КОРОТКА ДОВІДКА
про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області та основні показники діяльності за підсумками
I півріччя 2018 року
На виконання наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році», зі змінами, регіональним відділенням прийняті рішення про
приватизацію 29 об'єктів малої приватизації. Зазначені об'єкти готуються до приватизації.
У І півріччі 2018 року до Державного бюджету України надійшло 42,319 тис. грн
відповідно до укладеного в грудні 2017 року договору купівлі-продажу державного майна.
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 6354,893 тис. грн, що складає 47,07% від встановленого Фондом річного
завдання.
На кінець звітного періоду залишаються діючими:
- 693 договори оренди державного майна, укладені регіональним відділенням, у
т.ч. 2 – цілісних майнових комплексів;
- 65
договорів
оренди,
укладених
безпосередньо
підприємствамибалансоутримувачами, по яких регіональним відділенням погоджений розмір плати за
оренду державного майна.
Станом на 30.06.2018 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 30.06.2018, залишаються
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 4 управлінських рішення
щодо об’єктів державної власності.
Станом на 30.06.2018 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 8 ДКП
державного майна.
У I півріччі 2018 року фахівцями регіонального відділення забезпечено
рецензування 154 звітів та актів оцінки майна, у т.ч.:
- 15 рецензій на акти оцінки майна для цілей оренди;
- 139 рецензій на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 3 рецензії для цілей
приватизації, 117 рецензій для цілей оренди (у т.ч. 4 рецензії для цілей оренди військового
майна), 2 рецензії за зверненням, 17 рецензій для цілей відчуження.

