснюються моL
дернізація та відновлення устаткуL
вання, заходи щодо підготовки до
виробництва (відновлено два склаL
дальних конвеєри, верстати для баL
гатомісного намотування, розробL
лено та введено в експлуатацію
верстат для намотування великого
магнітопроводу), впроваджуються
технології безвідходного виробL
ництва.
Однак існують і проблеми, з якиL
ми сьогодні стикаються багато заL
водів України. ПоLперше, бракує моL
лодих фахівців у галузі радіоелекL
троніки й машинобудування, поLдруL
ге, відсутня підтримка високотехноL
логічних виробництв з боку держаL
ви. Руйнування системи професійноL
технічних училищ, орієнтація вищих
навчальних закладів на підготовку
насамперед економістів і юристів
спричинили те, що країна залишилаL
ся без кваліфікованих інженерівL
конструкторів, слюсарівLналадників,
складальників, фахівців із твердосL
плавних та іонноLкристалічних маL
теріалів, а середній вік зайнятих на
заводах сьогодні перевищує 50
років.
Однак, незважаючи на проблеми,
працівники ВАТ з оптимізмом дивL
ляться в майбутнє. Нещодавно коL
лектив поповнився колишніми праL
цівниками, які після перерви поверL
нулися на підприємство, і тепер у
ВАТ працює більш як 300 осіб. ПрийL
шли працювати на завод й молоді

фахівці.
З липня 2006 року головою
правління ВАТ ´Інгулª обрано Івана
Олексійовича Тимченка. Так склалоL
ся, що завод, який не один десяток
років працював на оборонну проL
мисловість, очолили колишні війсьL
ковослужбовці. Це люди досвідчені,
дисципліновані, працюють злагоL
джено і, найголовніше, заряджають
енергією й оптимізмом колектив. ГоL
лова правління впевнений, що заL
вод розвиватиметься, адже інвестор
докладає максимум зусиль до виріL
шення проблем підприємства.
У найближчих планах ñ упровадL
ження прогресивних технологій,
значне поліпшення умов праці, підL
вищення рівня заробітної плати, доL
будова житлового будинку для
фахівців та робітників, які тривалий
час працюють на підприємстві. На
підприємстві зберігся й профспілкоL
вий осередок, який разом з адміL
ністрацією опікується соціальною
сферою заводу.
Нині ВАТ ´Інгулª є одним із проL
відних підприємств в Україні та СНД
з розроблення та випуску трансфорL
маторів живлення й дроселів, зокреL
ма малопотужних й середньої поL
тужності трансформаторів, дроселів
для засобів обчислювальної техніки,
побутової й загальнопромислової
радіоелектронної апаратури, трансL
форматорів живлення для СВЧLпеL
чей, а також фільтрів для спецапаL
ратури, вторинних джерел живленL
ня для пристроїв.
Так, освоєно випуск більше ніж
двох тисяч видів продукції спеціальL
ного призначення, яка за технічниL
ми характеристиками не постуL
пається відомим світовим аналогам.
Потенціал Миколаївського трансL
форматорного заводу, накопичений
за багаторічну історію, знаходиться
у вправних господарських руках, а
отже, торговельна марка ´Інгулª ще
пролунає на світових ринках радіоL
електроніки.
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Секрети успіху
від ЗАТ ´Луга3Новаª
І

сторія створення Луганського лікероLгорілчаного заводу сягає
корінням у далекий 1896 рік, коли бельгійські та німецькі фабриканти
спільно розпочали будівництво підприємства з виробництва лікероL
горілчаної продукції. Проте вже в 1897 році указом Кабінету Міністрів
Російської Імперії завод був переведений на казенний рахунок.
За роки існування завод пережив чимало: дві світові війни, революцію,
період дії сухого закону. Протягом цього часу змінювалися урядовці, влаL
да, назва та структура держави, але завжди незмінно високою залишалаL
сь якість продукції Луганського лікероLгорілчаного заводу.
Завдяки постійній модернізації устаткування, впровадженню новітніх
технологій виробництва та створенню унікальних рецептур продукція заL
воду досягла світового рівня.
Починаючи з 1965 року значні обсяги продукції завод експортував у тоL
дішні соціалістичні країни ñ Польщу, НДР, Болгарію, Румунію, Угорщину,
Чехію, Словаччину, Югославію, на Кубу, а горілку марок ´Московскаяª і
´Столичнаяª ñ навіть у ФРН.
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Таким завод був колись...

... І такий він зараз
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Голова правління ЗАТ ´Луга3Новаª
Леонід Нестерович ДЕРЖАК

У 1975 році луганський завод, єдиний в Україні
запровадив за розробленою підприємствами обоL
ронної промисловості СРСР технологією для аероL
космічного комплексу унікальну систему демінераL
лізації води, показники жорсткості якої в кілька
разів менші за встановлені стандартами.
Застосування цієї технології сприяло суттєвому
підвищенню якості продукції, що вироблялась.
У червні 1998 року Луганський лікероLгорілчаний
завод очолив Леонід Нестерович Держак. У серпні
2000 року він став головою правління закритого
акціонерного товариства ´Луганський лікероLгорілL
чаний завод ЛугаLНоваª (ЗАТ ´ЛЛГЗ ´ЛугаLНоваª).
Господарство, яке він прийняв, потребувало наL
самперед модернізації устаткування і ремонту значL
ної частини основних фондів, яка перебувала в аваL
рійному стані.
За час роботи Леоніда Нестеровича на посаді гоL
лови правління ЗАТ тут відбулися помітні зміни: поL
стійно розширюється асортимент, підвищується
якість продукції, впроваджуються у виробництво
лікероLгорілчані вироби нових найменувань, які
посідають у галузі провідне місце та заживають поL
пулярності.
Так, з 2000 року на заводі розпочато випуск проL
дукції під торговельною маркою ´ЛугаLНоваª, а це
понад 31 найменування горілки та горілки особлиL
вої, настійок гірких та солодких, води столової
питної, а також понад 20 найменувань безалкоL
гольних напоїв.
У серпні 2000 року ЗАТ ´ЛЛГЗ ´ЛугаLНоваª взяло в
оренду (орендодавець ñ Фонд державного майна
України) цілісний майновий комплекс (ЦМК) ДерL
жавного підприємства (ДП) ´Луганський лікероL
горілчаний заводª, яке мало такі негативні показниL
ки: недоїмку з податкових платежів у сумі 2,7 млн
грн.; балансовий збиток у сумі 0,3 млн грн.; непоL
криту активами кредиторську заборгованість у
сумі 0,7 млн грн.
До складу орендованих основних фондів входиL
ло енергомістке устаткування, частина якого була
непридатною або морально застарілою, а також
існувала безнадійна дебіторська заборгованість,
яка утворилася за час діяльності ДП.
За період своєї діяльності ЗАТ погасило збитки
ліквідованого ДП, податкову недоїмку в бюджет,
дебіторську заборгованість та непокриту активами
кредиторську заборгованість, викупило частину
державного майна.
З 2001 року ЗАТ відновило експортні поставки
товарів. Нині продукція марки ´ЛугаLНоваª широко
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відома в багатьох країнах, зокрема в Німеччині,
Болгарії, Канаді, Португалії, Росії, Мексиці, Греції,
Естонії, Вірменії, США та на Кубі.
У процесі підготовки до проведення сертифікації
за міжнародними стандартами в грудні 2006 року
підприємство отримало Сертифікат системи упL
равління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISOL9001
в системі сертифікації УкрСЕПРО.
Завдяки професіоналізму персоналу заводу (від
звичайних робітників до керівництва), а також удоL
сконаленій схемі виробництва, дотриманню станL
дартів європейської якості стало можливим провеL
дення сертифікації за міжнародними стандартами.
У результаті проведення складної та копіткої робоL
ти у квітні 2007 року ЗАТ одержало Міжнародний
сертифікат системи менеджменту якості ISOL9001.
Висока якість продукції марки ´ЛугаLНоваª з року
в рік підтверджується високими нагородами преL
стижних конкурсів, виставок і дегустацій, які проL
водяться в Україні. Наприклад, на спеціалізованій
виставці ´Алко+Софтª вироби торговельної марки
´ЛугаLНоваª завоювали 2 кубки гранLпрі, 21 золоту,
6 срібних та 3 бронзових медалі.
Підприємство постійно здійснює заходи щодо
поліпшення орендованого майна ñ капітальний реL
монт та реконструкцію, а також поточний ремонт
за рахунок власних коштів.
У березні 2004 року було проведено дооцінку
орендованого державного майна.
Нині капітальні поліпшення та реконструкція
орендованого ЦМК здійснюються за кошти орендаL
ря, оскільки нарахований амортизаційний фонд виL
черпаний. Наприклад, тільки за 6 місяців цього роL
ку на ці цілі було використано 0,6 млн грн. коштів
заводу, і це без урахування затрат на поточний реL
монт, який згідно із законодавством має здійснюваL
ти орендар. Річна орендна плата за користування
ЦМК перевищує 0,4 млн грн.
У галузі виробництва алкогольної продукції існуL
ють підприємства різних форм власності ñ приватL
ної, державної та орендної, що спричинює їх
нерівноправність в умовах ринкової конкуренції.
Подальший розвиток підприємства стримується
нестачею власних обігових коштів, які частково
компенсуються за рахунок кредитів банку. Проте це
негативно впливає на фінансовий стан заводу.
На теперішній час підприємство потребує залуL
чення додаткових обігових коштів, які потрібні
для технічного переоснащення, придбання новоL
го обладнання, а також розвитку дистрибуції та
реклами.
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Вирішити зазначені проблеми можна за рахуL
нок упровадження інвестиційних програм, проте
наявність орендованого державного ЦМК не дає
змоги підприємству залучити інвестора, оскільки
суттєвою умовою для інвестування є наявність
власних основних фондів з повним виробничим
циклом.
Незважаючи на жорстоку конкуренцію на галузеL
вому ринку підприємство збільшує обсяги виробL
ництва та сплати податків, ефективно використоL
вує державне орендоване майно, має прибуткові
показники.
Луганський завод ´ЛугаLНоваª є бюджетоутворюL
ючим та єдиним в області виробником алкогольної
продукції, який щороку сплачує податки на суму
понад 27 млн грн.
У першому півріччі 2007 року заводом вироблено
189 тис. дал. алкогольної продукції, або 107 % відL
носно попереднього року.
Обсяг реалізації продукції становить 182 тис. дал.
(темп зростання ñ 110 %), обсяг експорту ñ 107 %.
Балансовий прибуток підприємства на 01.07.07
становить 1,3 млн грн.
Зараз у штаті підприємства налічується 328
працівників; річний фонд оплати праці становить
4,5 млн грн. Середня заробітна плата на заводі ñ
1,2 тис. грн., заборгованості із заробітної плати
немає.
За період своєї діяльності підприємство напраL
цювало також власні активи, питома вага яких стаL
новить 48 % загальної суми основних фондів.
Багато уваги на підприємстві приділяється соL
ціальним питанням. Зокрема, забезпечені безкошL
товне харчування працівників, їх проїзд на роботу
та з роботи транспортом заводу, а також надання
матеріальної допомоги, путівок на лікування та озL
доровлення, матеріальну підтримку ветеранів війни
та праці, інвалідів, шефську допомогу школам, дитяL
чим будинкам, школамLінтернатам, іншим неприбутL
ковим, релігійним та благодійним організаціям, блаL
гоустрій території заводу. Також за рахунок підприL
ємства утримується житловий будинок, який
перебуває на його балансі.
Одночасно виконуються планові завдання стоL
совно вивільнення енергомісткого та морально заL
старілого обладнання:
замінено парові котли, уведено в експлуатацію
три топкових котли, а до початку опалювального
сезону заплановано ввести ще два топкових котли
та мініLкотельню;
енергомісткі пляшкомийні машини замінено на
ополіскувачі;

уведено в експлуатацію нову етикетувальну устаL
новку.
Крім того, найближчим часом планується придL
бати нову італійську лінію розливу.
Потрібно зазначити, що завод ´ЛугаLНоваª
завжди дорожив і дорожить добрим імíям і бездоL
ганною репутацією. Розроблені та впроваджені елеL
менти захисту ємкостей для напоїв гарантують
надійність якості та виключають підробки.
Фахівці заводу старанно зберігають винайдені
технології, традиційний смак і аромат національноL
го напою в новітніх розробках. Удосконалена схема
виробництва, використання винятково натуральL
них продуктів, суворе дотримання стандартів ñ усе
це стало основою успіху продукції, що виробL
ляється. Логотип продукції марки ´ЛугаLНоваª для
багатьох споживачів означає знак якості.
Головний актив підприємства ñ люди, носії та
продовжувачі сформованих традицій, якими пишаL
ється завод. Це люди, які цілковито усвідомлюють
зміст поняття ´спільна справаª, і підтвердженням
цього є той факт, що протягом 1998 ñ 2007 рр.
понад 300 працівників заводу відзначені високими
урядовими та адміністративними нагородами за
трудові досягнення. Не існує жодної трудової нагоL
роди СРСР, якою не були б відзначені працівники
заводу.
За роки незалежності України трудовий колекL
тив заводу та його працівники також відзначені баL
гатьма нагородами, у тому числі медалями ´За заслуL
гиª ІІІ ступеня та ´За працю і звитягуª, званням ´ЗаL
служений працівник галузіª, пíятьма Почесними граL
мотами Кабінету Міністрів України, пíятьма памíятL
ними державними нагородами, ювілейними медаляL
ми ´10 років Незалежності Україниª, памíятними гоL
динниками від Президента України Л. Д. Кучми.
Завод занесено в Золоту книгу еліти України.
Не тільки стабільність якості, оригінальність смаL
ку та виважена дистрибуція дали змогу торгоL
вельній марці ´ЛугаLНоваª здобути у своєму регіоні
найвищий статус, а й шанобливе ставлення до
історії і культури рідного краю, історії заводу.
У рамках регіональної програми науковоLтехL
нічного та інноваційного розвитку на 2005 ñ 2015
роки на підприємстві розроблено програму перL
спективного розвитку, яка передбачає заходи щодо
впровадження нових технологій і розробок, органіL
заційноLтехнічних рішень виробничого та комерL
ційного характеру.

Підготували Олена Ситнік,
Олексій Тихонюк

ДОСВІД РЕГІОНІВ
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Віктор САМОФАЛОВ

Ефективне використання обíєктів державного
майна, які не увійшли до статутних фондів
господарських товариств

П

итання ефективного використання державного майна, яке у процесі
приватизації не увійшло до статутних фондів господарських товаL
риств, але перебуває на їх балансах, порушується давно, проте нікоL
ли не поставало так гостро, як сьогодні. Це стосується насамперед
обíєктів соціальної сфери, таких як житлові будинки, гуртожитки, інжеL
нерна інфраструктура, що обслуговує житловий фонд, заклади культури,
освіти та дошкільного виховання, окремі будівлі, споруди та приміщенL
ня, в яких розташовувалися заклади соціальноLкультурного призначенL
ня, обíєкти цивільної оборони тощо.
У процесі приватизації Регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій
області (далі ñ регіональне відділення) зі статутних фондів господарсьL
ких товариств та колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств області вилучалося державне майно (вищезазначені обíєкти
соціальної інфраструктури, обíєкти незавершеного будівництва та
обíєкти, які не підлягають приватизації). Майно, що не увійшло до стаL
тутних фондів господарських товариств, залишалось у державній власL
ності до прийняття регіональним відділенням стосовно нього упL
равлінських рішень.

© В. Г. Самофалов, 2007
Стаття надійшла до редакції 06.09.07

САМОФАЛОВ Віктор Григорович, начальник відділу по управлінню
державним майном господарських товариств РВ ФДМУ
по Донецькій області
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Відповідно до вимог Положення
про управління державним майL
ном, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств у
процесі приватизації, але перебуL
ває на їх балансах, затвердженого
спільним наказом ФДМУ та
Міністерства економіки України
від 19.05.99 № 908/68, управління
державним майном, яке у процесі
приватизації не увійшло до статутL
них фондів господарських товаL
риств, але перебуває на їх баланL
сах, полягає у виборі та забезпеL
ченні державними органами приL
ватизації способу та умов подальL
шого використання державного
майна в межах чинного законодавL
ства.
Під час прийняття управлінL
ських рішень фахівці регіональноL
го відділення аналізують стан
обíєкта, визначають пріоритетL
ність та можливість застосування
до нього відповідного управлінL
ського рішення з урахуванням виL
мог чинного законодавства та неL
обхідності збереження первісного
призначення обíєкта.
На контролі регіонального відL
ділення постійно перебуває питанL
ня передавання державного майL
на, яке господарським товаристL
вам надано дозвіл передавати в
комунальну власність.
Станом на 01.08.07 у Реєстрі
державного майна по Донецькій
області обліковується 4 559 струкL
турних компонентів (7 077 одиниць
майна), які перебувають на баланL
сах 307 господарських товариств.
Одним із найскладніших напряL
мів роботи регіонального відділенL
ня залишається активізація переL
давання в комунальну власність
обíєктів житлового фонду та
соціальної інфраструктури. ПротяL
гом 2007 р. регіональним відділенL
ням місцевим радам та балансоутL
римувачам було надіслано понад
300 листів з нагадуваннями і
розíясненнями про необхідність
вжити заходів щодо передавання

в комунальну власність зазначених
обíєктів. Потрібно відзначити
Єнакіївську міську раду, що прийL
няла у комунальну власність дитяL
чий садок ´Топольокª та спортивL
ний комплекс ´Юністьª, які у проL
цесі приватизації не увійшли до
статутного фонду ВАТ ´ЄнакіївL
ський коксохімічний заводª, а таL
кож Макіївську міську раду та
Спартаківську селищну раду ЯсиL
нуватського району, які тісно
співпрацюють з регіональним відL
діленням і багато уваги приділяють
саме питанню передавання у комуL
нальну власність житлового фонL
ду.
Проте існують окремі випадки,
коли сільські ради не реагують на
звернення регіонального відділенL
ня, або коли місцеві ради прийняL
ли відповідні рішення, але протяL
гом тривалого часу вони залишаL
ються невиконаними.
Позиція регіонального відділенL
ня полягає у тому, що місцеві ради
так само повинні бути відповідальL
ними за стан житлового фонду,
який залишився на балансах госL
подарських товариств, і не посиL
латися на незадовільний технічний
стан як першопричину відмови
або зволікання з прийняттям його
у комунальну власність.
Позитивні результати від ужиL
тих заходів зафіксовані. Так, щодо
111 господарських товариств
прийняті управлінські рішення по
всіх обíєктах державного майна,
які не увійшли до їх статутних
фондів під час приватизації, а щоL
до решти ñ управлінські рішення
прийняті частково. У звíязку з цим
намічається тенденція до зменшенL
ня кількості прийнятих управL
лінських рішень щодо державного
майна, яке не увійшло до статутL
них фондів господарських товаL
риств.
Протягом 7 місяців 2007 р. в коL
мунальну власність відповідних теL
риторіальних громад передано
199 одиниць майна, у тому числі

