
Стан управління об’єктами державного майна, які не 
увійшли до статутних капіталів господарських товариств 

при приватизації, але залишились на їх балансі 
 

В сфері управління Регіонального відділення Фонду державного майна 
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
станом на 01.01.2017 перебуває 231 об’єкт державного майна, які не увійшли 
до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, але 
залишились на їх балансі. 

По всіх об’єктах прийняті відповідні управлінські рішення, а саме: 
передача у комунальну власність – 80 об’єктів, що складає 34% всього майна, 
передача іншим органам управління (об’єкти цивільної оборони) - 31 об’єкт 
(13 відсотків). Крім того, в Реєстрі обліковуються ще 17 об’єктів (7%), які 
підлягають списанню або виведенню з Реєстру у зв’язку з їх моральною 
застарілістю та фізичною зношеністю та 24 об’єкта (10%), по яких необхідно 
реалізувати інше управлінське рішення в зв’язку з їх руйнацією або 
недоцільністю використання. 

Протягом 2016 року Регіональним відділенням реалізовано 9 управлінських 
рішень: 

- продано - 1 об’єкт; 
- передано в комунальну власність - 1 об’єкт; 
- передано в оренду - 1 об’єкт; 
- списано - 4 об’єкти; 
- інше - 2 об’єкти. 

  Загальна сума надходження коштів до Державного бюджету склала             
88 268 грн. без ПДВ. 

Серед 58 об’єктів державного майна, обстежених упродовж 2016 року, 
основним недоліком в утриманні державного майна залишається незадовільний 
стан об’єктів. Регіональним відділенням, в межах повноважень, проводиться 
робота щодо спонукання балансоутримувачів даних об’єктів права державної 
власності до виконання вимог п. 3 «Відповідальність за збереження та 
ефективне використання державного майна, яке не увійшло до статутних 
капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на 
їх балансі» Положення про управління державним майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває 
на їх балансі, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства економіки України 
від 19.05.1999 року за № 908/68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.06.1999 року № 414/3707. Останнім часом ускладнюється 
ситуація щодо управління державним майном, яке залишилося на балансі 
господарських товариств, що знаходяться в процесі ліквідації або ліквідовані. 

Регіональне відділення продовжує здійснювати систематичний контроль за 
утриманням, використанням державного майна, яке в процесі приватизації не 
увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилося на їх 
балансі, та вишукує шляхи для прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
такого майна.  




