
Аналітична довідка по роботу  
Регіонального відділення ФДМУ 

 по Чернігівській області  
за ІIІ квартал 2018 року 

 
1. Результати діяльності у сфері орендних відносин 

 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року до Регіонального відділення подано 34 заяви 
з укладення договорів оренди державного майна, з них: 

- по __-__ відмовлено в укладанні договорів оренди (у зв’язку з 
ненаданням згоди органами управління); 

- по 3 заявам орендарі відмовились від укладення договору оренди 
- не розглянуто __-__ заяв (із зазначенням причини). 
 
Протягом ІІІ кварталу 2018 року Регіональним відділенням укладено 39 нових 

договорів оренди державного майна (Додаток 1). 
Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були 

укладені, та за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами 
приватизації, станом на 01.10. 2018, відображена в Додатку 2. 

 
Станом на 01.10.2018р. від оренди державного майна до державного бюджету 

надійшло 7 461,148 тис. грн., що становить 78,54 % виконання річного плану 
(планове завдання – 9 500,000 тис. грн.), у тому числі по ЄМК – 2 549,775 тис. грн. 

 
 

Заборгованість на кінець звітного періоду 

Загальна сума боргу Поточна 
Заборгованість більше трьох 

місяців 

  

Станом на 
кількість 

договорів, у 
т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

кількість 
договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу, 
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

кількість 
договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у 
т.ч. ЄМК 

30.09.2018 74/- 596,060/- 49/- 40,300/- 25/- 555,760/- 

*протягом ІІІ кварталу 2018 року утворилася довгострокова заборгованість за 3-ма договорами 
оренди, з них: по 1-му договору борг сплачений повністю 03.10.2018, за 2-ма іншими договорами справи 
щодо стягнення заборгованості знаходяться на стадії судового розгляду. 

 
Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні: 

 
Претензійно-позовна 

робота (кількість 
поданих) 

Сума претензійно-
позовна, тис грн 

Сплачено до бюджету за 
результатами роботи, тис 

грн 

Станом на  Заборгованість на 
кінець звітного 

періоду, 
тис грн претензій позовних 

заяв 
претензій позовних 

заяв 
претензій позовних 

заяв 
30.09.2018 596,060 96 2 293,832 16,436 246,866 0 

 
Станом на 01.10.2018р. 92,2 % заборгованості знаходиться в стадії судового 

розгляду, а решта 7,8 % знаходиться в досудовому вирішенні питання,  у тому числі 
по ЄМК - 0 %. 



Протягом ІІІ кварталу 2018 року Регіональним відділенням внесено зміни до 
45 чинних договорів оренди. 

 

Інформація стосовно надання погодження Регіональним відділенням 
поліпшень основних засобів та об’єм поліпшень орендарем (з зазначенням видів 
робіт). 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року погодження на здійснення поліпшень 
Регіональним відділенням не надавались. 

 

За ІІІ квартал 2018р. заплановані та проведені Регіональним відділенням 
контрольні заходи за договорами оренди згідно з Додатком 3. 
  

У ІV кварталі 2018р. Регіональним відділенням заплановані комплексні 
перевірки за договорами оренди згідно з Додатком 4. 
 

2. Управління державним майном 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року Регіональним відділенням надано:  
- __-___ погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених 
органів управління до сфери управління інших уповноважених органів управління; 

- ____ - ______погодження на передачу об’єктів права комунальної 
власності у державну власність. 

У державній власності станом на 01.10.2018 перебувало 200 об'єктів. 
Протягом ІІІ кварталу 2018 року Регіональним відділенням реалізовано 

управлінських рішень щодо 1 об’єкту: 
 

 

Погодження на відчуження зазначеного майна надавались за умови (вказати 
умови). В тому числі приватизація з урахуванням поліпшень основних засобів ( з 
зазначенням назви об’єкта, вартості поліпшень, відсотка проведених поліпшень від 
балансової вартості об’єкта, а також перелік здійснених поліпшень). 

Незалежна оцінка вартості майна (початкова вартість), на яке надано 
погодження на відчуження, становить __-___ тис грн ( з урахуванням ПДВ). 

У звітному періоді складно графіки перевірок та проведено перевірки стану 
утримання, збереження та використання державного майна 24 об.  