60 житлових будинків. Це відбулоL
ся завдяки наполегливій праці
фахівців регіонального відділення,
які активно співпрацюють з предL
ставниками підприємствLбалансоL
утримувачів, органами місцевого
самоврядування, районними дерL
жавними адміністраціями та відL
повідними селищними радами.
Для прискорення передавання
державного житлового фонду та
обíєктів соціальної інфраструктуL
ри в комунальну власність неL
обхідно врегулювати це питання
на законодавчому рівні, зокрема
зобовíязати органи місцевого саL
моврядування прийняти у власL
ність державне майно, яке перебуL
ває на балансах неплатоспроможL
них підприємств і підприємствLбанL
крутів, запропонувати їм щороку
на сесіях приймати рішення про
виділення коштів з бюджету на пеL
редавання обíєктів у комунальну
власність.
Для регіонального відділення
актуальним є вирішення питань
збереження та належного утриL
мання державного майна. Під час
перевірок утримання, збереження
та використання державного майL
на виявляються обíєкти, що не
придатні для використання і поL
требують списання. Крім того,
фіксуються випадки неналежного
утримання та нецільового викориL
стання державного майна, а також
створення перешкод з боку кеL
рівництва господарських товаL
риств з питань передавання дерL
жавного майна в комунальну
власність.
Регіональне відділення незваL
жаючи на труднощі, які виникаL
ють під час виконання функцій з
управління державним майном, доL
кладає значних зусиль для підвиL
щення ефективності використанL
ня державного майна, яке в проL
цесі приватизації не увійшло до
статутних фондів господарських
товариств. Робота регіонального
відділення у цьому напрямі сприяє

ДОСВІД РЕГІОНІВ
підвищенню гарантованого КонL
ституцією України рівня соціальноL
го забезпечення населення, якості
обслуговування населення та заL
побіганню руйнування обíєктів. ВиL
разним прикладом цього є КСП ´ВоL
лодарськеª (Донецька обл., ВолноL
васький рLн, с. Кіровське). У комуL
нальну власність с. Кіровське було
передано медпункт, який нині обL
слуговує населення селища і є єдиL
ним медичним закладом на териL
торії з обслуговування поряд розтаL
шованих сіл.
Контроль за утриманням, збереL
женням та використанням такого
майна
органи
приватизації
здійснюють відповідно до вимог
наказу ФДМУ від 06.09.99 № 1077
´Про забезпечення збереження,
контролю за використанням та реL
алізацією пропозицій інвентариL
заційних комісій стосовно державL
ного майна, яке не увійшло до стаL
тутних фондів господарських товаL
риств у процесі приватизації, але
залишилось у них на балансіª. У
разі виявлення порушень органи
приватизації вживають відпоL
відних заходів, зокрема вимагають
від господарських товариств приL
ведення майна у належний стан;
укладають договори оренди та
зберігання; здійснюють передаL
вання майна в комунальну власL
ність; провадять претензійноLпоL
зовну роботу.
Проте управлінські рішення орL
ганів приватизації були б вчасL
нішими та ефективнішими, якби
вдалось усунути низку поточних
проблем. Зокрема, для подальшоL
го вдосконалення процесу прийL
няття управлінських рішень щодо
державного майна, яке не увійшло
до статутних фондів господарсьL
ких товариств у процесі приватиL
зації, необхідно внести зміни до
відповідних нормативноLправових
актів.
Насамперед потрібно передбаL
чити на законодавчому рівні джеL
рела фінансування витрат, повíяL

заних з проведенням незалежної
оцінки державного майна у випадL
ку відшкодування збитків, заподіяL
них державі внаслідок непраL
вомірних дій субíєктів господарюL
вання щодо майна, яке перебуває
на їх балансі, але не увійшло до
статутних фондів під час приватиL
зації, та визначити механізм розраL
хунку збитків у разі знищення
повністю зношеного державного
майна.
Органи приватизації, здійснююL
чи функції управління державним
майном, яке не увійшло до статутL
них фондів господарських товаL
риств у процесі приватизації, проL
вадять роботу з передавання майL
на господарським товариствам на
умовах договору зберігання дерL
жавного майна.
Так, передавання майна госпоL
дарським товариствам на умовах
договору зберігання як спосіб упL
равління застосовують до обíєкL
тів цивільної оборони, мобіліL
заційного резерву, соціальної
сфери в разі їх невикористання. У
цьому випадку балансоутримувачі
є зберігачами державного майна,
відповідальними за його збереL
ження.
Однією з найгостріших нині є
ситуація з підприємствамиLбанL
крутами. Незважаючи на вимоги
ст. 26 Закону України ´Про відновL
лення платоспроможності боржL
ника або визнання його банкруL
томª, згідно з якими такі обíєкти
мають бути передані в комунальну
власність відповідних територіальL
них громад у встановленому закоL
нодавством порядку без додаткоL
вих умов, деякі міські та селищні
ради відмовляються співпрацюваL
ти з регіональним відділенням,
ігноруючи звернення як регіональL
ного відділення, так і ліквідаторів
господарських товариств.
Наприклад, ВАТ ´Азовськийª
ліквідовано як юридичну особу ще
у 2005 році, проте до цього часу
житловий фонд товариства не

прийнято в комунальну власність
територіальної громади Маріуполя.
Регіональне відділення неоднораL
зово надсилало з цього приводу
листи ліквідатору і Маріупольській
міській
раді,
але
жодних
відповідних заходів не було вжито.
Оскільки чинним законодавством
не передбачено відповідального
за утримання та збереження дерL
жавного майна, яке не увійшло до
статутних фондів господарських
товариств, але перебуває на їх баL
лансі, у разі банкрутства госпоL
дарського товариства на дату
закінчення ліквідаційної процедуL
ри, у процесі ліквідації підприємL
ства ліквідатор так само не виріL
шує питань подальшої долі обíєкL
тів державного майна, зокрема
обíєктів цивільної оборони та моL
білізаційного резерву.
Нині чимало питань постає з
приводу списання знищеного, поL
шкодженого, фізично зношеноL
го, морально застарілого державL
ного майна, яке не може бути
відчужене. Однак в ситуації, коли
господарське товариство стає
банкрутом, питання списання таL
кого майна залишається неL
вирішеним.
Регіональне відділення доклаL
дає і надалі докладатиме значних
зусиль для вирішення зазначених
проблем, проявлятиме максимальL
ну наполегливість, вестиме активL
ний діалог з усіма заінтересованиL
ми сторонами для вирішення
питань передавання обíєктів житL
лового фонду і соціальної інфрастL
руктури у власність територіальL
них громад та прийняття інших
рішень щодо ефективного викориL
стання державного майна.
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ВИВЧАЄМО ПОПИТ НА ОБíЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Рівненська область

Обíєкт групи Д ñ не завершений будівництвом
цех крейди
Місцезнаходження обíєкта: Рівненська область, Дубнівський район, с. Мильча.
Відстань до м. Дубна ñ 12 км, м. Рівного ñ 55 км.
До складу обíєкта входять:
виробничий корпус (висота ñ 12,75 м, загальна площа приміщень ñ 756 м2, будівельL
ний обíєм ñ 9 639 м3);
склад готової продукції (висота ñ 9 м, загальна площа приміщень ñ 324 м2, будівельL
ний обíєм ñ 2 916 м3).
Зведені стіни корпусів ñ будівельні плити та блоки, перекриті збірними залізобетонL
ними плитами.
Будівництво здійснювалося протягом 1992 ñ 1997 рр.
Загальна будівельна готовність ñ 38 %.
Роботи з консервації обíєкта не проводилися.
Спосіб приватизації ñ продаж на аукціоні.
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ВИВЧАЄМО ПОПИТ НА ОБíЄКТИ

Обíєкт групи Д ñ реконструйований під школу клуб
Місцезнаходження обíєкта: Рівненська область, СарненсьL
кий район, с. Ремчиці.
Спосіб приватизації ñ продаж на аукціоні.
Умови продажу: без збереження первісного призначення.

Додаткову інформацію про обíєкти, що розташовані в Рівненській області і
пропонуються до продажу, можна отримати в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
(0362) 63358319,
факс 26386380.
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 334.722.8.02

К

Ліна ГЕРАСИМЕНКО

орпоративні права держави ñ це право держави, частка якої визначається у статутному фонді господарського товариства, що включає
право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами.
Корпоративні права держави класифікуються залежно від субíєкта
управління, ступеня корпоративного контролю держави в господарських товариствах, галузевих особливостей цих товариств і терміну
закріплення корпоративних прав у власності держави.
Так, залежно від ступеня корпоративного контролю держави за прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств корпоративні

Управління корпоративними правами
держави у ВАТ із державною часткою
у статутному фонді менш як 50 відсотків
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права держави поділяються відповідно до їх обсягу на такі, що забезпечують контроль держави за прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств (більше ніж 50 % акцій), і такі, що не повною мірою
забезпечують здійснення зазначеного контролю [1].
Корпоративне управління ñ це система відносин між інвесторами ñ
власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими
особами. Важливість корпоративного управління для товариств полягає
у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної
ефективності завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів
акціонерів, рівноваги впливу і балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, а також запровадження правил
ефективного менеджменту та належного контролю.
Для обліку корпоративних прав держави Фонд державного майна
України (ФДМУ) за участю інших органів виконавчої влади формує та
веде Реєстр корпоративних прав держави, який передбачається як складова частина Реєстру обíєктів державної власності.
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Стаття надійшла до редакції 25.09.07

ГЕРАСИМЕНКО Ліна Віталіївна, головний спеціаліст відділу з
управління корпоративними правами держави, продажу акцій та
приватизації обíєктів груп В, Е Регіонального відділення ФДМУ по
Полтавській області

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
У переліку корпоративних прав держави Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області
(далі ñ регіональне відділення) станом на 01.07.07
обліковується 17 ВАТ, з них з державним пакетом
акцій у статутному фонді понад 50 % ñ два ВАТ, менш як 50 % ñ 15 ВАТ (див. рисунок).
До основних завдань, розвíязання яких передбачає управління корпоративними правами держави,
належать:
здійснення контролю за використанням і збереженням майна господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;
збільшення за рахунок поліпшення фінансових
результатів господарювання обíєктів управління
надходження сум податків і зборів до бюджетів,
обовíязкових платежів (внесків) до державних
цільових фондів, а також неподаткових надходжень
у вигляді дивідендів (доходів), нарахованих на акції
(частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності;
забезпечення участі субíєктів господарювання у
здійсненні заходів, повíязаних з виконанням державних функцій (економічна безпека, оборона,
соціальні програми та ін.), а також досягнення інших
стратегічних цілей, визначених державою.
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Розподіл корпоративних прав держави
(за даними РВ ФДМУ по Полтавській області), %:

1 ñ більш як 50% (76); 2 ñ від 25 до 50% (12);
3 ñ від 10 до 25% (6); 4 ñ до 10% (6)

послуг), рухом основних засобів, діяльністю менеджменту підприємства, у тому числі наглядової
ради та ревізійної комісії, а також штучне регулювання результату діяльності товариства. При цьому
приватний акціонер дуже рідко поділяє інтереси
акціонера в особі держави. Переважна кількість
таких товариств працює збитково, відповідно вартість чистих активів з кожним звітним періодом
зменшується.
У сфері управління регіональноКорпоративне управління ñ це система відносин між інвесторами ñ
го відділення перебувають 8 ВАТ (47
власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересо% загальної кількості), вартість чисваними особами. Важливість корпоративного управління для
тих активів яких є меншою від
товариств полягає у його внеску до підвищення їх
розміру статутного капіталу. Відконкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки
повідно до вимог пункту 3 ст. 155
забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги
Цивільного кодексу України, якщо
впливу і балансу інтересів учасників корпоративних відносин,
після закінчення другого та кожнофінансової прозорості, а також запровадження правил ефективного
го наступного фінансового року
менеджменту та належного контролю.
вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від розміру статутного капітаЗ рисунка видно, що структура корпоративних
лу, товариство зобовíязане оголосити про зменшенправ держави у ВАТ Полтавської області суттєво не
ня свого статутного капіталу та зареєструвати відвідрізняється від усередненої по Україні. Для
повідні зміни до статуту у встановленому порядку [2].
поліпшення якості корпоративного управління слід
Крім того, у чотирьох із восьми ВАТ вартість чистих
зменшити кількість пакетів акцій, що належать дерактивів менша від мінімального розміру статутного
жаві, розміром до 50 % з огляду на те, що обсягу
капіталу, встановленого ст. 24 Закону України ´Про
державних корпоративних прав недостатньо для
господарські товаристваª (загальна номінальна
ефективного впливу на прийняття рішень щодо
вартість випущених акцій становить статутний
діяльності ВАТ.
(складений) капітал акціонерного товариства, який
Однією з головних проблем управління корпоране може бути менше суми, еквівалентної 1 250 мінітивними правами держави у ВАТ із державною чамальним заробітним платам, виходячи із ставки міністкою у статутному фонді менш як 50 % є вплив на
мальної заробітної плати, діючої на момент створенВАТ приватного акціонера, який володіє контрольня акціонерного товариства) [3]. Згідно з пунктом 3
ним пакетом акцій. Цей вплив передбачає контроль
ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість
за обсягами реалізації продукції (товарів, робіт і
чистих активів товариства стає меншою від
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ного фонду на суму збільшення вартості власного
капіталу товариства. Крім того, завданням щодо
збиткових ВАТ, для ефективного управління якими
впливу держави недостатньо, є не анулювання акцій,
а отримання коштів від їх продажу з метою поповнення державного бюджету. Отже, за цих умов
акціонер в особі держави опиняється в ситуації законодавчої неврегульованості та невідповідності і,
як результат, не може безперешкодно скористатися
правом продажу пакета акцій (у разі потреби).
Проблема ефективного функціонування ВАТ з
державною часткою у статутному капіталі тісно
повíязана з макроекономічною ринковою ситуацією
у країні та неузгодженістю деяких законодавчих
актів на момент початку приватизації. Прикладом цього є приДо основних завдань, розвíязання яких передбачає управління
ватизація сільськогосподарських
корпоративними правами держави, належать:
підприємств у розрізі приватизації майна та розпаювання
здійснення контролю за використанням і збереженням майна
землі, що здійснювалися за окгосподарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;
ремими законами. Внаслідок тазбільшення за рахунок поліпшення фінансових результатів
кого роздержавлення власником
господарювання обíєктів управління надходження сум податків і зборів
майна (активів) ставало підпридо бюджетів, обовíязкових платежів (внесків) до державних цільових
ємство, власником акцій ñ акціофондів, а також неподаткових надходжень у вигляді дивідендів
нери (юридичні і фізичні особи),
(доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств,
які разом з акцією придбавали
які перебувають у державній власності;
право на управління ВАТ, а роззабезпечення участі субíєктів господарювання у здійсненні заходів,
пайована земля ставала здобутповíязаних з виконанням державних функцій (економічна безпека,
ком пайовиків, які наділені праоборона, соціальні програми та ін.), а також досягнення інших
вом здавати земельний пай в
стратегічних цілей, визначених державою.
оренду (ВАТ, приватному фермеру чи іншим орендарям). Отже,
маємо дві групи власників: перша ñ ВАТ і його акціонери, друга ñ пайовики. Цілі та
Підприємство з державною часткою менш як 50 %
інтереси цих груп різні і не збігаються з фінансовим
стає неплатоспроможним унаслідок постійно незарезультатом діяльності товариства (незалежно від
довільного фінансового стану, що характеризується
результату роботи ВАТ зобовíязане сплатити за ореннеефективним розміщенням і використанням редований пай). Підприємство, яке після приватизації
сурсів. Крім того, у звíязку з несприятливими тенденна баланс отримало обíєкти державного майна, у тоціями розвитку виробництва та збуту продукції ВАТ
му числі соціальної сфери, і мало велике податкове
стає фінансово нестійким [5]. Відповідно з кожним
навантаження, далеко не завжди було фінансово
звітним періодом зменшується вартість чистих акспроможне запропонувати більшу плату за оренду
тивів, а розмір корпоративних прав не дає змоги
земельного паю, ніж фермер. Зважаючи на те що в
ефективно впливати на прийняття рішень органів
1996 ñ 1998 роках приватизовувалися здебільшого
управління товариства. Державний пакет акцій такопідприємства, які мали незадовільний фінансовий
го ВАТ доцільно продати. У разі відмови від придбанстан, заборгованість перед бюджетом, фондом
ня зазначених акцій державний орган приватизації
страхування, а також з виплати заробітної плати (і
виносить на загальні збори акціонерів питання про
з кожним роком ситуація не поліпшувалася), конкузменшення статутного фонду та анулювання таких
рувати з новоствореними фермерськими господаракцій відповідно до ст. 32, 39 Закону України ´Про
ствами було доволі складно. Як результат, земля пегосподарські товаристваª [4]. Проте згідно зі ст. 140
реходить в оренду до фермера. Землі запасу териДПП державним органам приватизації забороняється
торіальних громад місцевою владою передані приприймати рішення про збільшення або зменшення
ватним підприємствам, які вчасно сплачують за
статутного фонду, крім випадків збільшення статутмінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Проте в обох випадках дії, передбачені пунктом 3
ст. 155 Цивільного кодексу України, неможливі, оскільки у ст. 140 Закону України ´Про Державну програму приватизаціїª (далі ñ ДПП) зазначено, що до виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ,
щодо яких передбачається закріплення в державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI
ДПП або до розміщення акцій у кількості, що становить 75 % загальної кількості акцій ВАТ, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється приймати рішення про зменшення статутного фонду [4].
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оренду. Водночас державна підтримка сільськогосподарських підприємств, які залишаються без основної бази для здійснення виробничої діяльності, а
згодом ñ на межі банкрутства, є скоріш теоретичною, ніж практичною. У цьому випадку акціонер має
неліквідний пакет акцій, держава ñ недоотримання в
бюджет коштів від податків при здійсненні діяльності та/або дивідендів, проте, незважаючи на це,
державаKакціонер повинна здійснювати ефективне
управління.
Негативними є наслідки роботи державної виконавчої служби із забезпечення виконання рішення
суду щодо примусового стягнення боргів із ВАТ.
Після продажу майна, вартість якого за незалежними оцінками менша від балансової вартості в кілька
разів, відновити виробничу діяльність підприємства
просто неможливо. Не завжди виконуються вимоги
Закону України ´Про введення мораторію на примусову реалізацію майнаª у ВАТ, де державі належить
25 % акцій. Ліквідне майно виконавча служба визнає
як засіб, що не забезпечує здійснення виробничої
діяльності, і продає так само, як і інше, залишаючи
ВАТ без засобів існування. Численні звернення регіонального відділення до правоохоронних органів щодо повернення у власність ВАТ обíєктів, проданих
таким чином, не мали впливу.
З метою підвищення ефективності управління ВАТ
з державною часткою менш як 50% акцій було призначено відповідальних представників ñ працівників
регіонального відділення, які обрані до органів управління господарських товариств і щороку розробляють завдання щодо управління такими ВАТ. При
цьому чітко дотримуються вимог Цивільного та Господарського кодексів України, ДПП, законів України
´Про управління обíєктами державної власностіª,
´Про господарські товаристваª, а також інших нормативних документів. У разі невідповідності деяких
законодавчих актів до завдань відповідального

