
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 2020 року 

 

Відповідно до наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 28.12.2019 

№ 1574, із змінами, прийнято рішення про приватизацію 13 об’єктів розташованих на 

території Запорізької області. 

Протягом І півріччя 2020 року: 

– на електронні торги було виставлено 14 об’єктів; 

– для розміщення у відкритій кімнаті сформовано пакети документів даних щодо 

11 об’єктів державної власності; 

– укладено 5 договорів купівлі-продажу (далі – ДКП) на суму 1640,3 тис. грн без 

урахування ПДВ. 

За результатом аукціону, проведеного у ІІ кварталі, готується до укладення 1 ДКП на 

суму 2 335,36264 тис. грн, без урахування ПДВ. 

У звітному періоді до Державного бюджету України від оренди державного майна, 

розташованого на території Запорізької області, перераховано 9691,273 тис. грн, у тому 

числі по єдиним майновим комплексам – 463,508 тис. грн. 

На кінець звітного періоду залишаються діючими: 

– 575 договорів оренди, укладених Регіональним відділенням: у т.ч. 1 – цілісний 

майновий комплекс державного підприємства, 1 – цілісний майновий комплекс 

структурного підрозділу державного підприємства, 126 договорів оренди з бюджетними 

організаціями; 

– 61 договір оренди, укладений безпосередньо підприємствами-

балансоутримувачами, по яких Регіональним відділенням погоджений розмір плати за 

оренду державного майна. 

Станом на 30.06.2020 Регіональне відділення здійснювало повноваження з 

управління корпоративними правами держави господарських товариств, 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%). Постановою 

господарського суду Запорізької області від 20.06.2012 по справі № 25/21/07 ВАТ 

«Мелітопольський завод «Автокольорлит» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну 

процедуру. 

В управлінні Регіонального відділення, станом на 30.06.2020, залишаються 

2016 об’єктів державної власності, розташованих на території Запорізької області, що не 

увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації та 

перебувають на балансах 69 господарських товариств. Протягом І півріччя 2020 року було 

перевірено 265 об‘єктів державної власності, які в процесі приватизації не увійшли до 

статутних капіталів 10 господарських товариств, але залишились у них на балансах. 

Станом на 30.06.2020 на контролі Регіонального відділення перебуває 25 ДКП 

державного майна, розташованого на території Запорізької області. Упродовж звітного 

періоду Управлінням здійснено 13 перевірок умов ДКП, за результатами яких складено: 

– 10 актів підсумкової перевірки, на підставі яких знято з контролю 6 ДКП; 

– 3 акта поточної перевірки, за якими термін виконання умов договору не настав.  

 



У І півріччі поточного року Управлінням забезпечено рецензування 112 звітів та 

актів оцінки майна, у т.ч.: 

– 12 рецензій на акти оцінки майна для цілей оренди; 

– 100 рецензій на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 5 рецензій для цілей 

приватизації, 90 рецензій для цілей оренди, 5 рецензій за зверненнями. 

У ході захисту інтересів держави упродовж І півріччя 2020 року направлено 

42 претензії на загальну суму понад 2 695,660 тис. грн та 7 позовних заяв на суму понад 

1 678,548 тис. грн. На користь держави за цей період стягнута заборгованість з орендної 

плати та штрафні санкції на суму 1 314,08 тис. грн. Крім того, триває робота з органами 

Державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень, стягувачем в яких 

виступає Регіональне відділення. На примусовому виконанні в органах Державної 

виконавчої служби перебуває 249 виконавчих документів.  

З метою широкого інформування громадськості, представників місцевих органів 

самоврядування та ділових кіл Управління постійно висвітлює свою діяльність на 

вебсторінці, інтегрованій 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. Крім того, для 

оперативного оприлюднення інформації про об'єкти приватизації та для забезпечення 

відкритості діяльності у звітному періоді був створений Телеграм-канал Регіонального 

відділення – https://t.me/privatization_dp_zp_kr  
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