
Звіт про роботу РВ ФДМУ по Чернігівській області 

за підсумками 2015 року 

 

Основними завданнями регіонального відділення у 2015  році були:  активізація роботи 
з продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, 
здійснення ефективного корпоративного управління  державними пакетами акцій та робота з 
потенційними інвесторами, проведення передприватизаційної підготовки   міжгосподарських 
підприємств,  забезпечення перерахування до державного бюджету запланованих ФДМУ 
обсягів орендної плати, прийняття ефективних управлінських рішень щодо державного 
майна,  яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, 
організація дієвої контрольно-ревізійної та  претензійно-позовної роботи.  

У Реєстрі державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств, але залишилось на їх балансах (далі - Реєстр), станом на 
01.01.2015 обліковувалось 307 об'єктів (одиниць майна). 

З початку року  реалізовано 32 управлінських рішення:  16 - передано в комунальну 
власність, 5- приватизовано, 11-інше (знято з обліку у зв’язку з приватизацією житла 
мешканцями, тощо). Крім того, два об’єкти передано господарським товариствам на умовах 
договору безоплатного зберігання.  

За звітний період проведено перевірки стану утримання та ефективного використання 
державного майна на 26 підприємствах – балансоутримувачах державного майна, перевірено 
213 об’єктів. У Реєстрі об’єктів державної власності, що знаходяться в управлінні 
регіонального відділення, станом на  31.12.2015 перебувало 275 об'єктів  (одиниць майна), 
що під час приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств. 

В напрямку роботи по забезпеченню ведення Реєстру об’єктів державної власності 
оновлено програмні модулі АС "Юридичні особи". Регіональним відділенням надається 
методологічна та консультативна допомога територіальним підрозділам центральних органів 
виконавчої влади у встановленні та експлуатації програмних модулів Реєстру. 

У переліку юридичних осіб державної форми власності, що потребують впорядкування 
по Чернігівській області значиться 219 юридичних осіб. Регіональне відділення тісно 
співпрацює з Комісією Чернігівської обласної державної адміністрації по впорядкуванню 
юридичних осіб. Станом на 31.12.2015 впорядковано   218.  

Станом на 31.12.2015 р. діяло 700 договорів оренди державного майна, розташованого 
на території Чернігівської області, з них: 

- 638 договорів оренди державного майна (91,14% загальної кількості) укладені 
регіональним відділенням, в т.ч. 1 договір цілісного майнового комплексу; 

- 62 договори укладено державними підприємствами, організаціями та установами, а 
також військовими частинами Збройних сил України.  

Згідно з наказом ФДМУ від 13.02.2015р. № 186 регіональному відділенню доведене 
планове завдання щодо забезпечення надходження орендної плати до Державного бюджету 
за 2015 рік в сумі 8600 тис. грн.  За  2015 рік від оренди державного майна до державного 
бюджету надійшло 12198,742 тис. грн., що становить 141,85 % від річного планового 
завдання. При цьому за договорами, укладеними безпосередньо регіональним відділенням, 
сума надходжень коштів від оренди складає 12055,346 тис. грн., що становить 98,8% від 
загальної суми надходжень.    

З початку року регіональним відділенням укладено 116 договорів оренди державного 
майна, в тому числі: 64 договори за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди та 52 
договори з бюджетними організаціями та установами.  

За звітними даними станом на 31.12.2015 р. заборгованість з орендної плати за 
договорами оренди, укладеними регіональним відділенням, становила 541,869 тис. грн., в 
тому числі: 43,86 тис. грн. – поточна (40 договорів), 498,009 тис. грн. – довгострокова (24 
договори). 



Орендарям, що мають поточну заборгованість не більше, ніж за 1 місяць, 
направляються листи з вимогою сплатити борг. З початку року регіональним відділенням 
направлено 1145 таких листів. З метою стягнення  заборгованості більше, ніж за 1 місяць, 
регіональним відділенням проводиться претензійно-позовна робота. З початку року 
направлено 135 претензій на загальну суму 422,329 тис. грн. Окрім того направлено 97 
претензій про спонукання укладення договорів страхування орендованого майна. 

Спеціалістами з напрямку оцінки майна з початку року фактично перевірено та 
прорецензовано 236 звітів про оцінку державного майна, з них підготовлено 8 об’єктів 
приватизації, 208 звітів про оцінку виконано з метою передачі в оренду, 20 звітів - для 
відчуження державного майна,  96 актів оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду,  
1 акт оцінки пакета акцій ПАТ "Білики" у кількості 13751200 шт., що становить 97,0225%. 

З початку  року проведено 44 засідань конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності; опрацьовано 381 заяву претендентів на участь у конкурсі,   підготовлено та 
укладено 174 договорів на проведення робіт з оцінки майна.  

Згідно Реєстру корпоративних прав в управлінні регіонального відділення станом на 
01.01.2016 р. знаходяться державні пакети акцій у статутних капіталах 3 акціонерних 
товариств, а саме: 100% - державний пакет акцій ПАТ „Хімтекстильмаш”, 97,02% - акцій ПАТ 
„Білики”, дрібний пакет акцій ВАТ „Прилуцький ефіроолійний комбінат” (0,111%). Договори – 
доручення на виконання функцій з управління пакетами акцій, що належать державі у 
статутних капіталах господарських товариств (державна частка яких перевищує 10%) 
укладено з представником держави.  

ПАТ «Білики» не здійснює виробничу діяльність. Регіональне відділення проводить 
пошук потенційних інвесторів щодо даного товариства. 