представника входять норми, які забезпечать ефективну роботу ВАТ та захист інтересів держави. На всі
загальні збори ВАТ, що були заплановані на 2007
рік, а згодом проведені, регіональним відділенням,
крім основних питань порядку денного, виносилися
питання щодо включення представника держави до
складу ревізійної комісії (ст. 11 Закону України ´Про
управління обíєктами державної власностіª) та затвердження положення про розпорядження майном
ВАТ (на виконання наказу ФДМУ від 20.02.07 №
299).
Усе зазначене дасть змогу посилити контроль над
рухом активів товариства, впливати в межах корпоративних прав на прийняття рішень щодо погашення заборгованості перед бюджетом та фондом страхування, а також з виплати заробітної плати. Завдяки тісній співпраці та ефективному корпоративному
управлінню підприємство отримує кращі фінансові
показники, в результаті збільшується капіталізація
акції, товариство стає інвестиційно привабливим.
Незважаючи на відсутність закону про Фонд державного майна України центральний апарат ФДМУ
та його регіональні відділення докладають чимало
зусиль для вирішення зазначених проблем.
Низку проблем можна вирішити лише за чіткої
взаємодії центрального апарату ФДМУ та регіонального відділення з місцевими органами виконавчої
влади, органами управління ВАТ, проте багато з цих
проблем потребує вирішення на законодавчому
рівні.
Так, потрібно розробити принципи і положення
корпоративного законодавства та корпоративного
управління, терміново прийняти закон про акціонерні товариства, внести відповідні зміни до Закону України ´Про управління обíєктами державної
власностіª, Господарського та Цивільного кодексів
України.
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ід час аналізу публікацій, присвячених визначенню результативності
діяльності органів державного управління [1 ñ 5], було виявлено ха?
рактерні проблеми, повíязані із сутністю державного управління.
По?перше, цілі державного управління складно формалізувати, часто
емоційні формулювання, що наводяться, важко використовувати у про?
цесі управління.
По?друге, через різнорідність обíєктів управління (державні підпри?
ємства, пакети акцій, що перебувають у власності держави, державне
нерухоме майно) під час постановки мети можуть виникнути ускладнен?
ня з визначенням єдиної характеристики цільової групи.
По?третє, на стан цільової групи впливають не тільки органи держав?
ної влади. Існує безліч інших чинників впливу, що породжують як пози?
тивні, так і негативні ефекти. Отже, мета органу виконавчої влади може
бути досягнута без жодних зусиль з його боку або, навпаки, досягнення
мети можливо тільки в разі попередження або нейтралізації зовнішніх
ефектів, створюваних іншими агентами.

Методологія визначення показників
результативності й ефективності
в роботі органів державного управління
По?четверте, часовий лаг між ухваленням рішення (наприклад, про
реалізацію якогось заходу) і проявом повíязаного з ним ефекту може пе?
ревищувати перспективи планування й оцінки і мета, таким чином, стає
неконтрольованою, а отже, необовíязковою для реалізації. Крім того,
потрібно враховувати, що може виявитися накопичений ефект від мину?
лих дій.
Функції управління державною власністю мають кілька аспектів. Дер?
жава, з одного боку, становить єдиний субíєкт публічної влади, що вста?
новлює норми господарського законодавства (ця частина державної
функції управління економікою визначається як нормативна), а
з іншого ñ один із субíєктів ринку, обíєкти власності якого функціонують
у комерційному секторі економіки й дотримуються норм і правил, ство?
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рених у результаті нормативного
управління (ця частина управ?
лінської функції держави визна?
чається як продукційна).
Нормативна функція управлін?
ня економікою реалізується за
допомогою формування інститу?
ційних обíєктів, до яких нале?
жать органи державного управ?
ління (у тому числі функціональні
міністерства). Функціонування
цієї частини державної власності
забезпечує розвíязання різних за?
вдань, наприклад, підтримання
обороноздатності, розвитку на?
уки і культури, освіти і охорони
здоровíя, утримання законодав?
чої, судової та виконавчої гілок
влади.
Одне з головних завдань уп?
равління державною власністю
полягає у формуванні передумов
науково?технічного прогресу у ви?
гляді комплексу загальнозасто?
совних технологій, які після ко?
мерційної адаптації можуть спри?
яти створенню стратегічних кон?
курентних переваг вітчизняної
продукції. Продукційне управ?
ління обíєктами державної влас?
ності повинно спрямовуватися на
їх структурний розвиток (у тому
числі за допомогою взаємодії з
недержавними субíєктами ринку)
з метою підвищення інноваційної
активності й конкурентного по?
тенціалу шляхом формування
відповідних конкурентних струк?
тур.
Відповідно до теорії державно?
го управління і з урахуванням
досвіду багатьох країн ідеологію
результативного управління не?
можливо впровадити за наказом
´згориª. Результативне управління
в органах виконавчої влади мож?
ливо тільки тоді, коли вони вияв?
ляють ініціативу й готові забезпе?
чувати очікуваний результат
якнайефективніше.
Для забезпечення мотивації ор?
ганів виконавчої влади до підви?

щення ефективності діяльності
потрібно встановити залежність
між трьома елементами управ?
ління:
цілями й завданнями органів
виконавчої влади, формалізовани?
ми у вигляді показників результа?
тивності;
поточною діяльністю цих орга?
нів, тобто процедурами, що вико?
нуються підрозділами загалом і
кожним їх працівником;
ресурсами всіх видів, які має
орган виконавчої влади.
У звíязку з цим необхідно узго?
дити результати діяльності органів
виконавчої влади.
Розглянемо три типи показ?
ників результативності: показни?
ки кінцевих ефектів (ПКЕ), показ?
ники безпосередніх результатів
(ПБР) і показники використання
ресурсів (ПВР). Ці показники
охоплюють усю розмаїтість най?
менувань показників результатив?
ності та в узагальненому вигляді
відбивають властиві всім органам
виконавчої влади принципові
складові управління ñ обíєкт уп?
равління (цільова група, сфера
впливу), субíєкт управління і
вартість управління.
Показник кінцевих ефектів по?
винен відображати зміну стану
цільової групи (обíєкта управ?
ління) внаслідок діяльності орга?
ну виконавчої влади. Ефект для
обíєкта управління може станови?
ти як деяка обíєктивна зміна ста?
ну цільової групи (частка населен?
ня, що має постійний доступ до
інформації про обíєкти, які підля?
гають приватизації), так і субíєк?
тивна думка цільової групи про
зміну її стану (частка населення,
задоволеного якістю процедури
оформлення прав власності на
приватизовані обíєкти). Цей по?
казник результативності може ви?
ражати як кількісну оцінку стану
(або зміни стану) сфери впливу
органу виконавчої влади (частка

населення, що використовує ін?
формацію про приватизаційні
процеси не рідше одного разу на
місяць), так і якісну (частка насе?
лення, що має постійний доступ
до інформації про діяльність Фон?
ду державного майна України).
Найменування ПКЕ повинно
відбивати мету органу виконавчої
влади, обíєкт впливу і характерис?
тику його стану. При формулю?
ванні найменування показника ре?
зультативності потрібно розрізня?
ти обíєкт впливу і обíєкт управлін?
ня. Наприклад, у випадку ПКЕ ´ча?
стка населення, задоволеного
якістю процедури оформлення
прав власності на землюª цільо?
вою групою є фізичні особи, а
обíєктом впливу ñ управління зе?
мельними ресурсами.
Замість ПКЕ можна використо?
вувати показник кінцевого суспі?
льно значущого результату, який
визначається як ´такий, що харак?
теризує задоволення потреб зов?
нішніх споживачів за рахунок на?
дання їм субíєктом бюджетного
планування... державних послугª
[3]. Однак такий показник відо?
бражає тільки факт споживання
державних послуг, але не ефект
від їх споживання. Ефект від спо?
живання державних послуг може
відбивати показник соціальної
міграції, який потрібно брати як
пріоритетний у державному управ?
лінні.
Другий тип показників резуль?
тативності, що становить кількіс?
ний результат діяльності органу
виконавчої влади (ПБР) на відміну
від ПКЕ відображає характеристи?
ки не цільової групи, а безпосе?
редньо органу виконавчої влади,
тобто субíєкта управління. Ці ха?
рактеристики становлять управ?
лінський вплив, що може вияв?
лятись у вигляді наданих послуг,
вироблених товарів, виконаних
робіт або полягати в реалізації
встановлених процедур, забезпе?
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ченні ділових процесів.
Для оцінки ефективності управ?
ління державною власністю мож?
на використовувати як концепцію
управління фінансовими потока?
ми, що базується на збільшенні
прибутку від управління держав?
ною власністю, так і концепцію
портфеля власності (ПВ), що ба?
зується на підвищенні сукупної
вартості державної власності, що
входить у ПВ [2].
Перша концепція передбачає
побудову моделі фінансових по?
токів, відповідно до якої прибуток
держави П від управління держав?
ною власністю визначається за
формулою:
П = Дд.в ñ Зд.в ,
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де Дд.в ñ доходи від управління
державною власністю; Зд.в ñ зат?
рати на управління державною
власністю.
До складових показника Дд.в
належать доходи від продажу
(приватизації) державної власнос?
ті, управління державними корпо?
ративними правами (дивіденди),
державними підприємствами та
ін.
Затрати на управління держав?
ною власністю поділяються на
постійні та змінні.
Постійними (такими, що не за?
лежать від сукупної вартості
державної власності) є затрати на
утримання державного апарата,
державних підприємств та ін.
До змінних належать затрати
на підготовку і проведення тен?
дерів, аукціонів, конкурсів; поточ?
ні операційні затрати державних
підприємств на здійснення основ?
ної (статутної) діяльності; поточні
операційні затрати підприємств із
державною часткою, пропорційні
цій частці, та ін.
Затратний показник ефектив?
ності управління державною влас?
ністю Ез розраховується за фор?

мулою:
Ез =

k(Дд.в ñ Зд.в)
Зд.в

,

де k ñ коефіцієнт, що враховує
оподаткування обíєктів державної
власності.
Ресурсний показник ефектив?
ності управління державною влас?
ністю визначається за формулою:
Ер =

k(Дд.в ñ Зд.в)
Вд.в

,

де Вд.в ñ сукупна вартість обíєктів
державної власності.
Основною умовою підвищення
ефективності управління держав?
ною власністю є оптимізація по?
казників Ез і Ер , тобто максиміза?
ція доходів за заданих витрат або
мінімізація витрат за заданих до?
ходів.
Друга концепція базується на
аналізі інтегральної сукупності еле?
ментів державної власності як ПВ.
Головним принципом цієї кон?
цепції є підвищення сукупної вар?
тості ПВ, що становить суму рин?
кових вартостей її елементів.
Отже, поточну (ринкову) ефек?
тивність ПВ Еп.п можна визначити
за формулою:
Вд.вп.п
Еп.п =
,
Вд.вп.поч
де Вд.вп.п, Вд.вп.поч ñ портфельна
вартість державної власності від?
повідно поточна та початкова.
У цьому критерії дивіденди за
державними пакетами зазвичай не
враховуються, тому що опосеред?
ковано впливають на ринкову (по?
точну) вартість елементів ПВ.
До основних умов підвищення
ефективності управління держав?
ною власністю належить також
максимізація показника Еп.п.
На практиці часто використову?
ють інтегральний показник ефек?
тивності управління державною

власністю у вигляді зваженої суми
або добутку розглянутих кри?
теріїв.
Показники безпосереднього
результату порівняно з ПКЕ
простіше формулюються, їх легше
проконтролювати, тому високою
є ймовірність витіснення ними
ПКЕ. У такому разі може виникну?
ти ситуація ´діяльності заради
діяльностіª, спустошення змісту
діяльності органу виконавчої вла?
ди, тому що ПБР відбивають
тільки діяльність органу виконав?
чої влади, але не реалізацію його
цілей.
Сукупність ПКЕ і ПБР становить
ієрархію, в якій кожному ПКЕ
відповідає деякий набір ПБР, при?
чому один ПБР може відповідати
різним ПКЕ. Ця ієрархія показ?
ників
результативності
відображає декомпозицію мети в
тактичні завдання, оскільки ПБР
розíяснює, за рахунок чого забез?
печується ПКЕ. Створення ієрархії
показників результативності по?
требує визначення формальних
звíязків між ПКЕ і відповідними їм
ПБР. Світова практика засвідчує
можливість встановлення в основ?
ному логічних взаємозвíязків ПБР і
ПКЕ. Загальні закономірності такі
[3]:
що менше заходів (процесів)
для досягнення мети реалізує ор?
ган виконавчої влади, то
істотніше безпосередній результат
одного заходу впливає на кінце?
вий ефект;
що більше повноважень має
орган виконавчої влади щодо ці?
льової групи, то значніша залеж?
ність ПКЕ від ПБР;
що менший вплив зовнішніх
чинників, то значніша залежність
ПКЕ від ПБР.
Формалізація взаємозвíязків по?
казників результативності управ?
ління різних типів деякою мірою
забезпечує зворотний звíязок,
необхідний для управління.
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Описаних двох типів показ?
ників результативності управління
недостатньо для обґрунтування
витрат органу виконавчої влади.
Отже, необхідно ввести показни?
ки третього рівня ñ ПВР. Вони не є
показниками вхідних ресурсів, які
становлять тільки опис наявних
фінансових, трудових або матері?
альних ресурсів і не відображають
результат діяльності органу вико?
навчої влади.
Показник використання ре?
сурсів відображає їх технологію у
процесі створення безпосередньо?
го результату діяльності органу ви?
конавчої влади за заданих бюд?
жетних обмежень і для досягнен?
ня цільових значень ПБР. Напри?
клад, на безпосередній результат
надання послуги ´забезпечення
права громадянина на одержання
у власність земельної ділянкиª
впливатимуть такі чинники, як
стан нормативної бази і земельно?
кадастрової документації, кількіс?
ть учасників процесу, кваліфікація
й мотивація керівництва та персо?
налу, структура інституції із забез?
печення зазначеного права.
Показник використання ре?
сурсів на відміну від ПКЕ і ПБР не
відповідає на запитання ´навіщо
(з яким очікуваним результа?
том)?ª, а замість цього відповідає
на запитання ´як?ª і ´які?ª ресур?
си використовуватимуться для за?
безпечення цільових значень
ПБР. З огляду на це ПВР повинен
описувати залежність безпосе?
реднього результату (цільового
значення ПБР) від кількості та
якості ресурсів, що використову?
ються. Наприклад, ПБР ´частка
громадян, що мають ускладнення
при отриманні інформації (від?
повідно до опитувань)ª відповіда?
тимуть ПВР ´частка органів, що
оновлюють розміщену на сайті
інформацію не рідше одного разу
на три місяціª, ´частка звернень
громадян або організацій, відпо?

відь на які готується протягом
тижняª.
Оскільки ПВР повинен відобра?
жати технологію надання послуги
або виконання функції, для визна?
чення найменування ПВР потрібно
встановити одиницю використан?
ня кожного виду ресурсу. Зі змісту
ПВР повинно бути зрозуміло, як
одиниця ресурсу або набору ре?
сурсів застосовується до цільової
групи (інформаційна база уп?
равління земельними ресурсами
для ПКЕ частка населення, задо?
воленого якістю процедури
оформлення прав власності на
землю) або до обíєкта впливу (ро?
тація (стажування) кадрів між уп?
равліннями земельними ресурса?
ми в різних містах для ПКЕ частка
населення, задоволеного якістю
процедури оформлення прав
власності на землю (обíєкт впливу
ñ персонал).
Як показано раніше, ПВР є ба?
зою для планування витрат. Ресур?
си повинні враховуватися такою
мірою детально, щоб забезпечити
облік кожного з них, що стано?
вить чинник зміни конкретного
результату, і на основі повного на?
бору ПВР можна було розрахувати
вартість надання послуги (вико?
нання функції). Аналіз їх фактич?
них значень сприятиме виявлен?
ню ´вузьких місцьª (недостатнього
обсягу певного ресурсу або не?

