ХРОНІКА

І Н Ф О Р М А Ц І Я П Р О Х І Д П Р И В АТ И З А Ц І Ї
Д Е РЖА В Н О ГО М А Й Н А В У К РА Ї Н І
за січень ñ лютий 2007 року
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За оперативними даними ФДМУ, за січень ñ
лютий 2007 року в Україні роздержавлено 90
обíєктів державної власності. В основному це
обíєкти групи А ñ 56 (62,2 %). Також роздержав1
лено 16 (17,8 %) обíєктів групи Д, 13 (14,4 %) ñ
групи Ж, 3 (3,3 %) ñ групи Е та 2 (2,2 %) ñ групи
В.
Основними способами роздержавлення
обíєктів були продаж на аукціонах ñ 50 обíєктів
та викуп ñ 31 обíєкт, що становить відповідно
55,6 та 34,4 % загальної кількості роздержавле1
них обíєктів. Через оренду викуплено 5 обíєк1
тів, cпособом продажу акцій ВАТ роздержавле1
но 2 обíєкти, за альтернативним планом прива1
тизації викуплено та за комерційним конкурсом
продано по одному обíєкту.
Обíєкти малої приватизації групи А в основ1
ному були продані на аукціонах ñ 32 (57,2%), ви1
куплені ñ 19 (33,9 %) та викуплені через оренду
ñ 5 (8,9 %).
На аукціонах продано 12 обíєктів групи Д,
викуплено 3 обíєкти, продано за комерційним
конкурсом один обíєкт.
Із роздержавлених обíєктів групи Ж 8 ви1
куплено та 5 продано на аукціонах.
Із 3 обíєктів групи Е викуплено, продано на
аукціоні та викуплено за альтернативним пла1
ном приватизації по одному обíєкту.
Протягом звітного періоду органи привати1
зації за угодами з органами місцевого самовря1
дування змінили форму власності 464 обíєктів
комунальної власності, з них 453 ñ обíєкти гру1
пи А, 7 ñ групи Д та 4 обíєкти групи Ж.
До більшості обíєктів комунальної власності ñ
342 (73,8 %) ñ був застосований спосіб викупу.
Через оренду викуплено 66 (14,2 %) обíєктів, на
аукціонах продано 41 (8,8 %) обíєкт, за неко1
мерційним конкурсом ñ 8 (1,7 %), за комерцій1
ним ñ 7 (1,5 %).
Протягом звітного періоду за результатами
проведених конкурсів укладено 4 договори
купівлі1продажу пакетів акцій ВАТ на загальну

