
Роздвоєння фонду 

Коли держава безуспішно боролася з подвійними реєстрами, сам факт їх 
існування наприкінці XX століття видавався жахливим. І вірилося, що колись 
це мине. 

Нині в країні XXI століття і майже місяць — два Фонди державного 
майна України. Керівництво кожного з них вважає себе правильним і 
неповторним. І в кожного на Печерських пагорбах є група підтримки. 

Журналісти вже майже звикли писати «ФДМ за версією Кабінету 
міністрів» і «ФДМ, очолюваний Семенюк-Самсоненко». Обидва вони 
випускають свої офіційні бюлетені, які спростовують одне одного. 

Знову ж два комплекти державних печаток утворилося. Загалом, робота 
кипить. 

Ворог не пройде — його охорона не пустить... 
Як правило, відчутному роздвоєнню предметів передує досить великий 

ступінь алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Потім той, хто наклюкався, 
уже не може визначити, предмет один чи їх кілька. 

Судячи з того, що країна чітко бачить, що фондів два, і тільки ледачий 
не потоптався по цій темі, у неї, країни, із самовідчуттям усе гаразд. 

Судячи з того, що чиновники зайвого держоргану в упор не бачать, як 
це дискредитує імідж країни, їм краще «більше не наливати». 

Приватизаційне відомство — це все-таки обличчя держави в сфері 
власності, і, як і раніше, хочеться вірити, що воно трохи краще за нинішній 
вигляд приватизаторів. 

 

Divarication of the fund 

At the end of XX century, when country was fighting with double registers 

without any success, the fact of their existence seemed appalling.  And we believed 

that one day it would pass away. 

For about a month our country of XXI century lives with two State Property 

Funds of Ukraine. Each of them has the board of management which consider 

themselves to be the one and only. Moreover, everyone has a support group among 

the Big League. 

Journalists got used to write to variants: “SPF according to the Cabinet of 
Ministers” and “SPF headed by Semeniuk-Samsonenko”. They both release their 
official newsletters disproving each other. 

Once again, they have formed two sets of state seals. So, the work is going 

swimmingly. 

The enemy will not pass - the guard will not let him in... 

Normally, a significant image doubling is preceded by a rather high degree of 

alcohol or drug intoxication. Then the one who got plastered can no longer determine 

if there are one or two subjects. 



Judging by the fact that the people clearly sees two funds, and everyone has 

commented on this topic, the country is not drunk.  

Although, the officials of an extra state agent completely ignore the fact of 

how it brings into disrepute the image of the country, it is better to not hit them again. 

The Privatization Office is still the face of the state in the sphere of property, 

and people still believe that it is better than its current counterpart. 
 