раціональної організації конкрет?
ного процесу), які перешкодили
досягненню цільового значення
ПБР.
Ще одним критерієм відбору
найменувань показників результа?
тивності є можливість зовнішньо?
го контролю ступеня досягнення
мети діяльності органу виконавчої
влади. Оскільки результативне уп?
равління передбачає орієнтацію
на клієнта, а мета органу виконав?
чої влади відображає зміну стану
цільової групи, необхідно надати
можливість контролювати ре?
алізацію цілей органу виконавчої
влади безпосередньо цільовій
групі.
З метою зовнішнього контролю
потрібно регулярно проводити
опитування споживачів послуг
державного управління. Пропо?
зиція оцінювати результативність
управління на підставі опитувань
клієнтів може викликати протест
з боку органів виконавчої влади
через субíєктивність такої оцінки.
Однак, по?перше, здійснені в
низці країн дослідження виявили
вірогідність оцінок споживачів
(яка підвищується в разі набли?
ження певного процесу до спожи?
вача), а по?друге, опитування
клієнтів може бути єдиним можли?
вим джерелом інформації для
оцінки результативності діяль?
ності органу виконавчої влади.
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гідно з офіційними даними державної статистики України в резуль?
таті реформування економіки, приватизації державної власності та
розвитку підприємництва у фінансовому середовищі Автономної Ре?
спубліки Крим (АРК) сформувалися три основні системи:
банківська ñ 137 комерційних банків та їх філій;
небанківських фінансових організацій ñ 612 фінансових організацій
та підприємств;
ринку цінних паперів ñ близько 1 500 емітентів та 50 посередників
на ринку цінних паперів.
Фінансовий потенціал ñ це сукупність фондових та фінансових ре?
сурсів, що перебувають у розпорядженні держави, недержавного секто?
ру економіки, окремих фінансових інститутів і населення для виконання
ними відповідних функцій, а також задоволення економічних та соціаль?
них потреб.
У процесі реформування економіки фінансова система АРК відіграє
важливу роль у формуванні виробничого, економічного та підприєм?
ницького потенціалу автономії.
За час реформування економіки банківський сектор став не тільки
найважливішим елементом фінансової системи, що сприяє процесам
економічного зростання, а й важливим інструментом фінансової та еко?
номічної стабільності регіону. Сьогодні банківський сектор є рушійною
силою (локомотивом) кримської економіки.
Останнім часом банківська система Криму відіграє дедалі важливішу
роль у вирішенні соціальних питань населення регіону.
Банки ñ це особливі установи, які акумулюють грошові кошти та на?
копичення юридичних та фізичних осіб, перерозподіляють їх шляхом
кредитування, здійснюють грошові розрахунки, операції з цінними папе?
рами та ін.
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Широка диверсифікованість
операцій дає змогу банкам зберіга?
ти клієнтів і залишатися рента?
бельними навіть за несприятливої
ринкової конíюнктури.
Більшість банківських установ
в АРК надають клієнтам повний пе?
релік традиційних банківських по?
слуг та здійснюють активну дія?
льність на ринку цінних паперів,
виконуючи функції емітентів та
інвесторів. Крім того, банки здій?
снюють торгівлю цінними папера?
ми, інформаційну, консультаційну
та реєстраторську діяльність.
Згідно з даними Головного
управління Національного банку
України в АРК станом на 01.01.07
налічувалося 55 діючих банків (в
оцінці за юридичною особою), у
тому числі 19 ñ створених за учас?
тю іноземного капіталу, а також
1 480 відділень банків (323 пере?
бувають на стадії ліквідації) і 82
філії банків (чотири ñ на стадії
ліквідації). При цьому сума
банківського капіталу становила
538,1 млн грн. [4].
Кримські банки здійснюють
активну кредитну політику ñ вида?
ють кредити як у національній, так
і в іноземній валюті. Як свідчать
результати аналізу, банками було
видано (у національній та іно?
земній валюті) кредитів за роками,
млн грн.:
2000 . . . . . . .323,7
2001 . . . . . . .574,6
2002 . . . . . . .887,4
2003 . . . . .1 554,0
2004 . . . . .1 865,7
2005 . . . . .3 140,2
2006 . . . . .5 498,8

У національній валюті в
2005 р. було видано кредитів на
загальну суму 1 941,8 млн грн., у
2006 р. ñ 2 920,3 млн грн., в іно?
земній у 2005 р. ñ 1 198,4 млн
грн., у 2006 р. ñ 2 578,5 млн грн.
Отже, загальна сума кредитів, ви?
даних у 2006 р. (5 498,8 млн грн.),

Водночас в умовах відкритості
збільшилася порівняно з цим по?
казником у 2005 р. (3 140,2 млн економіки підвищується можли?
вість появи на фінансовому ринку
грн.) на 2 358,6 млн грн. [4].
Активна кредитна політика України спекулятивного та тіньо?
банків АРК активізує підпри? вого капіталу з метою його відми?
ємницьку діяльність, сприяє роз? вання та подальшого використан?
витку підприємств, збільшенню ня в тіньових операціях.
Основний приріст іноземних
обсягів виробництва та ре?
алізації продукції, створює інвестицій нині відбувається шля?
фінансові умови для вирішення хом купівлі акцій українських
багатьох економічних та соціаль? банків і підприємств. При цьому в
довгострокові інвестиційні проек?
них проблем.
Як приклад можна навести ти іноземні інвестори коштів не
Кримське центральне відділення вкладають.
За цієї обставини обсяги іно?
АТ ´Промінвестбанкª. Тільки за
2006 р. ним було вкладено в ре? земних інвестицій в банківську си?
формування економіки АРК понад стему і економіку України та зокре?
500 млн грн., у тому числі в роз? ма Кримського регіону залишають?
виток сільського господарства ñ ся незначними.
Важливою складовою фінан?
82 млн грн.
Загалом АТ ´Промінвестбанкª, сової системи є кошти підпри?
якому 26 серпня ц. р. виповнило? ємств і організацій, тому що саме
ся 15 років, вклало в економіку вони обслуговують матеріальне ви?
України понад 60 млрд дол., що в робництво. За їх допомоги фор?
5 разів перевищує загальний об? мується валовий внутрішній про?
сяг іноземних інвестицій в Ук? дукт, який розподіляється між
раїну.
Таблиця 1
Процеси глобалізації,
Активи
діючих
в
АРК
банків
за
участю
відкритість економіки і
іноземного капіталу в 2006 році [8, с. 12]
стратегія України щодо
Активи, млн грн.,
Темпи
вступу у ВТО та Євро?
станом
зростання
Назва банку
пейський Союз створю?
на 01.01.06 на 01.10.06 активів, %
ють сприятливі умови для Райффайзен
590,0
934,6
158,4
участі
банківського Банк Аваль
УкрСиббанк
373,3
458,7
122,9
капіталу зарубіжних країн
73,9
162,2
219,5
в Україні та зокрема в Надра
Петрокомерцбанк
84,6
102,0
120,6
АРК.
Кредобанк
79,1
97,2
122,9
Згідно з даними На?
Райффайзен Банк
0
88,3
ñ
ціонального банку Украї? Експрес?Банк
73,9
55,7
132,7
ни нині 35 % фінансових Правекс?Банк
26,7
72,2
270,4
ресурсів країни вже кон? Мрія
62,2
67,5
108,5
тролюється банками за Морський
25,1
34,7
138,2
участю іноземного капіта? транспортний банк
ВАБанк*
2,3
31,7
1
378,3
лу, зокрема через них
0
28
ñ
проходить близько 42 % Прокредитбанк
2,2
11,1
504,5
бюджету України (табл. 1), Родовідбанк
0
7,6
ñ
а подальше збільшення СЕББанк
Кредитпромбанк
4,7
2,2
46,8
цієї участі може призвес?
Разом по групі...
1 379,8 2 171,9
ñ
ти до серйозних проблем
Разом по АРК...
6 073,7 8 088,4
ñ
для фінансової незалеж? _______________
ності України.
* Нині VAВБанк. ñ Прим. ред.
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Збитки,
млн грн.

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
?200
?400
?600
?800
?1000

1 443
919,2

857,2

Взаємної
Із субíєктами господар?
ської діяльності країн
СНД і Балтії
Із субíєктами господар?
ської діяльності інших
країн
Усього...

637,8

-791,7

-837,4

-918,8

2004 р.

2005 р.

317,2
168,2

51,9
-107

-689

-786,8

2001 р.

-867,3

2002 р.

2003 р.

2006 р.

Рис. 1. Динаміка прибутку та збитків підприємств АРК за 2001 ñ 2006 рр. [3]:
ñ збитки

ñ прибуток

р. збільшилася на 20,2 %.
Важливим показником ефек?
тивності фінансово?господарської
діяльності та управління підпри?
ємствами і організаціями в сучас?
них умовах є дебіторська та креди?
торська заборгованість. За цим по?
казником визначаються найваж?
ливіші характеристики конкурен?
тоспроможності та потенціал у
співробітництві з іншими підпри?
ємствами і організаціями.
Як свідчать результати аналізу,
дебіторська заборгованість підпри?
ємств і організацій АРК за 2000 ñ

на 01.01.07*

на 01.01.06*

на 01.01.05

на 01.01.04

на 01.01.03

на 01.01.02

605,6

679,5

Таблиця 2

Сума дебіторської
заборгованості підприємств
і організацій АРК, млн грн.

1 556,6

1 108,9

Стан дебіторської заборгованості підприємств
і організацій АРК за 2000 ñ 2006 рр. [5, с. 14]
на 01.01.01
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підприємствами і галузями госпо?
дарювання.
Результати аналізу фінансової
діяльності понад 14 300 субíєктів
господарювання за 2001 ñ 2006
рр. свідчать, що фінансовий стан
більшості підприємств починаючи
з 2002 р. постійно поліпшується
(рис. 1). Так, питома вага підпри?
ємств АРК, що одержали в 2006 р.
прибуток, становить 67,2 % за?
гальної кількості, а підприємств,
що зазнали збитків, ñ 32,8 %.
За даними статистики, фінан?
совий результат (сальдо) субíєктів
господарювання від звичайної
діяльності до оподаткування під?
приємств і організацій АРК за 2006
р. становить 637,8 млн грн. За?
гальна сума прибутку підприємств
і організацій АРК в 2006 р. стано?
вить 1 556,6 млн грн., а збитків ñ
918,8 млн грн. [3].
Основним джерелом грошо?
вих надходжень на підприємствах
АРК є виручка від реалізації про?
дукції (товарів, робіт, послуг). У
2006 р. сума виручки (доходу) під?
приємств АРК становила 34 694,9
млн грн., тобто порівняно з 2005

Прибуток,
млн грн.
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2 296,0 2 942,2 3 350,4 3 436,0 3 690,4 5 452,8 6 961,7

23,9

37,3

38,6

39,2

51,9

84,6** 92,5**

32,9

46,6

48,0

68,3

39,9 185,7*** 217,5***

2 352,8 3 026,1 3 437,0 3 543,5 3 782,2 5 723,1 7 071,7

Примітка. Дані наведені на підставі форми № 1?Б ´Звіт про фінансові результати і дебіторську
та кредиторську заборгованістьª без данних щодо малих підприємств та бюджетних установ.
_______________
* З урахуванням довгострокової заборгованості.
** Без урахування субíєктів господарської діяльності країн Балтії.
*** У тому числі країни СНД.

ñ сальдо

2006 рр. збільшилася з 2 352,8 млн
грн. до 7 272,2 млн грн. При цьому
основну суму дебіторської забор?
гованості становить взаємна їх за?
боргованість (табл. 2).
Результати аналізу кредиторсь?
кої заборгованості підприємств і
організацій АРК за розглянутий
період свідчать, що вона збільши?
лася з 3 679,5 до 8 735,5 млн грн.
(табл. 3).
Важливою складовою фінан?
сової системи є бюджет. За його
допомогою грошові кошти кон?
центруються й у подальшому вико?
ристовуються для задоволення
суспільних потреб, тобто перероз?
поділяються між галузями та сфе?
рами діяльності, економічними
регіонами та окремими соціальни?
ми групами населення.
Бюджет АРК поєднує респуб?
ліканський бюджет і бюджети рай?
онів та міст республіканського
підпорядкування.
Під зведеним бюджетом АРК
розуміється сукупність усіх бю?
джетів, які входять до складу бю?
джетної системи. Доходи бюджету
створюються за рахунок надходже?
нь від сплати фізичними і юридич?
ними особами податків, зборів та
інших обовíязкових платежів.
Доходи зведеного бюджету
на 01.01.07 в АРК становили
4 613 млн грн., з яких 3 182 млн
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грн. (69 %) належать республі?
канському бюджету, а 1 431 млн
грн. (31 %) ñ місцевим бюджетам.
Податкові надходження у
зведеному бюджеті становлять
1 677 млн грн.
Видатки бюджету включають
усі платежі, які не повертаються,
тобто фінансування економіки, со?
ціально?культурних установ і на?
уки, органів державної влади та
управління, національної оборони,
зовнішньоекономічної діяльності
та ін.
Видатки зведеного бюджету
АРК на 01.01.07 становлять 2 590
млн грн.
Обсяг доходів бюджету АРК на
2007 р. затверджено в сумі 1 809
178 тис. грн., що на 744 млн грн.
більше, ніж у 2006 р., а обсяг ви?
датків ñ у сумі 1 808 219,5 тис.
грн.
Доходи бюджету АРК мають
важливе значення для стабілізації
фінансового стану в республіці та
вирішення економічних проблем
державного сектору економіки.
Для подальшого удосконален?

Історична довідка
Історично казначейство виконувало кілька основних
функцій:
відповідало за збереження багатства держави;
було державною установою, що займалася збиранням дер?
жавних доходів та їх витрачанням відповідно до державного бю?
джету;
відповідало (під королівським наглядом) за карбування
монет;
було обліковим відомством.
Іншими словами, казначейство повинно було вести записи
всіх операцій із зазначенням дати, характеру та кінцевого при?
значення платежів.
Із часом функції казначейства в різних країнах змінювалися з
урахуванням національних особливостей його діяльності.

ня та розвитку Кримського пів?
острова як курортного регіону не
тільки України, а й країн СНД важ?
ливе значення має діяльність Дер?
жавного казначейства України та
Управління державного казначей?
ства в АРК, що зумовлено багатьма
виконуваними ними функціями,
поставленими цілями і завданнями
[5].
Система органів Державного
Таблиця 3

Взаємної

на 01.01.07*

на 01.01.06*

3 383,5 3 987,2 4 517,6 4 937,9 4 954,1 5 958,5 8 401,5

Із субíєктами господар?
ської діяльності країн
СНД і Балтії

47,9

50,0

56,4

51,2

Із субíєктами господар?
ської діяльності інших
країн

248,1

253,3

251,3

257,0

Усього...

на 01.01.05

на 01.01.04

на 01.01.03

на 01.01.02

Сума кредиторської
заборгованості підприємств
і організацій АРК, млн грн.

на 01.01.01

Стан кредиторської заборгованості підприємств
і організацій АРК за 2000 ñ 2006 рр. [5, с. 14]

50,9

66,8**

48,3**

252,7 194,2*** 334,2***

3 679,5 4 290,5 4 825,3 5 246,1 5 257,7 6 219,5 8 783,8

Примітка. Дані наведені на підставі форми № 1?Б Звіт про фінансові результати і дебіторську
та кредиторську заборгованість без даних щодо малих підприємств та бюджетних установ.
_______________
* З урахуванням довгострокової заборгованості.
** Без урахування субíєктів господарської діяльності країн Балтії.
*** У тому числі країни СНД.

казначейства складається з Дер?
жавного казначейства України,
Управління Державного казначей?
ства в АРК, 24 управлінь в облас?
тях, двох управлінь у містах Києві
та Севастополі, 635 відділень у різ?
них містах і районах. Загальна
штатна чисельність органів Дер?
жавного казначейства ñ 16 894
особи.
Управління Державного каз?
начейства в АРК створено у люто?
му 1996 р., включає вісім відді?
лень у містах, 11 ñ у районах і три
обíєднаних відділення. Загальна
штатна чисельність управління і
його територіальних відділень ñ
648 осіб.
Станом на 01.01.07 органами
Державного казначейства на тери?
торії Автономії обслуговувалося
930 розпорядників коштів дер?
жавного бюджету, 1 146 розпо?
рядників і одержувачів коштів
місцевих бюджетів та 662 інших
клієнти, що більш як у 6 разів пе?
ревищило кількість організацій,
які обслуговувалися в 1997 р. За
2006 р. порівняно з 1997 р. кіль?
кість рахунків, відкритих в Дер?
жавному казначействі в АРК, і
платіжних доручень збільшилася в
40 разів.
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Історична довідка
Традиції Державного казначейства України зародилися за часів
Київської Русі. Прикладом першого казначейства можна вважати
князівську скарбницю Ярослава Мудрого і його спадкоємців, яка
була сховищем матеріальних цінностей. Там же писалися укази,
складалися грамоти, велося поточне листування.
Одним з перших у світі конституційне визначення державної
скарбниці (військової скарбниці) дав Гетьман України Пилип Ор?
лик. Статтею 9 створеної ним Конституції передбачалося, що в ге?
тьманській державі військова скарбниця ñ це державна скарбни?
ця, якою керував генеральний скарбник.
Казенна палата існувала і в Таврійській губернії. Наприкінці XIX
ст. вона розташовувалася в Сімферополі за наймом у будинку гра?
фа де Мезона. У червні 1898 р. Таврійським губернським прав?
лінням було прийнято рішення про будівництво в Сімферополі ок?
ремого будинку для Казенної палати по вул. Салгирній (нині вул.
Кірова, 52). У липні 1900 р. будівництво було завершено і в ньому
розмістилися Казенна палата та губернське казначейство (тепер
тут адміністрація ДАТ ´Чорноморнафтогазª).
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Нині на органи Державного
казначейства покладено такі ос?
новні функції:
управління коштами Держав?
ного бюджету України та ведення
обліку касового виконання Дер?
жавного бюджету України;
управління коштами держав?
них позабюджетних фондів;
організація касового виконан?
ня Державного бюджету України
та здійснення контролю за цим
процесом;
управління державним боргом;
здійснення видатків Держав?
ного бюджету України;
розподіл коштів між Держав?
ним бюджетом України та бюдже?
тами АРК, областей, міст Києва і
Севастополя, відрахування із за?
гальнодержавних податків, зборів
і обовíязкових платежів;
здійснення попереднього кон?
тролю за розподілом коштів дер?
жавного бюджету, в тому числі
державних позабюджетних фондів.

Таким чином, створення цент?
ралізованої системи органів Дер?
жавного казначейства України,
що складається з Центрального уп?
равління Державного казначейст?
ва України і його територіальних
управлінь, було спрямовано на до?
сягнення таких цілей:
підвищення дієспроможності
державної фінансової та бюджет?
ної політики України;
ефективне управління дохода?
ми та видатками в процесі вико?
нання державного бюджету;
підвищення відповідальності
учасників бюджетного процесу та
забезпечення належної бюджетної
звітності;
оперативність реалізації дер?
жавних програм.
Водночас одним із головних
напрямів фінансової діяльності є
інвестиційна діяльність. При цьому
розрізняються інвестиції капі?
тальні, в основний капітал, інозем?
ні та ін.

Інвестиції, спрямовані на від?
новлення основних фондів і на
приріст матеріально?виробничих
запасів, здійснюються у формі
капітальних вкладень.
За 2002 ñ 2006 рр. обсяг ка?
пітальних інвестицій в АРК збіль?
шився майже в 5 разів. Зокрема,
у 2002 р. він становив 1 701 586
тис. грн., у 2003 р. ñ 2 282 661, у
2004 р. ñ 3 298 405, у 2005 р. ñ
4 084 136 тис. грн.
Протягом 2006 р. у розвиток
економіки АРК підприємствами і
організаціями за рахунок усіх дже?
рел фінансування було здійснено
5 444 917 тис. грн. капітальних
інвестицій.
Основою інвестиційного по?
тенціалу АРК є інвестиції в основ?
ний капітал (капітальне будівницт?
во та придбання машин і устатку?
вання), обсяг яких у 2002 р. стано?
вив 482 787 тис. грн., у 2003 р. ñ
1 913 220, у 2004 р. ñ 2 739 822,
у 2005 р. ñ 3 374 631, у 2006 р. ñ
4 683 902 тис. грн., або 86 % за?
гального обсягу інвестицій. Обсяг
інвестицій державних коштів в
основний капітал у 2006 р. стано?
вить 315,3 млн грн., або 6,7 % за?
гального обсягу.
Найбільший обсяг інвестицій
в основний капітал був спрямова?
ний на підприємства приватної
форми власності ñ 2 704,8 млн
грн., державної та державно?кор?
поративної ñ 208,9 млн грн., ко?
мунальної та комунально?корпо?
ративної ñ 29,5 млн грн. [2, с. 9].
Глибокі перетворення в еко?
номіці АРК сприяли створенню
стабільних умов для залучення в
Кримський регіон іноземних інвес?
торів.
Останніми роками АРК є для
іноземних інвесторів одним з важ?
ливих ринків для розміщення капі?
талу.
В умовах трансформації еко?
номіки в Україні та зокрема в Кри?
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му формується вагомий іноземний
сектор. Нині в АРК налічується по?
над 350 обíєктів власності міжна?
родних організацій і юридичних
осіб інших держав, і їх кількість
постійно збільшується. Так, у 2000
р. за участю іноземного капіталу та
іноземних засновників в АРК було
створено 1 515 підприємств, у
2001 р. ñ 1 608, у 2002 р. ñ 1 724,
у 2003 р. ñ 1 895, у 2004 р. ñ 2
063, у 2005 р. ñ 2 181, у 2006 р. ñ
2 328. Отже, за досліджуваний
період кількість таких підприємств
збільшилася на 813.
Передбачається, що підприєм?
ства зі стовідсотковим іноземним
капіталом і за участю іноземного
капіталу створять гідну конку?
ренцію вітчизняним підприємствам
АРК, що сприятиме розвитку діло?
вої активності та підйому еко?
номіки регіону.
Так, загальний обсяг інозем?
них інвестицій в економіку АРК на
01.01.07 становить 635,8 млн
дол., з них прямі іноземні інвес?
тиції ñ 577,4 млн дол., кредити та
позики ñ 58,4 млн дол. [5].
Протягом 2006 р. в еконо?
міку АРК із країн СНД надійшло
215,2 млн дол. прямих капітало?
вкладень, із країн далекого зару?
біжжя ñ 362,2 млн дол.
Позитивним фактором у сфері
інвестування є значне збільшення
обсягів капіталовкладень прямими
інвесторами в економіку респуб?
ліки. Так, у 2006 р. обсяг прямих
іноземних інвестицій в АРК по?