Управлінські рішення   Кількість  
Приватизовано   
Передано в оренду    
Передано  до комунальної власності   
Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої 
влади  

 

Передано господарським товариствам  на умовах договору зберігання  
Списано   
Відчужено  
Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) 1 (знято з обліку за рішенням 

суду) 
Всього   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
На наступний за звітним квартал заплановано: 
 

Балансоутримувач об’єктів 
позастатутного майна 

Кількість об’єктів, що перевіряються 

Житловий 
фонд 

Інженерна 
інфраструктура, 
устаткування, 

обладнання, тощо 

Соц.. – 
культурного 
призначення 

ЦО Інші Код 
ЄДРПОУ 

Назва 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

447994 ВАТ "Прилуцький 
маслоробний 

комбінат" 

      1 1   

4371845 ВАТ "Прилуцький 
м'ясокомбінат" 

1 1 3 3     1 1 

383662 ВАТ "Прилуцький 
ефіроолійний 

комбінат" 

      1 1 2 2 

14235971 ВАТ 
"Будівельник" 

        1 1 

292066 ВАТ "Прилуцькі 
будматеріали" 

1 1       1 1 

35583857 ПАТ "Трест" 9 9       2 2 

30005432 КСП 
"Переволочанське" 

        1 1 

Балансоутримувач 
об’єктів 

позастатутного 
майна 

Кількість об’єктів, що плануються до перевірки у 
наступному кварталі 

Код 
ЄДРПОУ 

Назва Житловий 
фонд 

Інженерна 
інфраструк

тура, 
устаткуван

ня, 
обладнання

, тощо 

Соц.. – 
культурного 
призначення 

ЦО Інші 

Дата 
останньої 
перевірк

и 

Примітки 
(інші 

критерії 
відбору 
для 

включенн

я до 
перевірки) 

14311643 ВАТ 
"Ніжинсі

льмаш" 

    1 28.07.201
6 

Наказ РВ 
від 

04.10.2018 
№ 788 

01037749 ВАТ 
"Ніжинбу

дмеханіза

ція" 

    2 28.07.201
6 

Наказ РВ 
від 

04.10.2018 
№ 788 

01033390 ВАТ 
"НОМЗ" 

    1 28.07.201
6 

Наказ РВ 
від 

04.10.2018 
№ 788 

00204470 ЗАТ     1 28.07.201 Наказ РВ 



 

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими 
товариствами вимог збереження ___4___ об’єктів (описати основні порушення за 
формою 5є-2  ІППС «ЕТАП -Майно»): 3 об'єкти перебувають у незадовільному 
стані, 1 - зруйнований (з них 3 без балансоутримувачів).  

 

Для усунення цих порушень вжито заходів: 

 
 
 
 
 
 

3. Підсумки приватизації  
 

Приватизовані 
об’єкти 

Об’єкти  План 
надходжен

ня коштів, 
тис. грн 

Кількіст

ь 
приватиз

ованих 
об’єктів 

 

початко

ва ціна 
об'єкта, 
тис. гри 

ціна 
продажу, 
тис. грн 

отрима

ні 
кошти, 
тис. грн 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 
підрозділів 

665,0 1 1346,8 2424,2 2424,2 

Окреме майно - - - - - 
Об'єкти незавершеного будівництва 235,0 - - - - 

Об'єкти соціально-культурного призначення - - - - - 
Пакети акцій  - - - - - 
Інші об’єкти - - - - - 

 
Об’єкти Прогнозні показники 

надходження коштів 
від продажу об’єктів 

(20___ рік) 

Факт % виконання річного 
плану по 

надходженню коштів 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 
підрозділів 

665,0 2424,2 365 

Окреме майно    

"НІФАР" 6 від 
04.10.2018 

№ 788 
00204470 ВАТ 

"Чернігів

водбуд" 

1    1 12.09.201
6 

Наказ РВ 
від 

04.10.2018 
№ 788 

Заходи Кількість Результат 
Звернення до правоохоронних органів, тощо 1 Опрацьовується 

звернення до 
Прилуцького 
відділення 
поліції  

Звернення  суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) про 
відновлення майна, відшкодування збитків 

  

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо   

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень   

Інше   



Об'єкти незавершеного будівництва    
Об'єкти соціально-культурного призначення    
Пакети акцій акціонерного товариства     
Інші об’єкти, не належать до об’єктів великої 
приватизації 

   

 
4. Діяльність Фонду з оцінки державного майна 

 

У ІІІ кварталі 2018 року проведено 48 конкурсів з відбору СОД. 

 
Фахівцями відділення складено акти оцінки пакетів акцій акціонерних 

товариств  для розрахунку їх початкової вартості в ІІІ кварталі 2018 року не 
складалися. 