суму 359,522 млн грн. Умовами договорів купів1
лі1продажу передбачено здійснення інвестицій у
сумі 25,412 млн грн.
Так, з початку року продано:
ВАТ ´Вилківський завод пресових вузлівª. ЦА
ФДМУ провів конкурс з продажу пакета акцій
розміром 50 % + 1 з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону. Пе1
реможцем конкурсу визнано ТОВ ´Холдингова
компанія Мікронª, яке запропонувало найвищу
ціну за пакет акцій ñ 569,0 тис. грн. при почат1
ковій вартості 568,5 тис. грн. За результатами
конкурсу між ФДМУ та ТОВ ´Холдингова ком1
панія Мікронª 18.01.07 було укладено договір
купівлі1продажу пакета акцій № КПП1506;
ВАТ ´Науково1дослідний інститут радіоелек1
тронної медичної апаратуриª (ВАТ ´НДІ РЕМАª).
РВ ФДМУ по Львівській області провело конкурс
з продажу пакета акцій розміром 25,01 % ста1
тутного фонду товариства з використанням від1
критості пропонування ціни за принципом
аукціону. Переможцем конкурсу визнано ТОВ
´Іскраª, яке запропонувало найвищу ціну за па1
кет акцій ñ 1,324 млн грн. при початковій вар1
тості 1,298 млн грн. За результатами конкурсу
між РВ ФДМУ по Львівській області та ТОВ
´Іскраª 02.01.07 укладено договір купівлі1прода1
жу пакета акцій;
ВАТ ´Нікопольський Південнотрубний заводª
(підприємство1монополіст). ЦА ФДМУ провів
конкурс з продажу пакета акцій розміром 96,67
% статутного фонду товариства з використан1
ням відкритості пропонування ціни за принци1
пом аукціону. Переможцем конкурсу визнано
ТОВ ´Транспортно1інвестиційні технологіїª, яке
запропонувало за пакет акцій найвищу ціну ñ
352,620 млн грн. при початковій вартості
352,614 млн грн. та погодилося виконати фік1
совані умови конкурсу. За результатами конкур1
су між ФДМУ та ТОВ ´Транспортно1інвестиційні
технологіїª 06.02.07 було укладено договір ку1
півлі1продажу пакета акцій № КПП1507;
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ВАТ ´Стаханівська швейна фабрикаª. РВ
ФДМУ по Луганській області провело конкурс з
продажу пакета акцій розміром 89,084 % ста1
тутного фонду товариства з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом
аукціону. Переможцем конкурсу визнано ТОВ
´Інтергравітіª, яке запропонувало за пакет акцій
найвищу ціну ñ 5,0094 млн грн. при початковій
вартості 5,000 млн грн. За результатами конкур1
су між РВ ФДМУ по Луганській області та ТОВ
´Інтергравітіª 22.01.07 було укладено договір
купівлі1продажу пакета акцій.
Визнано такими, що не відбулися у звíязку з
відсутністю заяв претендентів на участь, кон1
курси (оголошені у 2006 році) з продажу па1
кетів акцій таких підприємств:
по ЦА ФДМУ:
ВАТ ´Завод ´Красний Лучª ñ 100 %1вий пакет
акцій початковою вартістю 34,391 млн грн.;
ВАТ ´Юністьª ñ 94,61 %1вий пакет акцій по1
чатковою вартістю 18,59 млн грн.;
ВАТ ´Лисичанський завод гумових технічних
виробівª ñ 50,13 %1вий пакет акцій початковою
вартістю 31,455 млн грн.;
по РВ ФДМУ:
ВАТ ´Макошинський завод ´Сільгоспмашª ñ
95 %1вий пакет акцій початковою вартістю
697,3 тис. грн. (тричі зі зниженням початкової
ціни продажу);
ВАТ ´Краснолуцький машинобудівний заводª
ñ пакет акцій розміром 50 % + 1 акція початко1
вою вартістю 18,58 млн грн.;
ВАТ ´Сєверодонецький завод опорівª ñ
42,703 %1вий пакет акцій початковою вартістю
2,29 млн грн.;

ВАТ ´Краснолучвуглебудª ñ 50,492 %1вий па1
кет акцій початковою вартістю 1,074 млн грн.;
ВАТ ´Листопадª ñ 100 %1вий пакет акцій по1
чатковою вартістю 2,6 млн грн.
Тривають конкурси з продажу пакетів акцій
таких підприємств:
по ЦА ФДМУ:
ВАТ ´Спеціалізоване будівельно1монтажне
управління ´Тунельбудª (повторно оголошений в
січні 2007 року) ñ пакет акцій розміром 50 % + 1
акція початковою вартістю 307 тис. грн.;
ВАТ ´Електромеханічний завод ´Магнітª ñ
97,87 %1вий пакет акцій початковою вартістю
11,95 млн грн.;
ВАТ ´Луганські авіалініїª ñ 86,98 %1вий пакет
акцій початковою вартістю 3,97 млн грн.;
ВАТ ´Пульсарª ñ 99,94 %1вий пакет акцій по1
чатковою вартістю 12,9 млн грн.;
по РВ ФДМУ:
ВАТ ´Оснасткаª (повторно) ñ 50,01 %1вий па1
кет акцій початковою вартістю 36,86 млн грн.;
ВАТ ´Агробудсервісª ñ 51 %1вий пакет акцій
початковою вартістю 776,22 тис. грн.;
ВАТ ´Горлівський машинобудівний заводª ñ
94,9 %1вий пакет акцій початковою вартістю
43,66 млн грн.
За звітний період на фондових біржах Ук1
раїни та в Першій фондовій торговельній сис1
темі (ПФТС) для продажу за грошові кошти про1
понувався 71 пакет акцій 64 ВАТ загальною
номінальною вартістю 267,392 млн грн.
Серед запропонованих для продажу 59
(83,1 %) пакетів акцій обíєктів групи В, 11
(15,5 %) ñ групи Г та один (1,4 %) групи Е (таб1
лиця).