рівняно з 2000 р. збільшився май?
же в 4 рази (рис. 2).
У міжнародному інвестиційно?
му співробітництві з АРК станом на
01.01.07 беруть участь підприємці
з 41 країни світу і 307 підприємств
АРК.
Серед регіонів України АРК
посідає восьме місце за обсягом
прямих іноземних інвестицій після
Києва, Дніпропетровської, Харків?
ської, Київської, Донецької, Одесь?
кої та Запорізької областей.
У процесі реформування еко?
номіки в АРК формується ще одна
важлива складова фінансового
ринку ñ ринок цінних паперів. За?
гальний обсяг випуску цінних па?
перів в АРК становить близько
5,5 млрд грн., одночасно посту?
пово збільшуються масштаби
обігу цінних паперів, відбува?
ється концентрація акціонерного
капіталу.
До основних субíєктів ринку
цінних паперів належать емітенти.
Станом на 01.01.07 у загальнодер?
жавному реєстрі зареєстровано
понад 1 600 емітентів, з них в
АРК ñ 1 194 емітенти, у Севасто?
полі ñ понад 400.
Особливість створення та роз?
витку ринку цінних паперів АРК
полягає у значній кількості на ньо?
му акціонерних товариств як ос?
новних емітентів. Така ситуація зу?
мовлена створенням більшості
акціонерних товариств у процесі
приватизації державних підпри?
ємств. У звíязку з цим акції прива?
577,4

Обсяг прямих іноземних
інвестицій, млн дол.

580

460,4

480
380

331,2

280
180

146

162,9

194,8

234

80
0
2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Рис. 2. Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій
в економіку АРК за 2000 ñ 2006 рр.

тизованих підприємств є найпоши?
ренішим видом цінних паперів в
АРК. Обсяги емісій акцій постійно
збільшуються.
Станом на 01.01.07 на ринку
цінних паперів АРК налічується за?
галом 1 194 акціонерних това?
риства, з них найбільша кількість
закритих ñ 730 (понад 60 % загаль?
ної кількості, з них у Севастополі ñ
302), відкритих ñ 438 (з них у Се?
вастополі ñ 115), без зазначення
типу ñ 26.
Одним із провідних фінансо?
вих інструментів на ринку цінних
паперів АРК за період, що аналі?
зується, був випуск акцій, обсяг
якого за 2000 ñ 2006 рр. переви?
щив 80 % загального обсягу випу?
ску цінних паперів (у тому числі в
2006 р. ñ 61,4 %).
До особливостей розвитку
ринку цінних паперів АРК нале?
жить також перевантажена інфра?
структура. Так, за даними Держав?
ної комісії з цінних паперів та фон?
дового ринку (ДКЦПФР), станом на
01.01.06 на ринку цінних паперів
АРК функціонувало:
24 торговці цінними паперами
та їх філій;
18 незалежних реєстраторів
та їх філій;
два зберігачі цінних паперів;
дві інвестиційні компанії;
шість інвестиційних фондів;
15 емітентів, які мають ліцензії
на ведення власного реєстру.
За даними ДКЦПФР та її тери?
торіального управління в АРК,
станом на 01.01.07 учасники рин?
ку цінних паперів АРК представ?
лені практично всіма видами
професійних учасників ринку
цінних паперів, діяльність яких
передбачена законодавчими акта?
ми України.
Кількість професійних учас?
ників інфраструктури ринку цінних
паперів АРК має тенденцію до
зменшення. Так, на початок 2007
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р. порівняно з початком 2001 р.
їх кількість зменшилася майже на
50 переважно внаслідок змен?
шення кількості емітентів, які ве?
дуть власний реєстр торговців
цінними паперами, та інвестицій?
них фондів.
Як випливає з аналізу, незва?
жаючи на тенденцію до зменшен?
ня, наявність на ринку великої
кількості дрібних та середніх про?
фесійних учасників не відповідає
належному розвитку цивілізовано?
го ринку цінних паперів і перешко?
джає отриманню достовірної
інформації про учасників ринку, їх
фінансово?господарський стан та
діяльність на фондовому ринку.
За даними державної статисти?
ки, в 2006 р. акціонерними това?
риствами АРК зареєстровано ви?
пуск цінних паперів загальною
номінальною вартістю 812,2 млн

грн., у тому числі акцій номіналь?
ною вартістю 498,7 млн грн. (пито?
ма вага ñ 61,4 %). Половину цінних
паперів було випущено підпри?
ємствами промисловості АРК ñ на
суму 394,0 млн грн. (48,5 %). На
цих підприємствах випущені та
повністю розміщені облігації на су?
му 200,0 млн грн.
Обсяги випуску та розміщення
акцій емітентами в АРК за 2006 р.
становили в середньому 60 % за?
гального обсягу випуску та розмі?
щення цінних паперів АРК, що
свідчить про акціонерний капітал
як важливий фінансовий інстру?
мент на фінансовому ринку АРК.
Найбільша частина цінних па?
перів належить юридичним осо?
бам (крім нерезидентів) ñ 72,0 %.
Фізичним особам (крім нерези?
дентів) належить 17,4 % загаль?
ної кількості цінних паперів, не?

резидентам (іноземним інвесто?
рам) ñ 10,6 %.
Поступово збільшується обіг
цінних паперів на вторинному рин?
ку. Вартість повторно проданих
цінних паперів за 2006 р. станови?
ла 1,8 млн грн., з них на суму 1 млн
грн. продано цінних паперів юри?
дичним особам (крім нерезидентів)
і на суму 800 тис. грн. ñ фізичним
особам (крім нерезидентів).
Таким чином, як засвідчують
результати дослідження, у процесі
реформування економіки субíєкти
ринку цінних паперів в АРК розши?
рюють діяльність з надання послуг,
удосконалюють
корпоративні
відносини, поліпшують рівень
звітності та відкритості діяльності,
що, у свою чергу, значною мірою
сприяє формуванню в АРК ци?
вілізованих відносин на ринку
цінних паперів.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у вересні 2007 р. угоду
з Фондом державного майна України про продаж майна,
що перебуває у державній власності
Код
за ЄДРПОУ

Номер
угоди

34429480 541

Дата укладен?
ня (переукла?
дення) угоди

Повна назва
юридичної особи

Фактичне місцезнаходження
юридичної особи

м. Київ
10.09.2007 ТОВ ´УкрБізнесКапіталª 04071, вул. Ярославська,15/23,
кімн. 7,
тел. (044) 278?04?27, 278?04?35

Керівник

Щербін Михайло
Сергійович

02030198 562

18.09.2007 ВАТ ´Київська
універсальна біржаª

01103, Залізничне шосе, 57,
тел. (044) 285?11?29, 285?33?38

Лапушен
Костянтин
Анатолійович

25635917 563

19.09.2007 ТОВ ´Мультисервісª

01011, вул. М. Московська, 45/1,
тел. (044) 496?34?89, 496?26?76

Філіпович
Михайло
Олексійович

Харківська область
25461222 543

23820266 544

30267870 546

32544797 548

32196319 561

34873008 569

30333858 575

61200, м. Харків, пл. Конституції, 1,
Палац Праці, 3?й підíїзд, 4?й поверх,
тел. (057) 731?45?83, 730?06?91
Сумська область
11.09.2007 Сумська товарна біржа 40030, м. Суми,
вул. Першотравнева, 29,
´Сумиагропромбіржаª
тел. (0542) 21?26?95, 21?15?23,
факс (0542) 21?11?48

Гаврилюк Олена
Вікторівна

12.09.2007 Приватне підприємство 40030, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 70,
експертно?оціночна
тел. (0542) 22?02?71, 21?05?00
фірма ´Апексª
Полтавська область
36022, м. Полтава, вул. Леніна, 82,
12.09.2007 Міжрегіональна
тел. (05322) 2?08?05
товарна біржа

Назаренко
Анатолій
Олексійович

10.09.2007 Універсальна товарна
біржа ´ХАРКІВª

Луганська область
92900, м. Кремінна,
18.09.2007 Приватне
просп. Леніна, 13,
спеціалізоване
тел. (06454) 2?11?35
підприємство
´Центр нерухомостіª
Одеська область
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83,
25.09.2007 Комунальне
тел. (048) 780?03?27, 780?04?21
підприємство
´Облспецземсервісª
Миколаївська область
54000, м. Миколаїв, вул. Садова, 3,
28.09.07 Універсальна біржа
тел. (0512) 46?48?60, 46?45?61,
´Південьª
46?55?42

Некрасова Тетяна
Валеріївна
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Ремига Світлана
Володимирівна
Лазебник
Анатолій
Борисович

Кузішен Дмитро
Петрович

Караман Ігор
Іванович

НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України ´Про Антимонопольний
комітет Україниª
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
І. Частину четверту статті 6, частину пíяту стат?
ті 9, частину четверту статті 11, частину четверту
статті 12 Закону України ´Про Антимонопольний
комітет Україниª* (Відомості Верховної Ради Украї?
ни, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343;
2002 р., № 16, ст. 114; 2004 р., № 13, ст. 181) ви?
ключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування**.
2. Державні уповноважені Антимонопольного
комітету України, у тому числі перші заступники і
заступники Голови Комітету, призначені на посади
замість державних уповноважених, які достроково
вибули зі складу Комітету до набрання чинності
цим Законом, продовжують здійснювати свої

повноваження до закінчення строку повноважень,
визначеного частиною другою статті 11 Закону
України ´Про Антимонопольний комітет Україниª,
крім випадків дострокового припинення їхніх
повноважень.
3. Державний уповноважений ñ голова Київ?
ського міського територіального відділення Антимо?
нопольного комітету України, призначений на поса?
ду до набрання чинності цим Законом, продовжує
здійснювати свої повноваження як державний упов?
новажений Антимонопольного комітету України.

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
24 квітня 2007 року
№ 985?V
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Деякі питання реалізації та управління військовим майном
від 15 серпня 2007 р. № 1063
Київ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок реалізації нерухомого
військового майна Збройних Сил на аукціонах (за
конкурсом), що додається.
2. Абзац другий пункту 12 Положення про
порядок відчуження та реалізації військового майна
Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 1 ñ 2, ст. 26;
2002 р., № 14, ст. 740, № 29, ст. 1369; 2005 р., №
______________
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,
1994, № 2, с. 3. ñ Прим. ред.
** Опубліковано в газеті ´Урядовий курíєрª від 15 червня
2007 р., № 105. ñ Прим. ред.

21, ст. 1133, № 34, ст. 2075, № 42, ст. 2657; 2007
р., № 16, ст. 600), викласти у такій редакції:
´Реалізація нерухомого військового майна
здійснюється на аукціонах (за конкурсом) у порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України.ª.
3. Визнати такими, що втратили чинність, роз?
порядження Кабінету Міністрів України від 22 ве?
ресня 2006 р. № 491 ´Деякі питання управління май?
ном, яке вивільнюється в ході реформування
Збройних Силª (Офіційний вісник України, 2006 р.,
№ 39, ст. 2625), від 18 жовтня 2006 р. № 517 ´Про
доповнення розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2006 р. № 491ª (Офіційний
вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2821) і від 26 квіт?
ня 2007 р. № 232 ´Про внесення зміни до розпо?

НОРМАТИВНА БАЗА
рядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2006 р. № 491ª (Офіційний вісник України, 2007 р.,
№ 32, ст. 1315).
4. Поширити дію затвердженого пунктом 1 цієї
постанови Порядку на інші утворені відповідно до
законів військові формування.
5. Міністерству оборони затвердити у місячний

строк за погодженням з Міністерством фінансів
план?графік реалізації нерухомого військового май?
на на 2007 рік, про стан виконання якого щомісяця
до 5 числа наступного періоду інформувати Кабінет
Міністрів України та Міністерство фінансів.

Премíєр?міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. № 1063

ПОРЯДОК
реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил
на аукціонах (за конкурсом)
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації
нерухомого військового майна Збройних Сил, вклю?
ченого до затверджених Кабінетом Міністрів Украї?
ни переліків військового майна, яке може бути від?
чужено (далі ñ майно), на аукціонах (за конкурсом).
Замовником аукціону (конкурсу) з реалізації май?
на (далі ñ аукціон (конкурс) є Міноборони.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, ма?
ють таке значення:
аукціон ñ спосіб реалізації майна, за яким його
покупцем (власником) стає учасник, який під час
проведення торгів запропонував за нього найвищу
ціну;
конкурс ñ спосіб реалізації майна, за яким його
покупцем (власником) стає учасник, який запропо?
нував за нього найвищу ціну і взяв зобовíязання ви?
конати всі фіксовані умови конкурсу;
крок аукціону ñ встановлена організатором
аукціону надбавка, на яку в процесі проведення
аукціону підвищується кожна запропонована ціна
продажу майна;
ліцитатор ñ ведучий аукціону, призначений його
організатором;
організатор аукціону (конкурсу) ñ субíєкт госпо?
дарювання, якому в установленому порядку згідно з
рішенням Кабінету Міністрів України надано повно?
важення на реалізацію військового майна (уповно?
важене підприємство (організація);
покупець ñ юридична або фізична особа ñ пере?
можець аукціону (конкурсу);
початкова ціна реалізації майна ñ ціна, визначе?
на замовником аукціону (конкурсу) з урахуванням
результатів незалежної оцінки майна, проведеної
субíєктами оціночної діяльності відповідно до
Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р.
№ 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51,
ст. 2669), конíюнктури ринку, залишкової вартості
та витрат, повíязаних з реалізацією майна (техніч?

ною інвентаризацією, державною реєстрацією прав
власності на майно, проведенням незалежної оцінки
тощо);
фіксовані умови конкурсу ñ вичерпний перелік
зобовíязань, які є однаковими і незмінними для всіх
його учасників.

Підготовка до проведення
аукціону (конкурсу)
3. Підготовка до проведення реалізації майна на
аукціоні (конкурсі) включає:
проведення інвентаризації та здійснення відпо?
відно до вимог законодавства державної реєстрації
прав власності на нерухоме майно;
визначення замовником початкової ціни реалі?
зації майна;
укладення договору між замовником та організа?
тором аукціону (конкурсу);
підготовка і публікація організатором аукціону
(конкурсу) інформації про проведення аукціону (кон?
курсу).
4. Інформація про проведення аукціону (конкур?
су) повинна містити:
найменування майна, його місцезнаходження;
відомості про майно (технічні характеристики);
початкову ціну реалізації майна;
фіксовані умови конкурсу;
перелік документів, які необхідно подати для
участі в аукціоні (конкурсі);
кінцевий строк подання заяви про участь в аук?
ціоні (конкурсі) та документів, що додаються до неї;
час та місце ознайомлення з майном;
час та місце проведення аукціону (конкурсу);
адресу, номер телефону, час роботи організато?
ра аукціону (конкурсу).
5. Інформація про проведення аукціону (конкур?
су) публікується в загальнодержавних друкованих
засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 ка?
лендарних днів до дати його проведення та
розміщується на офіційному веб?сайті Міноборони.
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6. Спосіб реалізації майна (на аукціоні чи за кон?
курсом) та строк її проведення визначається замов?
ником в договорі, укладеному з організатором
аукціону (конкурсу).

Умови участі в аукціоні (конкурсі)
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7. Аукціон (конкурс) проводиться за наявності
не менш як двох учасників.
8. Участь в аукціоні (конкурсі) можуть брати ли?
ше юридичні та фізичні особи, що подали в установ?
лений строк необхідні документи і зареєстровані як
учасники аукціону (конкурсу).
9. Юридичні особи, які перебувають у стані
ліквідації або щодо яких порушено справу про бан?
крутство, а також особи, що повідомили про себе
недостовірну інформацію, не допускаються до
участі в аукціоні (конкурсі).
10. Особи, що виявили бажання зареєструвати?
ся як учасники аукціону (конкурсу):
1) вносять встановлений організатором аукціону
(конкурсу) за погодженням із замовником гарантій?
ний внесок у розмірі від 10 до 50 відсотків початко?
вої ціни реалізації майна та реєстраційний внесок у
розмірі 34 гривень;
2) подають:
заяву про участь в аукціоні (конкурсі);
нотаріально засвідчені копії свідоцтва про дер?
жавну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних
осіб ñ підприємців);
нотаріально засвідчені копії установчих доку?
ментів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для
юридичних осіб), копії паспорта та довідки про при?
своєння ідентифікаційного номера (для фізичних
осіб);
документ, що посвідчує особу представника
юридичної особи та її повноваження;
декларацію про доходи за минулий рік (для
фізичних осіб);
копії фінансової звітності за минулий рік та ос?
танній квартал (для юридичних осіб);
копії документів, що підтверджують сплату га?
рантійного та реєстраційного внесків;
інші документи, визначені замовником.
У книгу реєстрації учасників аукціону (конкурсу)
окремо щодо кожного обíєкта, який підлягає ре?
алізації, вносяться такі відомості:
для фізичної особи ñ прізвище, імíя, по батькові,
місце проживання та ідентифікаційний номер (для
громадян України), прізвище, імíя та місце прожи?
вання (для іноземців та осіб без громадянства);
для юридичних осіб ñ резидентів України ñ най?
менування, місцезнаходження, ідентифікаційний
код згідно з ЄДРПОУ; для юридичних осіб ñ нерези?
дентів ñ їх найменування, місцезнаходження та
країна, де зареєстрована особа.
Відомості про учасників аукціону (конкурсу) не
підлягають розголошенню до визначення його пере?
можця.
11. Подання заяви є підтвердженням ознайом?
лення учасника з майном та його характеристиками
і свідчить про згоду з умовами проведення аукціону
(конкурсу).

12. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в
аукціоні (конкурсі) та документів, що додаються до
неї, становить:
три дні до початку проведення аукціону;
пíять днів до початку проведення конкурсу.
13. Аукціон (конкурс) вважається таким, що не
відбувся, у разі:
відсутності учасників або наявності лише одно?
го учасника;
відсутності представників замовника під час
проведення аукціону (конкурсу);
відмови переможця аукціону (конкурсу) від
підписання протоколу проведення аукціону або до?
говору купівлі?продажу майна.

Проведення аукціону
14. Аукціон з реалізації майна проводиться ліци?
татором.
15. Перед початком аукціону його учасники от?
римують картки з номерами.
16. До початку проведення торгів ліцитатор на?
зиває майно та його початкову ціну.
Початком торгів вважається момент оголошен?
ня початкової ціни реалізації майна.
17. Кожен учасник може повідомити про го?
товність купити майно двома способами:
підняти картку, повернувши її до ліцитатора тим
боком, де зазначено номер, що засвідчує прий?
нятність запропонованої ціни (пропонування ціни
без голосу);
підняти картку і одночасно оголосити свою про?
позицію стосовно ціни майна, яка повинна бути
більшою за ціну, названу ліцитатором, не менш як на
один крок і кратна кроку аукціону (пропонування
ціни з голосу).
18. У процесі торгів ліцитатор збільшує початко?
ву ціну в порядку, визначеному шкалою розрахунку
кроку аукціону.
19. У разі коли протягом трьох хвилин після три?
разового повторення останньої ціни не буде запро?
поновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом
молотка повідомляє про реалізацію майна, називає
ціну реалізації та номер переможця.
20. Ліцитатор має право в будь?який момент за
згодою представника замовника, але до повідомлен?
ня про реалізацію майна, зняти його з торгів.
За згодою представника замовника ліцитатор
може виставити на аукціон зазначене майно по?
вторно.
21. Під час проведення аукціону ведеться прото?
кол у трьох примірниках, до якого вносяться відо?
мості про майно, учасників аукціону, початкову ціну
реалізації майна, пропозиції учасників аукціону, ре?
зультати торгів (ціна реалізації, відомості про пере?
можця).
Протокол підписується ліцитатором та перемож?
цем аукціону (його представником). Примірники
підписаного протоколу подаються замовнику, пере?
можцю та організатору аукціону.
22. Після закінчення торгів щодо кожного май?
нового обíєкта ліцитатор повідомляє про його реа?
лізацію, називає ціну реалізації, номер переможця і
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викликає переможця для підписання протоколу про?
ведення аукціону.
23. Після закінчення торгів щодо кожного май?
нового обíєкта ліцитатор має право оголосити перер?
ву, але не більш як на пíять хвилин.
24. Переможець, який відмовився від підписан?
ня протоколу, позбавляється права подальшої
участі в аукціоні, гарантійний внесок йому не повер?
тається, а майно, за яке він запропонував найбільшу
ціну, за згодою представника замовника ліцитатор
може виставити на аукціон повторно.

Проведення конкурсу
25. Конкурс з реалізації майна проводиться йо?
го організатором.
26. Організатор конкурсу в десятиденний строк
після укладення договору із замовником утворює
конкурсну комісію в складі голови, секретаря та її
членів. Кількість членів комісії повинна становити
не менш як сім осіб. Кількість представників замов?
ника конкурсу у складі конкурсної комісії визна?
чається замовником, але не може бути менш як три
особи. До складу конкурсної комісії обовíязково
включаються по одному представнику Фонду дер?
жавного майна і Мінфіну. Формою роботи конкурс?
ної комісії є засідання, результати якого зазначають?
ся у протоколі проведення конкурсу.
27. Крім документів, передбачених пунктом 10
цього Порядку, учасник одночасно додатково подає
конкурсну пропозицію, яка повинна містити запро?
поновану ціну майна та складений у довільній формі
гарантійний лист щодо виконання фіксованих умов
конкурсу, інших додаткових зобовíязань, визначе?
них умовами конкурсу.
Конкурсна пропозиція подається в окремому не?
прозорому пакеті з назвою конкурсу та написом
´Конкурсна пропозиціяª.
28. Засідання конкурсної комісії є правоможним
за умови участі у ньому не менш як двох третин за?
гальної кількості членів комісії.
29. Конкурс проводиться в один етап, під час
якого розглядаються конкурсні пропозиції учас?
ників та визначається переможець конкурсу.
30. Рішення про вибір переможця конкурсу
приймається простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів комісії.
31. У протоколі проведення конкурсу зазначаються:
відомості про майно;
відомості про його учасників;
фіксовані умови конкурсу та інші додаткові зо?
бовíязання;
конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
обґрунтування вибору переможця конкурсу.
32. Протокол проведення конкурсу складається
у трьох примірниках і протягом двох днів підпи?
сується всіма присутніми на засіданні членами кон?
курсної комісії. Примірники підписаного протоколу
надаються замовнику, організатору та переможцю
конкурсу.
Організатор конкурсу інформує решту учасників
про результати конкурсу протягом трьох днів після
підписання протоколу.

Проведення розрахунків
за придбане майно
33. Договір купівлі?продажу майна укладається
між організатором та переможцем аукціону (конкур?
су) протягом десяти робочих днів після підписання
протоколу проведення аукціону (конкурсу) та є
підставою для перерахування покупцем коштів на
зазначений у договорі рахунок.
34. Покупець зобовíязаний внести плату за май?
но протягом 10 банківських днів після укладення до?
говору купівлі?продажу майна в розмірі різниці між
ціною реалізації майна та гарантійним внеском.
35. Майно передається покупцеві згідно з актом
приймання?передавання після сплати його вартості
у повному обсязі.
36. У разі непроведення покупцем розрахунків
за майно у строк, визначений договором купівлі?
продажу, гарантійний внесок переходить організа?
тору аукціону (конкурсу) у розмірі, необхідному для
компенсації його витрат з проведення торгів, решта
зараховується до спеціального фонду державного
бюджету.
37. До договору купівлі?продажу майна вклю?
чається умова щодо його розірвання організатором
аукціону (конкурсу) в односторонньому порядку у
разі, коли покупець не провів розрахунків за майно
в установлений строк або перерахував кошти не в
повному обсязі.
38. Сплачені учасниками аукціону (конкурсу)
реєстраційні внески не повертаються.
39. Гарантійні внески повертаються у десяти?
денний строк організатором аукціону (конкурсу)
всім учасникам, крім переможця.

Прикінцеві положення
40. У разі коли майно не було продане на
аукціоні (конкурсі), замовник може прийняти рішен?
ня про його повторну реалізацію.
41. У разі повторної реалізації майна замовни?
ком можлива зміна фіксованих умов конкурсу, а та?
кож зменшення початкової ціни майна, але не більш
як на 30 відсотків.

Коротко ñ факти
У ФДМУ 1 листопада 2007 р. відбулося підписання
протоколу між Кабінетом Міністрів України та Уря?
дом Російської Федерації про правовий статус (право
власності) окремих обíєктів, розташованих на тери?
торіях України та Російської Федерації.
Відповідно до підписаного протоколу Кабінет
Міністрів України та Уряд Російської Федерації визна?
ли право власності Російської Федерації на табір
відпочинку дітей ´Бригантинаª (АРК, Бахчисарайський
район) та право власності України на базу відпочинку
´Зоряª (Росія, Краснодарський край).

За матеріалами www.spfu.gov.ua
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення зміни у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 1998 р. № 1058
від 19 вересня 2007 р. № 1135
Київ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Абзац перший пункту 5 додатка 3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р.
№ 1058 ´Про передачу нерухомого майна творчим
спілкамª* (Офіційний вісник України, 1998 р., №

28, ст. 1042; 2000 р., № 39, ст. 1661) викласти у
такій редакції:
´5. Національній спілці журналістів Україниª.

Премíєр?міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ
від 15.10.07 № 10?36?16323
Центральний апарат ФДМУ, регіональні
відділення та представництва ФДМУ
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Відповідно до вимог законів України ´Про Дер?
жавний бюджет України на 2007 рікª, а також ´Про
приватизацію державного майнаª, якими передбаче?
но, зокрема, здійснення приватизації обíєктів разом
із земельними ділянками, на яких вони розташовані,
Фонд державного майна України (ФДМУ) надає такі
розíяснення щодо порядку залучення субíєктів
оціночної діяльності до виконання робіт (надання
послуг), повíязаних з оцінкою такого майна.
1. Орган приватизації обирає єдиного субíєкта
оціночної діяльності ñ субíєкта господарювання,
який має здійснити експертну грошову оцінку зе?
мельної ділянки (земельних ділянок) і провести
оцінку обíєкта аукціону, що включає в себе оцінку
обíєкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований.
Конкурсний відбір субíєкта оціночної діяльності
відбувається згідно з Положенням про конкурсний
відбір субíєкта оціночної діяльності, затвердженим
наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100 і зареєстрова?
ним у Міністерстві юстиції України 19.12.03 за
№ 1194/8515 (із змінами і доповненнями, внесени?
ми наказами ФДМУ від 24.11.05 № 3035, від
18.09.06 № 1420, від 19.06.07 № 977) (далі ñ Поло?
ження).
У разі якщо під час проведення конкурсу кон?
курсна комісія ФДМУ, його регіонального відділення
на підставі звичайної ціни послуг з оцінки майна, що
______________
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,
1998, № 11, с. 18 ñ 24. ñ Прим. ред.

кожні півроку затверджується ФДМУ, зíясує, що вар?
тість послуг з оцінки дорівнює або перевищує 20 ти?
сяч гривень, а землеоціночних робіт ñ відповідно
50 тисяч гривень, матеріали вищезазначеного кон?
курсу передаються до тендерного комітету для здій?
снення закупівлі послуги з оцінки та землеоціночних
робіт відповідно до Закону України ´Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні коштиª.
2. В інформаційному повідомленні про прове?
дення конкурсу, яке готується згідно з інформацією
про обíєкт оцінки, передбаченою додатком 2 до По?
ложення, зазначаються всі необхідні характеристи?
ки земельної ділянки (ділянок) та обíєкта привати?
зації. При цьому обовíязково зазначається, яким чи?
ном буде визначатися вартість обíєкта приватизації:
шляхом здійснення субíєктом оціночної діяльності
незалежної оцінки або шляхом використання ним
результатів стандартизованої оцінки, проведеної ор?
ганом приватизації. Така інформація повинна врахо?
вуватися субíєктами оціночної діяльності, які мають
намір взяти участь у конкурсі, під час оформлення
ними пропозицій щодо вартості виконання робіт, а
також конкурсною комісією при розгляді таких про?
позицій.
Інформаційне повідомлення повинно містити та?
кож вимогу до кваліфікації претендента ñ наявності
в нього як сертифіката субíєкта оціночної діяль?
ності, виданого ФДМУ, за відповідними напрямами
оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих на?
прямів, так і ліцензії на виконання землеоціночних
робіт, виданої відповідно до Закону України ´Про
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оцінку земельª центральним органом виконавчої
влади з питань земельних ресурсів.
У переліку документів, які подаються на розгляд
комісії, необхідно передбачити, що претендент по?
винен подати в запечатаному конверті окремо дві
конкурсні пропозиції: щодо вартості виконання зем?
леоціночних робіт, а також вартості надання послуг
з оцінки обíєкта аукціону, визначеної з урахуванням
проведення незалежної оцінки обíєкта приватизації
або використання результатів стандартизованої
оцінки такого обíєкта, та загальну вартість робіт
(послуг).
3. Під час обрання єдиного переможця кон?
курсу для проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки (земельних ділянок) та незалеж?
ної оцінки обíєкта аукціону комісія з конкурсного
відбору субíєктів оціночної діяльності повинна ке?

руватися критеріями, визначеними пунктом 19 По?
ложення.
За результатом конкурсу з переможцем ñ
субíєктом оціночної діяльності послідовно уклада?
ються два договори: на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (ділянок) та на
здійснення оцінки обíєкта аукціону за зразковими
формами, затвердженими наказом ФДМУ від
15.10.07 № 1653. Договір на здійснення оцінки
обíєкта аукціону укладається після підписання
відповідно до умов договору на проведення ек?
спертної грошової оцінки земельної ділянки
(земельних ділянок) акта приймання?передавання
робіт.

Заступник Голови Фонду

О. ПОТІМКОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 15 жовтня 2007 р. № 1653

Щодо затвердження форм договорів з субíєктами
оціночної діяльності
Відповідно до Положення про конкурсний
відбір субíєктів оціночної діяльності*, затверджено?
го наказом Фонду державного майна України
(ФДМУ) від 25.11.03 № 2100 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 19.12.03 за
№ 1194/8515, а також з метою вдосконалення по?
рядку залучення субíєктів оціночної діяльності у
разі необхідності оцінки обíєкта приватизації разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми зразкових договорів на
проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки та на проведення оцінки обíєкта аукціону,
укладених між органом приватизації та субíєктом
оціночної діяльності (відповідно додатки 1 і 2 до
цього наказу).
2. Центральному апарату ФДМУ та регіональним
відділенням ФДМУ керуватися зазначеними зразка?
ми договорів під час укладання угод з субíєктами
оціночної діяльності ñ переможцями конкурсів.
3. Внести такі зміни до додатків 1, 2, 3, 4 нака?
зу ФДМУ від 21.02.06 № 342**:
3.1. Викласти розділ 5 договорів на проведення
оцінки пакета акцій, на проведення оцінки цілісно?
го майнового комплексу, на проведення оцінки гру?

пи інвентарних обíєктів, на проведення оцінки нео?
боротних активів у такій редакції:
´5. Вартість робіт та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість виконаних робіт з неза?
лежної оцінки Обíєкта (або пакета акцій у разі оцін?
ки пакета акцій) становить _____________________

______________
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,
2004, № 2, с. 57 ñ 62. ñ Прим. ред.
** Там же, 2006, № 4, с. 40 ñ 49. ñ Прим. ред.

_________________________________________________

(грошова сума

_________________________ гривень, у тому числі
цифрами та літерами;

ПДВ ____________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування

_________________________________________________
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в
такій послідовності.
Протягом десяти банківських днів від дати
підписання акта приймання?передавання робіт За?
мовник перераховує на рахунок Субíєкта оціночної
діяльності суму у розмірі 100 % загальної вартості
робіт, що становить___________________________
(грошова сума

__________________________гривень, у тому числі
цифрами та літерами;

ПДВ _____________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)
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У разі відсутності фінансування з Державного
бюджету України Замовник не несе відповідаль?
ності за прострочення оплати, але зобовíязується
оплатити виконані роботи одразу після надходжен?
ня коштів з Державного бюджету Україниª.
3.2. Останнє речення пункту 7.1 договорів на
проведення оцінки пакета акцій, на проведення
оцінки цілісного майнового комплексу, на прове?
дення оцінки групи інвентарних обíєктів, на про?
ведення оцінки необоротних активів (відповідно

додатки 1, 2, 3, 4 до наказу) викласти у такій
редакції:
´Субíєкт оціночної діяльності на вимогу Замов?
ника дає розíяснення щодо звіту та в разі потреби
доопрацьовує його у строк, що не перевищує чоти?
ри робочі дніª.
4. Контроль за виконанням цього наказу покла?
сти на Заступника Голови Фонду О. Потімкова.

Голова Фонду

В. СЕМЕНЮК

Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 15.10.07 № 1653

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
м. _______________

´___ª _____________ 200__ р.

___________________________ в особі _______________
(назва органу приватизації)

(посада,

_________________________________________________
прізвище, імíя та по батькові уповноваженої особи

__________________________________________, яка діє
органу приватизації)

на підставі _______________________________________
_________________________________________________
(далі ñ Замовник), з одного боку, та __________________
(назва cубíєкта

_________________________________________________
оціночної діяльності)

в особі ___________________________________________
(прізвище, імíя, по батькові та посада

________________________________________________,
уповноваженої особи субíєкта оціночної діяльності)

54

яка діє на підставі __________________________________
(назва статутного документа

________________________________________________,
або свідоцтва про реєстрацію фізичної особи?підприємця)

зареєстрованого ____________ за №_________________
(дата)

(номер статутного

_________________________________________________
документа або свідоцтва про реєстрацію фізичної

_________________________________________________
особи?підприємця та назва державного органу,

_________________________________________________
що здійснив реєстрацію)

(далі ñ Субíєкт оціночної діяльності), з другого боку, уклали
цей Договір про нижчевикладене.
1. Предмет Договору
Субíєкт оціночної діяльності за завданням Замовника
проводить експертну грошову оцінку земельної ділянки
(земельних ділянок) (далі ñ Обíєкт), кадастровий номер
_______________________, розташованої (розташованих)
________________________________________________,
(місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок)

розміром ________________________________________,
(площа земельної ділянки (земельних ділянок)

яка (які) буде (будуть) продаватись разом з обíєктом прива?
тизації ________________________________________,
(назва обíєкта приватизації)

що на ній (них) розташований, та передає звіт з експертної
грошової оцінки Обíєкта на державну експертизу земле?