Забезпечено проведення незалежної оцінки: 
Мета оцінки Оголошено 

конкурси 
з відбору 
оцінювачів 

Проведено 
конкурсів 
з відбору 
оцінювачів 

Укладено 
договорів 

на 
проведення 
оцінки 

Підписано 
актів 

прийому-
передачі 
робіт 

Прореценз

овано 
звітів про 
оцінку 
майна 

Погоджено/
затверджен

о висновки 
про 

вартість 
майна 

Відчуження - - - - 1 1 

Оренда 53 33 27 15 17 15 

Приватизація 22 15 21 18 22 18 

За зверненням - - - - 5 5 

Інше - - - - - - 

Всього: 75 48 48 33 45 39 

 
5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу 
об’єктів. Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорам 

купівлі-продажу (далі - ДКП) 
 

ДКП, що підлягають 
перевірці 

Фактично 
перевірено ДКП 

Назва об'єкту 
приватизації 

Покупець 

№_____ «____»_____20
__р. 

Так Ні 

Причина 
не 

здійснен

ня 
перевірк

и 
ОНБ 1 
квартирний 
житловий 
будинок з 
господарською 
будівлею 
провул. 
Короленка,1, 
смт. Парафіївка, 
Ічнянський р-н 

Фермерське господарство 
«Вітчизна-Тиниця» 

Код ЄДРПОУ 32654676 
№ 1035 

 

 
 

02.12.2016 

так - 

- 
 

Договір з СОД Дата конкурсу Назва об’єкта 
оцінки, площа, 

адреса 

Переможець 
Дата № 

Цілі оцінки 

      



ОНБ  1 
квартирний 
житловий 
будинок з 
господарською 
будівлею , 
провул.Королен

ка,7,смт. 
Парафіївка, 
Ічнянський р-н 

Фермерське господарство 
«Вітчизна-Тиниця» 

Код ЄДРПОУ 32654676 
№ 1036 

 

 
 

02.12.2016 

так - 

- 

ОНБ 1 
квартирний 
житловий 
будинок з 
господарською 
будівлею 
провул.Королен

ка,9,смт. 
Парафіївка, 
Ічнянський р-н 

Фермерське господарство 
«Вітчизна-Тиниця» 

Код ЄДРПОУ 32654676 
№ 1037 

 

 
 

02.12.2016 

        так - - 

ОНБ 
хлібозаводу ( 
без 
невстановленог

о обладнання) 
разом із зем. 
ділянкою 1,1024 
га (вул. 
Вокзальна, 26-а, 
м.Корюківка) 

ТОВ „КОРФАД” 

(Код ЄДРПОУ 40234039) 

 провулок Вокзальний, 13,  

м. Корюківка. 

№ 917 

 

 
 

15.09.2017 

так 

 

- - 

ОНБ 18ти 
квартирного 
житлового 
будинку з 
надвірним 
туалетом ,     
смт Парафіївка 
вул.Новозаводсь

ка,6 

ПАТ 

«Блок Агросвіт» 

(ВАТ «Парафіївський 
цукровий завод) 

смт. Парафіївка, вул. 
Шевченка, 123, Ічнянський 

р-н. 

 

№1547 

 

 
 

28.08.2013 

так 

 

- - 

Всього 
(кількість)    5  

      

 
В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по __0___ ДКП. 
Актом підсумкової перевірки знято з контролю __0__ . 
Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП 

зобов’язань зафіксовано по __ 0 __ договорах купівлі-продажу: 
- із них, порушення в частині __-__ ; 
- із них, порушення в частині __-___. 
До порушників застосовано відповідальність, передбачену договорами 

купівлі-продажу – нараховано штрафи на загальну суму __-___ тис. грн та 
розпочато роботу по розірванню ДКП. 



Станом на 01.10.2018 у власність держави повернуто __-__ об’єкти 
приватизації (вказати які об’єкти). У разі розірвання договорів купівлі - продажу 
(або намір розірвання) вказати причину та що порушено (з обґрунтуванням). 

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно 
продано __ - __ об’єкти (вказати які об’єкти). 

За __ - __ договорами продовжується претензійно-позовна робота з їх 
розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у 
державну власність (вказати які об’єкти). 