Функції управління державним пакетом акцій (100%) ПАТ «Хімтекстильмаш» прийнято 
регіональним відділенням від Центрального апарату ФДМУ відповідно до наказу ФДМУ від 
08.07.2014 № 1918. 

Регіональним відділенням проведено роботу з формування керівних органів 
товариства: оновлено склад ревізійної комісії, проведено конкурс та призначено голову 
правління ПАТ. 

Для затвердження складу наглядової ради до ФДМУ надіслано пропозиції щодо складу 
наглядової ради для розгляду та затвердження її Спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну, та Фонду державного майна України відповідно до пункту 4 
Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств". 

Регіональним відділенням здійснюється фінансовий аналіз діяльності акціонерних 
товариств, контролюється питання заборгованості із заробітної плати, проводиться робота з 
пошуку потенційних інвесторів, можливих шляхів покращення фінансового становища.  

Протягом 2015 року завершилась. ліквідаційна процедура щодо ВАТ "Макошинський 
завод "Сільгоспмаш", справа з банкрутства якого супроводжувалась представником 
регіонального відділення. Ухвалою Господарського суду від 04.06.2015 затверджено звіт 
ліквідатора та ліквідаційний баланс, винесено рішення щодо ліквідації юридичної особи ВАТ 
"Макошинський завод "Сільгоспмаш" та припинено провадження у справі. 22.06.2015 
Державною реєстраційною службою скасовано реєстрацію ВАТ "Макошинський завод 
"Сільгоспмаш". 

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 19.05.2015 № 738 „Про 
затвердження переліку об`єктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році”, 
до переліку таких об’єктів було включено Державне підприємство «Сільськогосподарське 
підприємство «Трест» (Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Переволочна, код ЄДРПОУ 
35583857). 

Наказ «Про передачу функцій управління майном ДП «СП «Трест». видано 
Міністерством аграрної політики та продовольства України 04.06.2015 №211  

02.11.15 комісією з передачі функцій управління підписано Акт приймання-передачі 
функцій управління майном ДП "СП "Трест", та затверджено його наказом РВ ФДМУ від 
02.11.15 №719 

22 грудня 2015 року відбулося перше засідання комісії з приватизації. 



Таким чином приватизація даного підприємства буде здійснюватись протягом 2016 
року. 

Наказами  ФДМУ від 04.03.2015 №284 та від 22.09.2015 №1397  регіональному 
відділенню ФДМУ по Чернігівській області було доведене завдання щодо очікуваного 
надходження  коштів від приватизації об’єктів груп А, Д та Ж в сумі 660 тис.грн., в тому числі 
від продажу земельних ділянок – 90 тис.грн.  

Протягом 2015 року було оголошено 11 аукціонів з продажу 7 об'єктів групи А, з яких 
5 пропонувались до продажу разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані. Три 
об'єкти (разом із земельними ділянками) були приватизовані шляхом викупу заявниками, які 
єдині подали  заяви на участь в аукціоні. Сума коштів від проданих об'єктів, закладена у 
договорах купівлі-продажу становить 575619,28 грн, в т.ч. від продажу земельних ділянок - 
64545,2 грн.  Виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації об'єктів 
становить 87,2%, в т.ч. від продажу земельних ділянок 71,7%. 

Загалом весь перелік об'єктів, що підлягають приватизації, затверджений наказами 
ФДМУ та регіонального відділення налічує 35 об’єктів,  в т.ч. 7 об'єктів групи А, 28 – групи Д. 

На Українській міжнародній фондовій біржі у 2015 році пропонувався державний пакет 
акцій Публічного акціонерного товариства «Білики» (с. Білики, Козелецького р-ну.), в розмірі 
97,02% від статутного капіталу. 

Двічі протягом року наказами Фонду державного майна України припинялись торги на 
аукціонах державним пакетом ПАТ „Білики”. Поновлення продажу пакету планується в січні 
2016. 

Таким чином пакет ПАТ «Білики» (97,02%) пропонуватиметься на фондовій біржі в 
2016 році.  

Відділом правового, організаційно-документального забезпечення, кадрової роботи та 
роботи зі ЗМІ протягом 2015  року було підготовлено та направлено 19 претензій на загальну 
суму 269076,94 грн. З початку року задоволено 5 претензій на загальну суму 24773,42 грн. 
заборгованості в досудовому порядку. 

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» органи приватизації не звільнені від 
сплати судового збору. В зв’язку з цим, спеціалістами відділу було підготовлено 20 проекти 
позовних заяв та надано їх до органів прокуратури, з метою подачі позовів від імені 
прокуратури в інтересах держави в особі РВ. Органами прокуратури було подано 18 позовних 
заяв на загальну суму 554 392,96 грн., з яких 14 задоволені в повному обсязі на загальну 
суму 275 308,22 грн. 

Крім того, по 2 справах за позовами прокуратури припинено провадження у зв’язку з 
вирішенням спору до винесення рішення по справі. 

Станом на 31.12.2015 року тривав судовий розгляд по 5 позовним заявам, поданими 
органами прокуратури в інтересах РВ на загальну суму 168 179,32 грн. 

Працівниками відділу взято участь в 92 судових засіданнях по 27 справах.  

Протягом року було перевірено 21 договір купівлі – продажу державного майна. 
Протягом звітного періоду, за рішенням суду розірвано 1 ДКП, у зв’язку з порушенням терміну 
добудови об’єкту незавершеного будівництва. На даний час проводиться робота по 
поверненню об’єкту до державної власності. 