впорядної документації з метою отримання позитивного
висновку державної експертизи, а Замовник зобовíязу?
ється прийняти виконану роботу і оплатити її.
2. Мета проведення оцінки
Експертна грошова оцінка земельної ділянки (земель?
них ділянок) проводиться з метою її (їх) підготовки до про?
дажу у складі обíєкта укціону (виготовлення технічного па?
спорту земельної ділянки).
3. Вид вартості майна
Ринкова вартість земельної ділянки (земельних діля?
нок), яка визначається відповідно до Національного стан?
дарту № 1 ´Загальні засади оцінки майна і майнових
правª, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук?
раїни від 10.09.03 № 1440, Національного стандарту № 2
´Оцінка нерухомого майнаª, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1442, Методи?
ки експертної грошової оцінки земельних ділянок, за?
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.10.02 № 1531, Порядку проведення експертної гро?
шової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом
Державного комітету України по земельних ресурсах від
09.01.03 № 2.
4. Дата оцінки та порядок її виконання
4.1. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний викона?
ти роботи з оцінки Обíєкта станом на ___________ 200__ р.
4.2. Виконання робіт здійснюється в такій послідов?
ності:
перший етап ñ проведення експертної грошової оцінки
Обíєкта і складання звіту з експертної грошової оцінки
Обíєкта. Строк виконання робіт ñ __________ календарних
днів від дати підписання Договору;
другий етап ñ подання звіту з експертної грошової
оцінки Обíєкта на державну експертизу відповідно до За?
кону України ´Про державну експертизу землевпорядної
документаціїª і виконання обовíязків розробників обíєктів
державної експертизи, визначених статтею 30 зазначено?
го Закону, з метою отримання позитивного висновку дер?
жавної експертизи. Строк виконання робіт ñ надання За?
мовнику позитивного висновку державної експертизи у
дводенний строк від дати його отримання.
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5. Вартість робіт та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість виконаних робіт становить
___________________________________ гривень, у тому
(грошова сума цифрами та літерами;

числі ПДВ ________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування

_________________________________________________
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в такій
послідовності. Протягом десяти банківських днів від дати
підписання акта приймання?передавання робіт Замовник
перераховує на рахунок Субíєкта оціночної діяльності суму
у розмірі 100 % загальної вартості робіт, що становить
____________________________________ гривень, у тому
(грошова сума цифрами та літерами;

числі ПДВ ________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування

_________________________________________________
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)

У разі відсутності фінансування з Державного бюджету
України Замовник не несе відповідальності за прострочен?
ня оплати, але зобовíязується оплатити виконані роботи
одразу після надходження коштів з Державного бюджету
України.
6. Права та обовíязки сторін
6.1. Відповідно до документів, поданих на конкурсний
відбір субíєктів оціночної діяльності, __________________
(назва Субíєкта

_____________________________________ зобовíязаний
оціночної діяльності)

залучити до виконання робіт з оцінки, складання та підпи?
сання звіту з експертної грошової оцінки та висновку про
вартість Обíєкта таких оцінювачів: ___________________
(прізвища,

________________________________________________.
імена та по батькові оцінювачів)

6.2. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний викона?
ти роботи з оцінки Обíєкта у строк, визначений абзацом
другим пункту 4.2 Договору.
6.3. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний надати
Замовнику звіт з експертної грошової оцінки Обíєкта ра?
зом із позитивним висновком державної експертизи, про?
ведений спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері державнї експертизи, в строк, визначений
абзацом третім пункту 4.2 Договору.
6.4. Субíєкт оціночної діяльності та Замовник не несуть
відповідальності за наслідки, що виникли під час або вна?
слідок використання третьою особою результатів оцінки з
метою, що не була предметом Договору.
6.5. Замовник зобовíязаний надати наявну в нього зе?
мельно?кадастрову документацію, витяг з технічної доку?
ментації про нормативну грошову оцінку та інформацію
про наявність земельних сервітутів і обмежень (обтяжень)
прав на Обíєкт і сприяти наданню Субíєкту оціночної діяль?
ності необхідної інформації про Обíєкт оцінки, яка відпо?
відно до чинного законодавства має бути у балансоутриму?
вача Обíєкта або у органів, уповноважених управляти
Обíєктом.
6.6. У разі якщо Субíєкт оціночної діяльності вчасно не
приступає до виконання Договору або після закінчення
строку, встановленого Законом України ´Про державну ек?

спертизу землевпорядної документаціїª, не надає Замовни?
ку позитивного висновку державної експертизи, Замовник
може відмовитись від Договору і вимагати відшкодування
збитків за неналежне виконання Субíєктом оціночної
діяльності умов Договору.
6.7. У разі якщо під час виконання Субíєктом оціночної
діяльності робіт, передбачених Договором, стане очевид?
ним, що вони не будуть виконані належним чином в обу?
мовлений строк, Замовник може відмовитись від Договору
і вимагати відшкодування збитків або призначити Субíєкту
оціночної діяльності відповідний строк для усунення не?
доліків. Якщо Субíєкт оціночної діяльності не усунув не?
доліків у визначений строк, Замовник може відмовитися
від Договору і вимагати відшкодування збитків за нена?
лежне виконання Субíєктом оціночної діяльності умов До?
говору.
6.8. У разі наявності поважних причин Замовник може
до завершення Субíєктом оціночної діяльності робіт, пе?
редбачених Договором, відмовитися від Договору, спла?
тивши Субíєкту оціночної діяльності фактичні витрати за
виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за
виконаний обсяг робіт подається Субíєктом оціночної
діяльності Замовнику протягом 5 робочих днів від дати от?
римання ним повідомлення Замовника про відмову від
Договору.
7. Порядок приймання7передавання звіту
та позитивного висновку державної експертизи
7.1. Після завершення робіт Субíєкт оціночної діяль?
ності передає Замовнику звіт з експертної грошової оцінки
Обíєкта та висновок про його вартість у двох примірниках,
що оформлені в установленому порядку, а також позитив?
ний висновок державної експертизи.
Субíєкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає
розíяснення щодо звіту та висновку про вартість Обíєкта.
7.2. Одночасно з переданням звіту з експертної грошо?
вої оцінки Обíєкта Субíєкт оціночної діяльності передає
всю інформацію щодо Обíєкта, яку було зібрано ним у про?
цесі виконання роботи.
7.3. У випадках, передбачених Договором, підставою
для розрахунків між сторонами є акт приймання?переда?
вання робіт, який складається за умови наявності позитив?
ного висновку державної експертизи. В інших випадках
акт приймання?передавання робіт не складається.
7.4. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати акт
приймання?передавання робіт, він повинен подати письмо?
ве обґрунтування причин своєї відмови.
7.5. Датою надання Замовнику звіту з експертної гро?
шової оцінки Обíєкта та позитивного висновку державної
експертизи є дата офіційної реєстрації у _______________
_________________________________________________
(назва органу приватизації)

поданих Субíєктом оціночної діяльності документів.
7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта
приймання?передавання робіт (на підставі виконаних робіт
першого та другого етапів).
8. Відповідальність сторін
8.1. У разі неналежного виконання Субíєктом оціночної
діяльності зобовíязань, у тому числі невиконання робіт у
строки, передбачені Договором, із Субíєкта оціночної
діяльності стягується пеня в розмірі 0,1 % суми Договору
за кожний день прострочення.
8.2. Субíєкт оціночної діяльності не несе відповідаль?
ності за неналежне виконання своїх зобовíязань за Дого?
вором, якщо вони є результатом неналежного виконання
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Замовником своїх зобовíязань, передбачених п. 6.5 Дого?
вору.
8.3. Спори між сторонами у звíязку з виконанням або
тлумаченням цього Договору вирішуються у встановленому
чинним законодавством порядку.
8.4. За недостовірність експертної грошової оцінки
Обíєкта Субíєкт оціночної діяльності несе відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
9. Умови забезпечення конфіденційності
Сторони зобовíязані не розголошувати інформацію сто?
совно виконання робіт з експертної грошової оцінки, яка
є конфіденційною.

10. Набрання чинності Договором, строк його дії
Договір набирає чинності від моменту його підписан?
ня уповноваженими представниками cторін та діє до по?
вного виконання сторонами своїх зобовíязань за Дого?
вором.
11. Інші умови
11.1. Договір складено в 3 примірниках українською
мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за
взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових
угод. Зазначені угоди стають невідíємними частинами Дого?
вору.

12. Юридичні адреси сторін
Замовник

Субíєкт оціночної діяльності

_____________________________________________

_______________________________________________

(назва органу приватизації)

(назва Субíєкта оціночної діяльності)

_____________________________________________

_______________________________________________

(адреса)

(адреса)

Р/р __________________________________________
в ____________________________________________
МФО ________________________________________
код за ЄДРПОУ _______________________________
код платника податку на додану вартість __________
реєстраційний номер свідоцтва __________________
_____________________________________________
(посада уповноваженої особи органу приватизації)

_____________________________________________

Р/р ____________________________________________
в ______________________________________________
МФО __________________________________________
код за ЄДРПОУ _________________________________
свідоцтво сплати єдиного податку від _______________
№____________________
_______________________________________________
(посада уповноваженої особи Субíєкта оціночної діяльності)

_______________________________________________

(прізвище, імíя та по батькові)

(прізвище, імíя та по батькові)

_____________________________________________

_______________________________________________

(підпис)

(підпис)

М. П.

М. П.

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
на проведення оцінки обíєкта аукціону
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м. _______________

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 15.10.07 № 1653

´___ª _____________ 200__ р.

___________________________ в особі _______________
(назва органу приватизації)

(посада,

_________________________________________________
прізвище, імíя та по батькові уповноваженої особи

__________________________________________, яка діє
органу приватизації)

на підставі _______________________________________
_________________________________________________
(далі ñ Замовник), з одного боку, та __________________
(назва cубíєкта

_________________________________________________

що здійснив реєстрацію)

(далі ñ Субíєкт оціночної діяльності), з другого боку, уклали
цей Договір про нижчевикладене.
1. Предмет Договору
Субíєкт оціночної діяльності за завданням Замовника
проводить оцінку обíєкта аукціону ____________________
(назва обíєкта аукціону:

_________________________________________________
назва обíєкта приватизації і місцерозташування земельної

_________________________________________________

оціночної діяльності)

в особі ___________________________________________
(прізвище, імíя, по батькові та посада

________________________________________________,
уповноваженої особи субíєкта оціночної діяльності)

яка діє на підставі _________________________________
(назва статутного документа

________________________________________________,
або свідоцтва про реєстрацію фізичної особи?підприємця)

зареєстрованого_____________ за №_________________
(дата)

_________________________________________________

(номер статутного

_________________________________________________
документа або свідоцтва про реєстрацію фізичної

_________________________________________________
особи?підприємця та назва державного органу,

ділянки (земельних ділянок), на якій він розташований)

(далі ñ Обíєкт), а Замовник зобовíязується прийняти викона?
ну роботу і оплатити її.
2. Мета проведення оцінки
Оцінка Обíєкта проводиться з метою його приватизації
шляхом продажу на _______________________________.
(спосіб продажу)

3. Вид вартості майна
Початкова вартість Обíєкта визначається відповідно до
Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.10.02 №1531, Методики оцінки майна, затвердженої по?
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становою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 №1891 та
Розíяснень до складання звіту про вартість обíєкта аукціону,
наданих листом ФДМУ від 27.06.07 № 10?36?10278.
4. Дата оцінки та порядок її виконання
4.1. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний виконати
роботи з оцінки Обíєкта станом на ____________ 200__ р.
4.2. Виконання робіт здійснюється в такій послідовності:
перший етап ñ проведення оцінки і складання звіту про
оцінку Обíєкта відповідно до пункту 5 Розíяснень до скла?
дання звіту про вартість обíєкта аукціону. Строк виконання
робіт ñ __ календарних днів від дати підписання Договору;
другий етап ñ доопрацювання результатів оцінки з метою
приведення звіту у відповідність до нормативно?правових
актів з оцінки майна у разі виявлення за результатами
рецензування недотримання вимог зазначених актів.
5. Вартість робіт та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість виконаних робіт з оцінки Обíєкта
становить ___________________________гривень, у тому
(грошова сума цифрами та літерами;

числі ПДВ ________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування

_________________________________________________
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в такій
послідовності. Протягом десяти банківських днів від дати
підписання акта приймання?передавання робіт Замовник пе?
рераховує на рахунок Субíєкта оціночної діяльності суму у
розмірі 100 % загальної вартості робіт, що становить
____________________________________ гривень, у тому
(грошова сума цифрами та літерами;

числі ПДВ ________________________________________
зазначається з урахуванням або без урахування

_________________________________________________
податку на додану вартість залежно від індивідуального

_________________________________________ гривень.
порядку розрахунків Субíєкта оціночної діяльності)

У разі відсутності фінансування з Державного бюджету Ук?
раїни Замовник не несе відповідальності за прострочення оп?
лати, але зобовíязується оплатити виконані роботи одразу
після надходження коштів з Державного бюджету України.
6. Права та обовíязки сторін
6.1. Відповідно до документів, поданих на конкурсний
відбір субíєктів оціночної діяльності, __________________
(назва Субíєкта

_________________________________________________
оціночної діяльності)

зобовíязаний залучити до виконання робіт з оцінки, скла?
дання та підписання звіту з експертної грошовї оцінки та
висновку про вартість Обíєкта таких оцінювачів: ________
(прізвища,

________________________________________________.
імена та по батькові оцінювачів)

6.2. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний своєчасно
виконати оцінку та в разі потреби своєчасно доопрацювати
результати оцінки.
6.3. Субíєкт оціночної діяльності зобовíязаний доводити
Замовнику правильність оцінки.
6.4. Субíєкт оціночної діяльності та Замовник не несуть
відповідальності за наслідки, що виникли під час або внаслі?
док використання третьою особою результатів оцінки з ме?
тою, що не була предметом Договору.
6.5. Замовник зобовíязаний сприяти наданню Субíєкту
оціночної діяльності необхідної інформації про Обíєкт, яка

відповідно до чинного законодавства має бути у балансоут?
римувача Обíєкта або органів, уповноважених управляти
державним майном.
6.6. Замовник зобовíязаний надати Субíєкту оціночної
діяльності у строк, що не перевищує три робочих дні до
закінчення строку проведення оцінки Обíєкта, акт оцінки
відповідного майна та наказ Фонду державного майна Ук?
раїни, яким затверджено зазначений акт (у разі, якщо
відповідно до Методики оцінки майна визначення початко?
вої вартості обíєкта приватизації здійснюється шляхом про?
ведення стандартизованої оцінки).
6.7. У разі потреби проведення робіт з незалежної
оцінки обíєктів, які містять державну таємницю, Субíєкт
оціночної діяльності зобовíязаний забезпечити проведення
такої незалежної оцінки відповідно до вимог чинного зако?
нодавства, у тому числі із залученням Субíєкта оціночної
діяльності, що має необхідний дозвіл на провадження діяль?
ності, повíязаної з державною таємницею, виданий Служ?
бою безпеки України.
6.8. У разі якщо Субíєкт оціночної діяльності вчасно не
приступає до виконання Договору або виконує роботу, пе?
редбачену Договором, так повільно, що закінчення її в обу?
мовлений строк стає неможливим, Замовник може відмови?
тись від Договору і вимагати відшкодування збитків за нена?
лежне виконання умов Договору.
6.9. У разі якщо під час виконання Субíєктом оціночної
діяльності робіт, передбачених Договором, стане очевид?
ним, що вони не будуть виконані належним чином в обумов?
лений строк, Замовник може відмовитись від Договору і ви?
магати відшкодування збитків або призначити Субíєкту
оціночної діяльності відповідний строк для усунення не?
доліків. Якщо Субíєкт оціночної діяльності не усунув не?
доліків у визначений строк, Замовник може відмовитися від
Договору і вимагати відшкодування збитків за неналежне
виконання умов Договору.
6.10. У разі наявності поважних причин Замовник може
до завершення Субíєктом оціночної діяльності робіт, передба?
чених Договором, відмовитися від Договору, сплативши
Субíєкту оціночної діяльності фактичні витрати за виконаний
обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний об?
сяг робіт подається Субíєктом оціночної діяльності Замовни?
ку протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідо?
млення Замовника про відмову від Договору.
7. Порядок приймання7передавання звіту
7.1. Після завершення робіт Субíєкт оціночної діяльності
передає Замовнику звіт про оцінку Обíєкта у двох примірни?
ках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що
оформлені в установленому порядку. У висновку про вартість
окремо зазначаються вартість обíєкта аукціону, вартість
обíєкта приватизації та вартість земельної ділянки (земельних
ділянок), на якій розташований обíєкт приватизації, без вра?
хування суми податку на додану вартість.
Субíєкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає
розíяснення щодо звіту та в разі потреби доопрацьовує йо?
го в строк, що не перевищує чотирьох робочих днів.
7.2. Одночасно з переданням звіту про незалежну оцінку
Обíєкта Субíєкт оціночної діяльності передає всю інфор?
мацію щодо Обíєкта, яку було зібрано ним у процесі вико?
нання роботи.
7.3. У випадках, передбачених Договором, підставою для
розрахунків між сторонами є акт приймання?передавання
робіт, який складається за результатами рецензування, у
разі, якщо загальний висновок про достовірність оцінки
майна, зазначений у відповідній рецензії, відповідає абзацу
другому або третьому пункту 67 Національного стандарту №
1 ´Загальні засади оцінки майна і майнових правª, затверд?
женого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.03
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№ 1440. В інших випадках акт приймання?передавання
робіт не складається.
7.4. У разі якщо Замовник відмовляється підписати акт
приймання?передавання робіт, він повинен подати письмове
обґрунтування причин своєї відмови.
7.5. Датою надання Замовнику звіту з незалежної оцінки
Обíєкта є дата офіційної реєстрації у ____________
__________________________________________ поданих
(назва органу приватизації)

Субíєктом оціночної діяльності документів.
7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта
приймання?передавання робіт (на підставі виконаних робіт
першого та другого етапів).
8. Відповідальність сторін
8.1. У разі неналежного виконання Субíєктом оціночної
діяльності зобовíязань, у тому числі невиконання робіт у
строки, передбачені Договором, із Субíєкта оціночної діяль?
ності стягується пеня в розмірі 0,1 % суми Договору за кож?
ний день прострочення.
8.2. Субíєкт оціночної діяльності не несе відповідальності
за неналежне виконання своїх зобовíязань за Договором, як?
що вони є результатом неналежного виконання Замовником
своїх зобовíязань, передбачених п. 6.5 Договору.

8.3. Спори між сторонами у звíязку з виконанням або тлу?
маченням Договору вирішуються у встановленому чинним
законодавством порядку.
8.4. За недостовірність висновку про вартість оцінки
Обíєкта Субíєкт оціночної діяльності несе відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
9. Умови забезпечення конфіденційності
Сторони зобовíязані не розголошувати інформацію сто?
совно виконання робіт з оцінки, яка є конфіденційною.
10. Набрання чинності Договором, строк його дії
Договір набирає чинності від моменту його підписан?
ня уповноваженими представниками cторін і діє до пов?
ного виконання сторонами своїх зобовíязань за Дого?
вором.
11. Інші умови
11.1. Договір складено в 3 примірниках українською мо?
вою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за
взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових
угод. Зазначені угоди стають невідíємними частинами Дого?
вору.

12. Юридичні адреси сторін
Замовник

Субíєкт оціночної діяльності

_____________________________________________

_______________________________________________

(назва органу приватизації)

_____________________________________________

(назва Субíєкта оціночної діяльності)

_______________________________________________

(адреса)

Р/р __________________________________________
в ____________________________________________
МФО ________________________________________
код за ЄДРПОУ _______________________________
код платника податку на додану вартість __________
реєстраційний номер свідоцтва __________________
_____________________________________________

(адреса)

Р/р ____________________________________________
в ______________________________________________
МФО __________________________________________
код за ЄДРПОУ _________________________________
свідоцтво сплати єдиного податку від _______________
№____________________
_______________________________________________

(посада уповноваженої особи органу приватизації)

_____________________________________________
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(посада уповноваженої особи Субíєкта оціночної діяльності)

_______________________________________________

(прізвище, імíя та по батькові)

_____________________________________________

(прізвище, імíя та по батькові)

_______________________________________________

(підпис)

М. П.