 
На наступний за звітним квартал заплановано: 
 

ДКП , що підлягає перевірці Назва об'єкту  
№_____ «____» 

_____20__р. 

Дата останньої 
перевірки 

Примітки (інші 
критерії відбору 

для включення до 
перевірки) 

ОНБ одноквартирного 
житлового будинку з 
господарською  будівлею 
разом із земельною 
ділянкою ,  Чернігівська 
обл., Ічнянський р-н, смт 
Парафіївка провулок 
Короленка, 3 

№ 1536 13.12.2012 23.02.2017 - 

ОНБ одноквартирного 
житлового будинку з 
господарською  будівлею, ,     
Ічнянський р-н, смт 
Парафіївка провулок 
Короленка, 3 

№ 1539 13.12.2012 23.02.2017 - 

ОНБ плавального басейну 
разом із земельною 
ділянкою , вул. Савчука, 
7Д, м. Чернігів 

№ 1684  

із змінами 

24.09.2013 28.12.2017 - 

ОНБ 12 квартирного 
житлового будинку разом 
із земельною ділянкою, 
вул. Корольова, 16а, 
м.Чернігів 

№ 585 

17.06.2016 22.11.2017 - 

ЄМК ДТП „Експрес” 
разом із земельною 
ділянкою,  вул. І Мазепи, 
44, м. Чернігів 

№418 21.02.2018 - - 

Нежитлова будівля,      
вул.Чернігівська 51, 
смт.Мала Дівиця, 
Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл. 

№ 1020 02.10.2018 - - 

 
6 . Управління корпоративними правами держави 

 

Станом на 01.10.2018 Регіональне відділення здійснювало повноваження з 
управління корпоративними правами держави у господарських товариствах, 
розташованих на території Чернігівської області: 



 
№ 
з/п 

Код ЄДРПОУ Найменування 
господарського 

товариства 

Статутний капітал, 
тис.грн 

Розмір 
державної 
частки, % 

Ознака 
банкрутства 

1 14314311 
ПАТ 

"Хімтекстильмаш" 
995 100 - 

2 35583857 ПАТ "Трест" 3118,9 100 - 

3 32883575 
ПрАТ «ММК 
«Сіверський» 

15 261,2 25 - 

 

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських 
товариств: 

№ 
з/п 

Найменування 
господарського 

товариства, 
державна 

частка 

Дата 
проведення 
загальних 

зборів 

Примітки (основні питання) 

 

Рішення 

1 ПАТ 
"Хімтекстиль

маш" 

не 
проводяться - - 

2 
ПАТ "Трест" 

не 
проводяться - - 

3 

ПрАТ «ММК 
«Сіверський» 

27.04.2018 

- Звіт генерального директора 
Товариства про результати 
фінансово-господарської 
діяльності товариства у 2017 
році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 

 -Звіт наглядової ради 
товариства про роботу за 2017 
рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.  

-Звіт ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік, 
затвердження висновків 
ревізійної комісії та прийняття 
рішення за наслідками розгляду 
звіту. 

- Затвердження річного звіту та 
річної фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік. 

- Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за підсумками 
роботи у 2017 році. 

- Визначення основних 
напрямів діяльності товариства 
на 2017 рік 

-Роботу Генерального директора  
признати задовільною та затвердити 
звіт Генерального директора ПрАТ 
ММК Сіверський про результати 
фінансово- господарську діяльність 
товариства у 2017 році.  

- Затвердити звіт Наглядової ради 
ПрАТ “ММК “Сіверський” за 2017 
рік 

- Затвердити звіт та висновки  
Ревізійної комісії по перевірці 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік 

 

- Затвердити річний звіт та річну 
фінансову звітність Товариства за 
2017 рік. 

- В зв`язку зі збитковістю 
підприємства ПрАТ ММК 
Сіверський за підсумками 2017 року 
покрити отримані збитки за рахунок 
доходів майбутніх періодів. 

- Основними напрямами діяльності 
у 2018 році визначити нарощування 
обсягів виробництва ковбасних та 
консервних виробів та прикласти 
максимальне зусилля для освоєння 
нових ринків збуту. Продовжити 
роботу з надання послуг з оренди 



обладнання та приміщення 
 

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств: 

№ з
/п 

Найменування 
господарського 

товариства, 
державна 

частка 

Дата 
проведення 

засідань 
наглядової 

ради 

Примітки (основні питання) 

 

Рішення 

1 
ПАТ 

"Хімтекстиль

маш" 
15.02.2018  

Переобрання аудитора ПАТ 
«Хімтекстильмаш» 

Переобрати аудитором ПАТ 
«Хімтекстильмаш»  ТОВ 
«Аудиторсько- консалтингова 
компанія «НІЛ» 
 

 

 12.04.2018 

Звіт Правління ПАТ  
«Хімтекстильмаш» про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
товариства, виконання 
фінансового плану  товариства 
за IV квартал та 2017 рік. 
 
