КОРОТКА ДОВІДКА
про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області та основні показники діяльності
за підсумками 9 місяців 2018 року
На виконання наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 „Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2018 році”, із змінами, регіональним відділенням прийняті рішення про приватизацію
29 об’єктів малої приватизації, інформація про які внесена до Реєстру об’єктів
приватизації електронної торгової системи (далі – ЕТС) «ProZorro.Продажі».
Опубліковано 13 інформаційних повідомлень про приватизацію на електронному аукціоні
об’єктів малої приватизації.
У вересні 2018 року в ЕТС «ProZorro.Продажі» було призначено 7 аукціонів з
умовами в електронній формі з продажу об’єктів малої приватизації, з яких, 6 визнано
такими, що не відбулися, у зв’язку з відсутністю заяв від потенціальних покупців, та 1 –
відбувся. В ході аукціону ціна продажу об’єкта зросла на 50,24% від стартової ціни та
становить 1250,010 тис. грн, очікується підписання протоколу про результати
електронного аукціону.
Наказом Фонду від 05.01.2018 № 12 «Про виконання завдання щодо забезпечення
надходження коштів від орендної плати до Державного бюджету України на 2018 рік»
регіональному відділенню встановлено річне завдання з надходження коштів від оренди
державного майна у розмірі 13500,00 тис. грн.
У звітному періоді до Державного бюджету України від оренди державного майна
перераховано 10219,095 тис. грн, що складає 75,70% від встановленого Фондом річного
завдання.
На кінець звітного періоду залишаються діючими:
- 686 договорів оренди державного майна, укладені регіональним відділенням, у
т.ч. 2 – цілісних майнових комплексів;
- 64
договори
оренди,
укладені
безпосередньо
підприємствамибалансоутримувачами, по яких регіональним відділенням погоджений розмір плати за
оренду державного майна.
Станом на 30.09.2018 на обліку регіонального відділення перебувають
корпоративні права 2 акціонерних товариств, а саме:
- ВАТ «Токмацький елеватор» (10,39%);
- ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (100%) – ліквідація.
В управлінні регіонального відділення, станом на 30.09.2018, залишаються
2135 об’єктів державної власності, з них:
- 2116 – державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських
товариств у процесі приватизації та перебуває на балансах 79 господарських товариств;
- 19 – державне майно, що перебуває на балансах державного підприємства
"Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування" та державного
підприємства "Державний інститут по проектуванню промислових підприємств".
За звітний період регіональним відділенням реалізовано 426 управлінських рішень
щодо об’єктів державної власності.
Станом на 30.09.2018 на обліку регіонального відділення перебуває 11 договорів
купівлі-продажу (далі – ДКП) державного майна. У звітному періоді, відповідно до
наказів регіонального відділення, проведено перевірки виконання покупцями умов
10 ДКП державного майна.
За 9 місяців 2018 року фахівцями регіонального відділення забезпечено
рецензування 207 звітів та актів оцінки майна, у т.ч.:
- 20 рецензій на акти оцінки майна для цілей оренди;

- 187 рецензій на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 13 рецензій для цілей
приватизації, 151 рецензія для цілей оренди (у т.ч. 5 рецензії для цілей оренди військового
майна), 2 рецензії за зверненням, 21 рецензія для цілей відчуження.