Структура торгів за групами обíєктів на фондових біржах України
та в ПФТС за січень ñ лютий 2007 р.
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Група
обíєктів
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Г
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0,018

0
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Найбільше пакетів акцій було виставлено
на продаж на Українській фондовій біржі ñ 23
(32,4 % загальної кількості запропонованих на
всіх біржах та в ПФТС). На Українській міжбан1
ківській валютній біржі було виставлено на
продаж 18 (25,3 %) пакетів акцій, Українській
міжбанківській фондовій біржі та Київській
міжнародній фондовій біржі ñ по 12 (по 16,9 %)
пакетів акцій, фондовій біржі ´ІННЕКСª ñ 4
(5,6 %) пакети акцій, у ПФТС ñ 2 (2,8 %) пакети
акцій.
Протягом січня ñ лютого 2007 року на фон1
дових біржах України було продано:
14,46 %1вий пакет акцій ВАТ ´Машино1
будівний завод ´Тисаª за номінальною вартістю
759,155 тис. грн.;
6,16 %1вий пакет акцій ВАТ ´Балаклавське
рудоуправління ім. О. М. Горькогоª за номіналь1
ною вартістю 6,82 млн грн.;
99,81 %1вий пакет акцій ВАТ ´Харківський
завод електротехнічного обладнанняª за номі1
нальною вартістю 3,91 млн грн.;

26,10 %1вий пакет акцій ВАТ ´Добровелич1
ківське АТП 13540ª за ринковою вартістю
13,644 тис. грн.;
45,99 %1вий пакет акцій ВАТ ´Готельний ком1
плекс ´Мирª за ринковою вартістю 4,25 млн грн.
За січень ñ лютий 2007 року від привати1
зації державного майна та інших надходжень,
безпосередньо повíязаних з процесом привати1
зації, отримано 137,991 млн грн.
ЦА ФДМУ роздержавлено обíєктів на суму
91,669 млн грн., РВ ФДМУ ñ на суму 46,322 млн грн.
Найбільше коштів надійшло від продажу
обíєктів державної власності РВ ФДМУ по облас1
тях, млн грн.: Запорізькій ñ 14,256, Луганській ñ
7,029, Донецькій ñ 4,884, Дніпропетровській ñ
3,083, Черкаській ñ 2,717, Львівській ñ 2,114;
Харківській ñ 1,642, а також по м. Києву ñ 2,662.
На фінансування загального фонду Держав1
ного бюджету України від приватизації державно1
го майна та інших надходжень, безпосередньо по1
вíязаних із процесом приватизації та кредитуван1
ням підприємств, перераховано 154,415 млн грн.

Коротко ñ факти
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Комітет з питань будівництва, містобудування i
житлово1комунального господарства (далі ñ Комі1
тет) рекомендував Верховній Раді України прийняти
за основу проект закону про внесення змін до Зако1
ну України ´Про внесення змін до Закону України
´Про приватизацію державного житлового фондуª
(щодо приватизації кімнат у гуртожитках), поданий
народними депутатами А. Матвієнком, М. Яковиною
та О. Бондарем.
Законопроектом передбачено створення сприят1
ливих умов для малозахищених категорій осіб, які
мешкають у гуртожитках, призначених для прожи1
вання сімей, для придбання власного помешкання
та запобігання примусовому відселенню цих грома1
дян з гуртожитків.
На засіданні Комітету йшлося про те, що зараз у
масштабах країни гостро постало питання реалі1
зації конституційного права громадян на житло. За
словами народних депутатів, це виявляється у не1
спроможності держави забезпечити житлом усіх
осіб, які перебувають на квартирному обліку (згідно
зі статистичними даними станом на 01.01.06 на
квартирному обліку перебувало 1 323 043 млн
сімей, а в середньому щороку житло отримують ли1
ше близько 30 тис. черговиків), та в низькій плато1

спроможності громадян щодо самостійного прид1
бання нерухомості.
Автори законодавчої ініціативи мотивують внесен1
ня змін до чинного закону негативною тенденцією
щодо проживання громадян у гуртожитках, житлова
площа в яких ще за радянських часів надавалась у
службове користування. З часу проголошення неза1
лежності України у процесі приватизації державних
підприємств, установ, організацій гуртожитки були
включені до статутних фондів акціонованих
підприємств або перебувають на їх балансі.
Внаслідок зміни власника цих обíєктів особи, які де1
сятиріччями мешкали в гуртожитках та перебували у
трудових відносинах з підприємствами, яким ці гурто1
житки належали, примусово відселяються без надан1
ня будь1якого альтернативного житла.
Комітет підтримав законопроект, прийняття яко1
го сприятиме забезпеченню реалізації консти1
туційного права громадян на житло, підвищенню
рівня ефективності використання житлового фон1
ду, захисту прав найбільш вразливих категорій меш1
канців гуртожитків, а також зміцнить соціальну
стабільність у суспільстві.
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