 
 
 
 
Звіт Ревізійної комісії ПАТ  
«Хімтекстильмаш» про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
товариства за 2017 рік. 
Щодо передачі в оренду 
нежитлових приміщень 
першого поверху будівлі 
Дослідного виробництва ПАТ 
«Хімтекстильмаш». 
 

Затвердити звіт Правління ПАТ 
«Хімтекстильмаш» про результати 
фінансово-господарської діяльності 
товариства, виконання фінансового 
плану товариства за IV квартал та 
2017 рік. Доручити керівнику ПАТ 
«Хімтекстильмаш» вжити всіх 
необхідних заходів для покращення 
фінансово-господарського стану 
товариства, виконання фінансового 
плану, зменшення збитків та 
ліквідації існуючих заборгованостей. 
Прийняти до відома звіт Ревізійної 
комісії ПАТ  «Хімтекстильмаш» про 
результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2017 рік. 
 
Надати згоду на передачу в оренду 
нежитлових приміщень першого 
поверху будівлі Дослідного 
виробництва наступним орендарям 
для ведення виробничої діяльності: 
- ФОП Шмаровоз Б.О. - загальною 
площею 266,1 кв.м.; 
- ФОП Шумейко О.В. - загальною 
площею 387 кв.м.; 
- ФОП Колеснік І.І. - загальною 
площею 800 кв.м. 
Рекомендувати Регіональному 
відділенню ФДМУ по Чернігівській 
області погодити рішення щодо 
передачу в оренду нежитлових 
приміщень першого поверху будівлі 
Дослідного виробництва 
вищезазначеним орендарям для 
ведення виробничої діяльності 

 

 01.06.2018 

Звіт Правління ПАТ  
«Хімтекстильмаш» про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
товариства, виконання 
фінансового плану товариства 
за I квартал 2018 року. 
Щодо передачі в оренду 
нежитлових приміщень 
першого поверху будівлі 
Дослідного виробництва та 

Затвердити звіт Правління ПАТ 
«Хімтекстильмаш» про результати 
фінансово-господарської діяльності 
товариства, виконання фінансового 
плану товариства за I квартал 2018 
року. 
 
Дати згоду на передачу в оренду: 
- нежитлових приміщень першого 
поверху будівлі Дослідного 
виробництва для ведення виробничої 



нежитлових приміщень 
п`ятого поверху інженерного 
лабораторного корпусу ПАТ 
«Хімтекстильмаш». 

діяльності ТОВ «Артіз» - загальною 
площею 968 кв.м.; 
- нежитлових приміщень п`ятого 
поверху інженерного лабораторного 
корпусу для ведення виробничої 
діяльності ТОВ «Крюстайл» - 
загальною площею 345,66 кв.м. 
Рекомендувати Регіональному 
відділенню ФДМУ по Чернігівській 
області погодити рішення щодо 
передачу в оренду нежитлових 
приміщень першого поверху будівлі 
Дослідного виробництва та 
нежитлових приміщень п`ятого 
поверху інженерного лабораторного 
корпусу ПАТ «Хімтекстильмаш» для 
ведення виробничої діяльності 
 

 

 26.09.2018  

Звіт Правління ПАТ 
«Хімтекстильмаш» про 
результати фінансово-
господарської діяльності 
товариства, виконання 
фінансового плану товариства 
за IІ квартал та 1-е півріччя 
2018 року. 

- Затвердити звіт Правління ПАТ 
«Хімтекстильмаш» про результати 
фінансово-господарської діяльності 
товариства, виконання фінансового 
плану товариства за IІ квартал та 1-е 
півріччя 2018 року. 
- доручити керівнику ПАТ 
«Хімтекстильмаш» вжити всіх 
необхідних заходів для покращення 
фінансово-господарського стану 
товариства, виконання фінансового 
плану, зменшення збитків та 
ліквідації існуючих заборгованостей 
із виплати заробітної плати та перед 
соціальними фондами та бюджетом. 

2 
ПАТ "Трест" Не 

сформована 
  

3 

ПрАТ «ММК 
«Сіверський» 

19.03.2018 

- Проведення річних 
загальних зборів акціонерів 
ПрАТ “ММК “Сіверський”, 
затвердження порядку денного 
загальних зборів акціонерів та 
визначення дати їх проведення. 

-Про призначення реєстраційної 
комісії. 

- Визначення дати складання 
переліку осіб, які мають право 
на участь у загальних зборах. 