(підпис)

М. П.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 10 серпня 2007 р. № 116

Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 р. за № 1051/14318
З метою реалізації вимог статті 8 Закону Украї?
ни ´Про оцінку земельª щодо встановлення єдиного
порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оціню?
вача з експертної грошової оцінки земельних діля?
нок та відповідно до Положення про Державне
агентство земельних ресурсів України, затвердже?
ного постановою Кабінету Міністрів України від
4 квітня 2007 р. № 614, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі Кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок (додається).
2. Управлінню ринку земель та оціночної діяль?
ності (Горбатович С. М.) забезпечити інформування
навчальних закладів, з якими укладено угоди про
співробітництво стосовно професійної підготовки
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних

НОРМАТИВНА БАЗА
ділянок, про Порядок видачі Кваліфікаційного сві?
доцтва оцінювача з експертної грошової оцінки зе?
мельних ділянок.
3. Управлінню ринку земель та оціночної діяль?
ності (Горбатович С. М.) та Юридичному управлінню
(Царьов Д. В.) у встановлений термін подати наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Ук?
раїни.
4. Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів з екс?
пертної грошової оцінки земельних ділянок, ви?
дані згідно з наказом Держкомзему України від 20
січня 2005 р. № 14 ´Про затвердження Порядку ви?
дачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з екс?
пертної грошової оцінки земельних ділянокª, за?
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 лю?
того 2005 р. за № 190/10470, залишаються чинни?
ми і можуть бути замінені у разі добровільного

звернення
громадян
про
заміну
бланка
Кваліфікаційного свідоцтва.
5. Наказ Держкомзему України від 20 січня
2005 р. № 14 ´Про затвердження Порядку видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянокª, зареєстрова?
ний в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2005 р.
за № 190/10470 (із змінами), визнати таким, що
втратив чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покла?
сти на заступника Голови Агентства Яцишину Г. М.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2007 р. за № 1051/14318

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова

І. ЯЦУК

ПОГОДЖЕНО:
В. о. Міністра охорони навколишнього
природного середовища України С. ГЛАЗУНОВ

Наказ Державного агентства земельних ресурсів України
10.08.07 № 116

ПОРЯДОК
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації
Закону України ´Про оцінку земельª у частині ор?
ганізаційного забезпечення видачі Екзаменаційною
комісією з професійної підготовки та підвищення
кваліфікації оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (далі ñ Екзаменаційна
комісія) Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з екс?
пертної грошової оцінки земельних ділянок (далі ñ
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів).
2. Координація робіт щодо оформлення, видачі,
обліку Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здій?
снюється Екзаменаційною комісією.
3. Друкування та видача Кваліфікаційних сві?
доцтв оцінювачів за встановленою формою покла?
дається на навчальні заклади, на базі яких проводи?
лася підготовка оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (далі ñ оцінювач).

Оформлення Кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів
4. За результатом складання кваліфікаційного
іспиту на підставі інформації, що міститься в екзаме?
наційних листках оцінювачів?стажистів, які склали
кваліфікаційний іспит, оформляється протокол
рішення Екзаменаційної комісії про видачу Кваліфі?
каційного свідоцтва оцінювачів.
5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача виготов?
ляється за формою, яка затверджується Державним

агентством земельних ресурсів України (далі ñ Держ?
земагентство).
Колір та серія свідоцтва для відповідного на?
вчального закладу встановлюються рішенням Екза?
менаційної комісії.
6. Оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оціню?
вача разом із протоколом рішення Екзаменаційної
комісії подаються в Держземагентство на підпис Го?
лові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії.

Видача Кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів
7. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ви?
дається оцінювачу навчальним закладом на підставі
рішення Екзаменаційної комісії.
8. Особам, які отримали Кваліфікаційне сві?
доцтво оцінювача до набрання чинності Закону Ук?
раїни ´Про оцінку земельª відповідно до Закону Ук?
раїни ´Про оцінку майна, майнових прав та про?
фесійну оціночну діяльність в Україніª, видається
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок відповідно до
Закону України ´Про оцінку земельª після проход?
ження курсу підвищення кваліфікації та успішного
складання кваліфікаційного іспиту.
9. Особам, які отримали Сертифікат відповідно
до наказу Держкомзему України від 08.07.99 № 72
´Про затвердження Порядку проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок несільськогос?
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НОРМАТИВНА БАЗА
подарського призначенняª, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.09.99 за №
651/3944 (на час його чинності), видається
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок після проход?
ження курсу підвищення кваліфікації та успішного
складання кваліфікаційного іспиту.

Подовження терміну дії Кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача після підвищення
кваліфікації
10. Підставою для зупинення дії Кваліфікаційно?
го свідоцтва оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок є невиконання вимоги що?
до обовíязкового підвищення кваліфікації не рідше
одного разу в два роки.
11. При проходженні оцінювачем навчання за
програмою підвищення кваліфікації термін дії Квалі?
фікаційного свідоцтва оцінювача подовжується на 2
роки від дати, зазначеної на посвідченні про підви?
щення кваліфікації, про що вносяться відомості до
Державного реєстру оцінювачів з експертної грошо?
вої оцінки земельних ділянок.

Повторна видача Кваліфікаційних
свідоцтв
12. У разі втрати, пошкодження чи знищення
Кваліфікаційного свідоцтва, добровільного звернен?
ня громадян про заміну бланка Кваліфікаційного

"

свідоцтва, виданого під час дії наказу Держкомзему
України від 20.01.05 № 14 ´Про затвердження По?
рядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянокª,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.02.05 за № 190/10470, або рішення суду про за?
доволення вимог особи, що звернулася у встановле?
ному порядку з оскарженням рішення про позбав?
лення її Кваліфікаційного свідоцтва, оцінювач звер?
тається до Екзаменаційної комісії із заявою про по?
вторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва та вказує
навчальний заклад, на базі якого він бажає його от?
римати. При цьому оцінювач надає письмові пояс?
нення про причину втрати, пошкодження або зни?
щення Кваліфікаційного свідоцтва.
13. Рішення про видачу Кваліфікаційного сві?
доцтва оцінювачу, який був позбавлений його на
підставі рішення Екзаменаційної комісії, прий?
мається Екзаменаційною комісією не раніш як за рік
від дати позбавлення.
14. Рішення про повторну видачу Кваліфіка?
ційного свідоцтва оцінювача оформляється прото?
колом Екзаменаційної комісії. На підставі рішення
Екзаменаційної комісії відповідний навчальний за?
клад виписує нове Кваліфікаційне свідоцтво оціню?
вача.

Начальник Управління ринку земель
та оціночної діяльності С. ГОРБАТОВИЧ

ВІДБУЛИСЯ ПРОДАЖІ
z На ФБ ´Іннексª 17.10.07 ФДМУ продав 15,4 %?вий пакет акцій ВАТ ´Завод ´Ленінська кузняª, вар?
тість якого становить 21 286 356 грн. (за номінальної ціни акції ñ 49 грн., ціни продажу ñ 51,1 грн.).
z На УФБ 23.10.07 ФДМУ продав 36,02 %?вий пакет акцій ВАТ ´Пресмашª, вартість якого становить
5 853 107 грн. (за номінальної ціни акції ñ 0,25 грн., ціни купівлі ñ 0,25 грн.).
z За 463 064 грн. продано на торгах Івано?Франківської філії УФБ 95 %?вий пакет акцій ВАТ ´Скала?
Подільськеª. За словами начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області М. М. Шкільняка, факт про?
дажу потрібно розцінювати як позитивний, оскільки з 2003 року підприємство не здійснювало ви?
робничої діяльності, а покупець має не тільки бізнес?план стосовно розвитку виробництва, а й пе?
редбачає створити нові робочі місця.
Станом на 01.10.07 на балансі ВАТ перебувало основних засобів залишковою вартістю 739 600
грн., у тому числі будинків та допоміжних споруд ñ 525 000 грн., машин і обладнання ñ 214 600
грн. (зношеність становить 51,4 % первісної вартості).
Перші торги з продажу зазначеного пакета акцій відбулися ще в квітні 2003 року. Однак покупців
не було, тому продаж пакета розпорядженням ФДМУ на початку 2005 року було зупинено.
У липні 2005 року пакет знову було виставлено на продаж, і лише у вересні 2007 року у ВАТ зíявив?
ся новий власник. Згідно з умовами продажу покупець повинен розрахуватися з борговими зо?
бовíязаннями ВАТ, а також зберегти профіль виробництва.

За матеріалами www.spfu.gov.ua

Шановні читачі!
За традицією наприкінці року ми пропонуємо вам відповісти на за7
питання нашої анкети. Ваші зауваження, побажання та пропозиції до7
помагають щороку поліпшувати видання, робити його актуальним та
цікавим. Сподіваємося, що ви залишитеся нашими читачами і в наступ7
ному році. Пишіть нам.
1. Матеріали якої рубрики Бюлетеня ви найчастіше використовуєте в роботі? ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Яку інформацію (в межах тематики Бюлетеня) ви хотіли б отримати на сторінках нашого
видання? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Чи доцільно, на ваш погляд, друкувати в Бюлетені проекти законодавчих актів з
подальшим їх обговоренням на сторінках Бюлетеня?______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Зазначте прізвища авторів тих статей, які вас найбільше зацікавили. ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Зазначте, на які запитання ви хотіли б знайти відповідь у фахівців Фонду.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Які рубрики, на ваш погляд, слід започаткувати? _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. З якою метою ви читаєте Бюлетень:
ознайомитися з нормативною базою приватизації
отримати практичні знання з питань приватизації
використати матеріали Бюлетеня для складання іспитів, захисту
дисертації, у науковій діяльності
інше
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8. Як часто ви користуєтеся оперативним додатком до Бюлетеня ñ газетою
´Відомості приватизаціїª:
постійно

у разі потреби

не користуюся

9. Яке видання Бюлетеня ви читаєте:
україномовне

російськомовне

обидва

10. З якого року передплачуєте (купуєте) Бюлетень?________________________
_____________________________________________________________________
11. Передплату на Бюлетень здійснює організація, де ви працюєте, чи ви особисто?
___________________________________________________________
12. У 2007 р. ви читали Бюлетень:
щомісяця

більшість номерів

час від часу

13. Скільки людей, крім вас, читають один номер Бюлетеня, що отримуєте ви?
0

1ñ2

3

4 та більше

14. Чи плануєте ви передплатити ´Державний інформаційний бюлетень про
приватизаціюª на 2008 рік?
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так

ні

купуватиму

15. Ваші побажання
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дякуємо за відповіді.
Анкету надсилайте на адресу:
01133, м. Київ?133, вул. Кутузова, 18/9,
ФДМУ, Управління офіційних друкованих видань
або по e?mail: journal@spfu.gov.ua

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ñ В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 рік
на офіційне видання ФДМУ ñ
´Державний інформаційний бюлетень про приватизаціюª
з додатком ñ газетою ´Відомості приватизаціїª.
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України на 2008 рік, с. 112, 113.
Індекс

Назва видання

Періодичність

журналу ´Державний інформаційний бюлетень
про приватизаціюª (укр.). Законодавчі,
нормативно?методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети ´Відомості приватизаціїª ó додатка
до ´Державного інформаційного бюлетеня
про приватизаціюª (укр.). Інформація про проведення
процедур приватизації майна

12 разів
на рік

Вартість передплати, грн.
1 міс.
3 міс.
6 міс.
12 міс.

22437 Комплект у складі:

11,23

33,69

67,38 134,76

11,23

33,69

67,38 134,76

1 раз на
тиждень

22438 Комплект у складі:

журналу ´Государственный информационный
бюллетень о приватизацииª (рос.). Законодавчі,
нормативно?методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети ´Відомості приватизаціїª ó додатка
до ´Державного інформаційного бюлетеня
про приватизаціюª (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

12 разів
на рік
1 раз
на
тиждень

Телефон редакції (044) 284750753, факс 200733777.

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ7ЯКОГО МІСЯЦЯ
В УСІХ ВІДДІЛЕННЯХ ЗВíЯЗКУ УКРАЇНИ.
Крім того, з курíєрською експрес7доставкою видання Фонду державного
майна України можна передплатити:
м. Київ

м. Донецьк

ТОВ ´Фірма ´Періодикаª

тел./факс (044) 278?00?24,
тел. 278?61?65, 279?23?18
alex@periodik.kiev.ua

ТОВ ´НВП ´Ідеяª

АТЗТ ´САММІТª

тел./факс (044) 254?50?50
www.summit.ua
summit@summit.kiev.ua

ЗАТ ´Передплатне
агентство ´KSSª
інтернет?передплата:

тел./факс (044) 270?62?20,
тел. 272?00?50
www.кss.kiev.ua

м. Запоріжжя
ТОВ ´Прессервіс?Курíєрª
тел. (0612) 62?51?51, 62?52?43,
(061) 220?07?97
pressa@express.net.ua

ТОВ ´Прес?Центрª

тел./факс (044) 536?11?75,
536?11?80

Агентство передплати
´Меркурійª

тел./факс (044) 248?88?08,
248?98?88
tanya@merkury.kiev.ua

ДП ´Фактор?Пресаª

тел. (044) 456?76?41,
456?76?59, 456?76?79
factorpressa@nbi.com.ua

ТОВ ´ВГ ´Ділова пресаª

тел./факс (062) 381?09?32,
тел. 304?20?22
info@idea.donetsk.ua

м. Львів
тел./факс (0322) 70?34?68,
тел. 70?54?82
cpr@gc.lviv.ua

ПП ´РА ´Львівські
оголошенняª
ПП Циндра Ю. М.

тел./факс (0322) 97?02?18,
97?15?15
yura@lo.lviv.ua

ТОВ ´Львівська фірма
´Факторª

тел. (0322) 94?95?19,
41?83?91

63

ТОВ ´Ноу?Хауª
ТОВ ´Ласкаª
ПП ´Агентство
´Наш бізнесª
ПП ´Пугачоваª

ПП ´Експрес?Кримª

ПП ´Бізнес?пресаª
ПП Попович Т. Л.
ПП ´Мясковськаª
ДП ´Фактор?пресаª

ПП Ключук Г. Т.

м. Миколаїв
тел. (0512) 47?17?77, 47?25?47
know_od@sp.mk.ua
м. Одеса
тел. (048) 711?66?16,
(0482) 32?75?87
laska@paсo.net
тел. (0482) 34?64?76,
(048) 715?01?74
тел. (048) 760?17?21, 760?17?81
pugachova@farlep.net
м. Севастополь
тел./факс (0692) 45?24?24,
45?24?25, 45?24?14
м. Тернопіль
тел. (0352) 25?18?23
м. Ужгород
тел. (03122) 3?55?12
м. Харків
тел. (0572) 26?43?33, 26?75?33
www.faktor.ua
supply@pressa.faktor.ua
м. Чернівці
(03722) 57?03?17
courier@сhv.ukrpack.net

Регіональні представництва
ДП ´Фактор7Пресаª
Бахчисарай
Джанкой
Євпаторія
Керч
Мелітополь
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Севастополь
Сімферополь
Феодосія
Харків

тел. (06554) 4?05?08,
моб. (050) 400?00?84
тел. (06564) 3?34?99,
моб. (050) 400?00?78
тел. (06569) 3?24?36,
моб. (050) 400?00?89
f_pressa@evp.sf.ukrtel.net
моб. (050) 400?00?82
factor?pressa@kerch.com.ua
тел. (0619) 43?93?55,
моб. (050) 400?00?83
pressa@artsv.net
тел. (0692) 45?55?82,
моб. (050) 400?00?81
fpsev@optima.com.ua
тел. (0652) 60?04?56, 60?30?47,
моб. (050) 400?00?87
factorsimf@sf.ukrtel.net
моб. (050) 400?00?86
fps@feo.net.ua
тел. (0572) 26?43?33, 26?75?33
office@pressa.factor.ua
supply@pressa.factor.ua

Регіональні представництва АТЗТ ´САММІТª

м. Дніпропетровськ
ТОВ ´САММІТ?
тел. (056) 370?45?12,
Дніпропетровськª
370?44?23
м. Кременчук
ТОВ ´САММІТ?Кременчукª тел. (0536) 63?21?88
summit@sat.poltava.ua
м. Львів
ТОВ ´САММІТ?Львів 247ª
тел. (0322) 74?32?23,
98?04?80
vasyl@247.com.ua
м. Сімферополь
ДП ´САММІТ?Кримª
тел. (0652) 51?23?95, 51?24?93
dir@summit.crimea.com

м. Харків
тел. (0572) 14?22?60, 14?22?61
summit@summit.kharkov.ua
м. Ялта
Філія ДП ´САММІТ?Кримª
тел. (0654) 32?41?35
АТЗТ ´САММІТ?Харківª

Регіональні представництва передплатного
агентства KSS
Алчевськ
Бердянськ
Вінниця
Горлівка
Дніпропетровськ
Донецьк
Євпаторія
Житомир
Запоріжжя
Івано?Франківськ
Іллічівськ
Ізмаїл
Керч
Київ
Кривий Ріг
Кіровоград
Кременчук
Луцьк
Львів
Маріуполь
Мукачеве
Мелітополь
Миколаїв
Одеса
Рівне
Севастополь
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Ялта

тел. (06442) 2?22?44, 2?92?94
тел. (06153) 3?77?25
тел. (0432) 57?93?24
тел. (06242) 2?70?55, 2?70?73
тел. (0562) 33?52?89
тел. (062) 345?03?59, 90?58?99
тел. (06569) 3?55?32
тел. (0412) 41?27?95
тел. (061) 220?93?38
тел. (0342) 22?57?87,
50?15?10, 77?59?59
тел. (048) 777?03?55
тел. (04841) 2?03?35
тел. (097) 931?19?37
тел. (044) 270?62?20
тел. (0564) 40?07?59
тел. (0522) 30?11?85
тел. (0536) 79?63?56
тел. (0332) 25?54?11
тел. (0322) 41?91?65, 41?91?66
тел. (0629) 41?28?43
тел. (03131) 2?21?33
тел. (0619) 42?63?90
тел. (0512) 47?92?27, 58?00?99
тел. (048) 777?03?55
тел. (0362) 29?08?32, 29?08?37
тел. (0692) 54?90?64
тел. (0652) 24?85?79, 24?89?74
тел. (0542) 21?95?50
тел. (0352) 43?04?27, 23?51?51
тел. (0312) 61?42?35, 61?51?27
тел. (0572) 54?39?37, 54?62?65
тел. (0552) 26?42?32, 28?21?69
тел. (0382) 23?29?31, 79?53?64
тел. (0472) 32?08?47,
моб. (067) 712?69?99
тел. (0372) 58?40?57
тел. (0654) 32?40?08

Регіональні представництва групи компаній
´Меркурійª
м. Дніпропетровськ
ТОВ ´Фірма ´Меркурійª
тел. (056) 721?93?93, 721?93?94
м. Донецьк
ТОВ ´Донбас?Інформª
тел. (062) 345?15?92, 345?19?94
м. Запоріжжя
Агентство передплати
тел. (061) 220?87?61
´Меркурійª
м. Новомосковськ
ТОВ ´Фірма ´Меркурійª
тел. (05693) 7?10?08

Агентство передплати
´Меркурійª

м. Павлоград
тел. (05632) 6?14?28

