
КОРОТКА ДОВІДКА 
про роботу Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях та основні показники діяльності за 
підсумками І півріччя 2019 року 

 
Відповідно до наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27.12.2018 

№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році», зі змінами, впродовж І півріччя 2019 року Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях (далі – Управління) здійснювало заходи з приватизації 35 об’єктів малої 
приватизації, розташованих на території Запорізької області, включених до відповідних 
переліків, в тому числі: 

– єдині майнові комплекси – 2; 
– окреме майно – 17; 
– об’єкти незавершеного будівництва – 16. 
Протягом І півріччя 2019 року Регіональним відділенням Фонду по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (далі – Регіональне 
відділення) укладено 9 договорів купівлі – продажу об'єктів малої приватизації, 
розташованих на території Запорізької області, на загальну суму 11 225,1 тис. грн.  

У звітному періоді до Державного бюджету України від оренди державного майна 
перераховано 10 082 745,00 тис. грн, що складає 72,02 % від встановленого Фондом 
річного завдання. 

На кінець звітного періоду залишаються діючими: 
– 614 договорів оренди державного майна, укладених Регіональним відділенням, 

у т.ч. 2 – цілісні майнові комплекси; 
–  62  договори оренди, укладені безпосередньо підприємствами-

балансоутримувачами, по яких Регіональним відділенням погоджений розмір плати за 
оренду державного майна. 

Станом на 30.06.2019 Регіональне відділення здійснювало повноваження з 
управління корпоративними правами держави у господарських товариствах, 
розташованих на території Запорізької області: 

– ВАТ «Токмацький елеватор» (10,39%). Товариство не веде господарську діяльність 
з 2002 року, акції товариства існують у документарній формі. Стосовно ВАТ «Токмацький 
елеватор» винесено рішення НКЦПФР від 19.11.2013 № 2648 «Щодо зупинення внесення 
змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного 
обліку цінних паперів на строк до усунення порушень»; 

– ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (100%) – ліквідація. 
В управлінні Регіонального відділення, станом на 30.06.2019, залишаються 2045 

об’єктів державної власності, розташованих на території Запорізької області, що не 
увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації та 
перебувають на балансах 72 господарських товариств. 

За звітний період Регіональним відділенням реалізовано 7 управлінських рішень 
щодо об’єктів державної власності, розташованих на території Запорізької області, що не 
увійшли до статутних капіталів господарського товариства у процесі приватизації. 

Станом на 30.06.2019 на обліку Регіонального відділення перебуває 20 ДКП 
державного майна, розташованого на території Запорізької області, з них:  

– 14 ДКП, щодо яких здійснюється контроль стану виконання умов; 
– 5 ДКП, щодо яких розпочата претензійно-позовна робота; 



– 1 ДКП, щодо якого проводиться виконавче впровадження.  
У звітному періоді, відповідно до наказів Регіонального відділення, проведено 

перевірки виконання покупцями умов 10 ДКП державного майна, розташованого на 
території Запорізької області. У ході перевірок зафіксоване повне виконання умов 3 ДКП, 
невиконання покупцями взятих на себе зобов'язань – 5 ДКП, термін виконання не настав – 
2 ДКП.  

За І півріччя 2019 року фахівцями Управління забезпечено рецензування 111 звітів 
та актів оцінки майна, у т.ч.: 

- 20 рецензій на акти оцінки майна для цілей оренди; 
- 91 рецензія на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 5 рецензій для цілей 

приватизації, 74 рецензії для цілей оренди, 12 рецензій для цілей відчуження. 
У ході захисту інтересів держави впродовж І півріччя 2019 року юристами 

направлено 24 претензії на загальну суму понад 500 тис. грн та стягнуто до бюджету 
понад 230 тис. грн. Крім того, у звітному періоді тривала робота з органами Державної 
виконавчої служби щодо виконання судових рішень. На примусовому виконанні в органах 
Державної виконавчої служби перебувають 242 виконавчі документи.  

З метою широкого інформування громадськості, представників місцевих органів 
самоврядування та ділових кіл Управління висвітлює свою діяльність на вебсайті, 
інтегрованому до офіційного вебсайту Фонду, у мережі Інтернет за адресою 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zaporizhia.html, та на сторінці Регіонального відділення у 
мережі Facebook за адресою https://www.facebook.com/dnipro.spfu.  
 