 

 

 

 

 

–Обрання аудитора та 
затвердження умов з ним для 

-визначено 27 квітня 2018 року 
датою проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ “ММК 
“Сіверський”; затверджено порядок 
денний загальних зборів акціонерів 
ПрАТ “ММК “Сіверський 
- обрано склад реєстраційної комісії. 
- визначено 23 березня 2018року 
датою складання переліку 
акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення 
чергових загальних зборів; 
визначено дату складання переліку 
акціонерів, які мають право на 
участь у чергових загальних зборах – 
станом на 24.00 годину 27 квітня 
2018 року; надано доручення 
генеральному директору ПрАТ 
«ММК «Сіверський» виконувати всі 
необхідні передбачені 
законодавством дії, щодо скликання 
та забезпечення проведення 
чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ММК «Сіверський». 
- Для перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства 
за 2017 рік заключити договір на 
проведення аудиторської перевірки з 



проведення фінансової 
звітності за 2017 рік 

ТОВ “Аудиторська-консалтингова 
компанія “НІЛ”. 

Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій: 
№ з/п 

Найменування господарського 
товариства, розмір державної частки 

Склад  ревізійної комісії 
господарського товариства 

Примітки (висновки) 

  
загальна кількість членів РК –

________, з них - ______ 
представник РВ ФДМУ 

 

1 ПАТ "Хімтекстильмаш" 
загальна кількість членів РК 3 
(три), з них – 1 (Один) Голова 
РК  представник РВ ФДМУ 

фінансова звітність 
Товариства за 2017 рік, 

окремо і в цілому 
достовірно відображає 

фінансовий стан 
Товариства. Інформація, 
відображена у фінансовій 

звітності Товариства, 
відповідає Закону України 

«Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність 

в Україні», складена 
згідно Міжнародних 

стандартів фінансової 
звітності 

2 ПАТ "Трест" Не сформована - 

3 ПрАТ «ММК «Сіверський» 
загальна кількість членів РК 3 

(Три), з них – 1 (один) 
представник РВ ФДМУ 

ПрАТ «ММК 
«Сіверський» здійснює 
фінансову діяльність 

відповідно до чинного 
законодавства України та 

прийнятої облікової 
політики Товариства. 

 
Інформація про сплату дивідендів на державну частку: 

№ з/п 
Найменування 
господарського 

товариства 

ДКП, 

% 

Дата проведення

загальних зборів

Чистий 
прибуток, 
тис. грн 

Очікувана сума 
дивідендів на 

державну 
частку, тис. грн

Нараховані 
дивіденди, 

тис. грн 

Сплачено 
дивіденди 
(частину 
чистого 

прибутку), 
тис. грн 

Примітки 

1 
ПАТ 

"Хімтекстильмаш

" 
100 

не 
проводяться 

- - - - збиткове 

2 ПАТ "Трест" 100 
не 

проводяться 
- - - - збиткове 

3 
ПрАТ «ММК 
«Сіверський» 

 27.04.2018 - - - - збиткове 

 

Інші відомості щодо управління корпоративними правами держави 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 
271 ПАТ "Хімтекстильмаш" входить до переліку об’єктів державної власності, що 
підлягають приватизації у 2016—2017 роках після їх виключення із Закону України 
“Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. 

З метою недопущення подальшого погіршення фінансово-економічного стану 
ПАТ "Хімтекстильмаш", втрати підприємством інвестиційної привабливості, 



регіональне відділення вважає доцільним здійснити продаж державного пакету 
акцій. Залучення інвестицій покупцем сприятиме реалізації ефективних бізнес-
проектів, що покращить економічну ситуацію на підприємстві, підвищить 
ефективність управління, призведе до створення нових робочих місць. 

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 
області продовжує підготовку до продажу пакету акцій ПАТ "Трест" (98% з яких 
підлягають безоплатній передачі працівникам підприємства) та сподівається, що 
вчасна та прозора приватизація дасть змогу новим власникам поліпшити економічні 
показники. Моніторинг процесу здійснюється постійно. 

 

Наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447 
«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році» до переліку включено державний пакет акцій (25% 
статутного капіталу) Приватного акціонерного товариства «М`ясо-молочний 
комплекс «Сіверський». 

Для реалізації переважного права акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «М`ясо-молочний комплекс «Сіверський» Регіональним відділенням 
ФДМУ по Чернігівській області надіслано повідомлення про намір продати 
державний пакет акцій з пропозицією його викупити. 

 


