
ІНФОРМАЦІЯ  
про стан приватизації у місті Києву  та підсумки роботи  

Регіонального відділення Фонду держмайна України по місту Києву 
за ІІ квартал 2018 року 

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 
№ 447 ”Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2018 році” (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ 
від 18.05.2018 № 670) Регіональному  відділенню  Фонду державного майна 
України по місту Києву доведено здійснити приватизацію 27 об’єктів, з яких: 
10 – єдині майнові комплекси; 5 – окреме майно;  2 – об’єкти незавершеного 
будівництва; 1 - об’єкт соціально-культурного призначення;  9 – продаж 
пакетів акцій.                             

Фактично з початку  2018  року  приватизовано  0 об’єктів  державної  
власності та перераховано  кошти   від приватизації об’єкта  до Державного 
бюджету на суму 0,00 тис.грн. 

За ІІ квартал 2018 року було проведено 136 конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності,  прорецензовано 175 звітів про вартість майна 
з метою оренди, приватизації, відчуження, на запити правоохоронних 
органів, надано 35 рецензій на акти оцінки для цілей оренди, погоджено 21 
висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження. 

За ІІ квартал 2018 року Регіональне відділення взяло участь у 115 
судових засіданнях, як сторона та третя особа по справі у господарських та 
загальних судах (з них: 65 судових засідань як позивач; 19 - як відповідач та 
31 судових  засідань як третя особа). 

За ІІ квартал 2018 року Регіональне відділення подало 10 позовних 
заяв. 

За участю регіонального відділення в якості позивача, відповідача та 
третьої особи було прийнято 20 судових рішень. З них: позитивних судових 
рішень –  21 , негативних - 1. 

За ІІ квартал 2017 року до Регіонального відділення надійшло 3243 
вхідних документів, а саме від: 

- Адміністрація Президента України - 0 
- Верховної Ради України - 1 
-  Фонду державного майна України   - 352 
- Київської міськдержадміністрації  

та Київської міськради                      
- 55 

- запитів депутатів - 3 
- звернень громадян - 4 
- запитів на публічну інформацію - 37 
- правоохоронних та адміністративних 

органів    
- 504 

- організацій та установ міста         - 1775 
Відповіді на всі документи надані вчасно, без порушення термінів, 

встановлених чинним законодавством. 


