
КОРОТКА ДОВІДКА 
про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Запорізькій області та основні показники діяльності за підсумками  

I кварталу 2018 року 
 
Відповідно до наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 

10.01.2018 №28 «Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2018 році 
грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у 
тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які 
пропонуватимуться до продажу у 2018 році» (далі – План-графік) Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по Запорізькій області (далі – регіональне 
відділення) встановлено завдання на 2018 рік щодо очікуваного надходження коштів від 
продажу об‘єктів малої приватизації у розмірі 3313,00 тис. грн. 

Планом-графіком регіональному відділенню встановлено завдання щодо 
очікуваного надходження коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності в 
І кварталі 2018 року – 42,00 тис. грн. 

Протягом звітного періоду від приватизації державного майна до Державного 
бюджету України надійшло 42,319 тис. грн, що складає 100,75 % від встановленого 
Фондом завдання на І квартал 2018 року. 

Регіональному відділенню наказом Фонду від 05.01.2018 №12 «Про виконання 
завдання щодо забезпечення надходження коштів від орендної плати до Державного 
бюджету України на 2018 рік» встановлене річне завдання по надходженню коштів від 
оренди державного майна у розмірі 13500,00 тис. грн.  

У звітному періоді до Державного бюджету України від оренди державного майна 
перераховано 2700,31 тис. грн, що складає 20,00% від встановленого Фондом річного 
завдання. 

На кінець звітного періоду залишаються діючими: 
-    685 договорів оренди, укладених регіональним відділенням, у т.ч. 2 - цілісних 

майнових комплекси; 
-    67 договорів оренди, укладених безпосередньо підприємствами - балансоутри-

мувачами, по яких регіональним відділенням погоджений розмір плати за оренду 
державного майна.  

Станом на 31.03.2018 на обліку регіонального відділення перебувають 
корпоративні права 3 акціонерних товариств, а саме: 

- ВАТ «Токмацький елеватор» (10,39%); 
- ВАТ «Вуглецевий композит» (99,36%) – ліквідація; 
- ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (100%) – ліквідація. 
В управлінні регіонального відділення, станом на 31.03.2018, залишається                 

2136 об’єктів державної власності, з них: 
-   2113 - державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств в процесі приватизації та перебуває на балансах 79 господарських товариств; 
-   23 - державне майно, що перебуває на балансах державного підприємства «Завод 

алюмінієвої фольги» та державного підприємства "Запорізький інститут 
сільськогосподарського машинобудування" (ДП ЗІСМ). 

За звітний період регіональним відділенням реалізовано 3 управлінських рішення 
щодо об’єктів державної власності. 

Станом на 31.03.2018 на контролі регіонального відділення перебуває 11 договорів 
купівлі-продажу (далі – ДКП) державного майна. У звітному періоді, відповідно до 
наказів регіонального відділення, проведено перевірки виконання покупцями умов 6 ДКП 
державного майна. 



В I кварталі 2018 року фахівцями регіонального відділення забезпечено 
рецензування 65 звітів та актів оцінки майна, у т.ч.: 

-   4 рецензії на акти оцінки майна для цілей оренди; 
-   61 рецензія на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 2 рецензії для цілей 

приватизації, 55 рецензій для цілей оренди (у т.ч. 2 рецензії для цілей оренди військового 
майна), 1 рецензія за зверненням, 3 рецензії для цілей відчуження. 

 
 

 


