Підсумки діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області за І півріччя 2016 року
За 6 місяців 2016 року Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Черкаській області здійснено приватизацію 3 об’єктів державної
власності:
- об’єкт незавершеного будівництва – валяльно-повстяна фабрика (разом із
земельною ділянкою) за адресою: 18030, м. Черкаси, вул. Зелінського, 18. Об’єкт
приватизовано юридичною особою шляхом викупу за 1,25 млн грн. (з ПДВ);
- КСП «Ягубець» за адресою Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ягубець,
вул. Леніна, 1 – безоплатна передача;
- об’єкт групи Ж – їдальня на 50 місць за адресою: Черкаська обл.,
Золотоніський р-н, c. Гельмязів, вул. Корольова, 117 в. Об’єкт приватизовано
юридичною особою шляхом викупу за 176,4 тис грн. (з ПДВ).
Загалом від приватизації об’єктів державної власності до державного
бюджету надійшло 1,3 млн грн, що становить 96,1% річного планового завдання.
На 01.07.2016 діяло 700 договорів оренди державного майна, в т.ч. по 665
орендодавцем виступало регіональне відділення, з них у І півріччі 2016 році
укладено 89 договорів оренди. Забезпечено надходження коштів від оренди
державного майна до Державного бюджету України в сумі 20,6 млн грн, що
становить 62,4% річного планового завдання.
На 01.07.2016 в Реєстрі державного майна, що не увійшло до статутних
капіталів господарських товариств в процесі приватизації, обліковувалося 315
об'єктів. Упродовж І півріччя 2016 року реалізовано 39 управлінських рішень щодо
зазначеного майна, з них: 2 – приватизовано, 31 - об’єктів передано у комунальну
власність, 6 – інше.
Держава в особі Регіонального відділення має 100 відсотків акцій в
статутному капіталі ПАТ «Спектр-Сміла». Згідно з фінансово-бухгалтерською
звітністю за 2015 рік товариство отримало прибуток (чистий фінансовий
результат). Частину чистого прибутку товариства, а саме 341,2 тис грн, направлено
на виплату дивідендів на державну частку.
Також у звітному періоді перевірено виконання умов 26 договорів купівліпродажу. Серед них: об’єкти незавершеного будівництва – 4; об’єкти соціальнокультурного, побутового призначення та приміщення – 13; об’єкти комунального
майна – 9. За зверненнями громадян та враховуючи п’ятирічний термін контролю
два договори купівлі-продажу у зв’язку з повним виконанням умов знято з
контролю підсумковими актами.
Регіональним відділенням взято участь у 94 судових засіданнях, по 28
справах, де відділення виступило: позивачем – у 9, відповідачем – у 2, як третя
особа – у 17 справах.
Подано 6 позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі та
штрафних санкцій до держбюджету на суму 153,530 тис. грн. (в т. ч. за 1 позовом
прокуратури на суму 20,560 тис. грн.); 1 касаційна скарга у справі про компенсацію
вартості акцій на суму 151,463 тис. грн. та 1 апеляційна скарга у справі про
банкрутство ВАТ «Шрамківський цукровий завод» щодо грошових вимог в частині
завданих збитків на суму 84,927 тис. грн.
Прийнято 6 судових рішень, з яких 5 на користь РВ, з них 4 про стягнення
заборгованості по орендній платі та штрафних санкцій на суму 92,138 тис. грн., та

1 про зобов’язання вчинення дій, по 1 рішенню відмовлено (стягнення компенсації
вартості акцій до ПАТ «Азот»), рішення набрали законної сили.
Станом на 01.07.2016 установами ДВС України стягнуто до державного
бюджету (в т.ч. сплачено добровільно) 94,367 тис. грн.

