
ІНФОРМАЦІЯ  
про стан приватизації у місті Києву  та підсумки роботи  

Регіонального відділення  Фонду держмайна України  по  місту Києву 
за   9  місяців 2015 року 

  
За 9 місяців 2015 року Фондом державного майна України приватизовано 1 об’єкт малої приватизації 

групи А, а саме: 
- 1 об’єкт державної власності шляхом продажу на аукціоні приватизовано регіональним відділенням 

ФДМУ по м. Києву. 
За загальною кількістю приватизованих об’єктів з початку приватизації в Україні з 27 адміністративно-

територіальних одиниць м. Київ займає 2 місце (13148 об’єктів),  перше місце у Донецькій області (13318 
об’єктів). Питома вага київських об’єктів у загальній кількості приватизованих в Україні об’єктів (131209 
об’єктів) становить 10,0 %. 

За кількістю об’єктів комунальної власності з початку приватизації м. Київ (11996) посідає перше місце 
серед регіонів України. Питома вага київських об’єктів у загальній кількості приватизованих в Україні об’єктів 
комунальної власності (101926) становить 11,8%. 

За 2015 рік від приватизації об’єкта державної  власності отримано 296,617 тис. грн., що становить 
76,5 % від річного плану. 

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 04.03.2015            № 284 «Про 
затвердження плану-графіку очікуваного надходження у 2015 році грошових коштів від продажу об’єктів 
приватизації державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі із земельними ділянками» регіональному 
відділенню передбачено забезпечити надходження коштів у сумі 0,388 млн. грн. до Державного бюджету у 
2015 році, в тому числі за групами:                                               

Групи 

Очікуване 
надходження 

коштів до 
Державного 

бюджету 

(тис. грн.) 
на 2015 р. 

Очікуване надходження коштів  
(тис. грн.) 

Фактичне надходження 
коштів (тис. грн.) 

З початку 
 2015 року 

в тому числі: 
на вересень 

місяць 

з початку 
поточного року 

в тому числі: 
у вересні  

місяці 

А 87,60 43,00 0 296,600 296,600 

Д 380,00 0 0 - - 

Разом: 467,60 43,00 0 296,600 296,600 

 
Фактично з початку 2015 року приватизовано один об’єкт групи А державної власності та 

перераховано кошти від приватизації об’єкта до Державного бюджету України на суму 296,617 тис. грн., що 
становить 76,5% від річного плану. 

Згідно наказу Фонду державного майна України  від 13.02.2015 року № 186 Регіональному відділенню 
ФДМУ по м. Києву встановлено річне завдання по надходженню до Державного бюджету України коштів від 
оренди державного  майна в розмірі 148 700,00 тис. грн.  

Фактично до Державного бюджету України за вересень 2015 року від оренди державного майна  
надійшло 18 283,502 тис. грн.  

Загалом,  за січень-вересень 2015 року до Державного бюджету України від оренди державного 
майна надійшло 151 163,922 тис. грн. Виконання річного плану становить 101,66%. 

Станом на 1 жовтня 2015 року Регіональному відділенні обліковується  1872    діючих договорів 
оренди, з них, на контролі –  1819   договорів оренди. 

Крім того, станом на 1 жовтня року в Регіональному відділенні обліковується 4 чинних договори 
оренди цілісних майнових комплексів, а саме: 

-  2  договори оренди ЦМК державних підприємств; 
-  2 договори оренди ЦМК структурних підрозділів державних підприємств. 
У  2015 році регіональним відділенням було: оголошено 49 конкурсів з використанням відкритості 

пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна, 
опубліковано 184 інформації про намір передати в оренду об’єкти державного майна з вивченням попиту по 
об’єктах нерухомості. Також укладено 186 договорів  оренди  загальною площею 43247,77 м2.  

Відповідно до затвердженого графіка перевірок у 3 кварталі 2015 року регіональному відділенню 
ФДМУ по м. Києву необхідно було перевірити 6 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації.  

Фактично перевірено 6 договорів купівлі-продажу, з яких: 
- 3 договори об’єктів малої приватизації (з них: 2 об’єкти державної власності та 1 об’єкт комунальної 

власності м. Києва); 
- 3 договори об’єктів незавершеного будівництва (об’єкти державної власності). 
У 3 кварталі 2015 року регіональним відділенням не проводилась претензійно-позовна робота по 

розірванню договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. 
Також на контролі регіонального відділення знаходиться 2 договори купівлі-продажу об’єктів 

приватизації, що містять зобов’язання покупців щодо збереження протягом певного терміну кількості робочих 
місць. 

 
- договір купівлі-продажу від 27.09.2002 № 882 ЦМК КП кінотеатр ім. О.П.Довженка, робочі місця 

збережено (за договором – 18, фактично на момент перевірки – 18); 
- договір купівлі-продажу від 09.04.2010р. №1291 ЦМК ДП «Завод нестандартного обладнання  

«Укрінмаш», робочі місця збережено (за договором – 38 робочих місць; фактично на момент перевірки – 62). 



З початку 2015 року Регіональне відділення взяло участь у 466 судових засіданнях, як сторона та 
третя особа по справі у господарських та загальних судах (з них: 396 судових засідання як позивач та 
відповідач та 70 судових  засідань як третя особа). 

За участю регіонального відділення в якості позивача, відповідача та третьої особи було прийнято 
173 судових рішень. З них: позитивних судових рішень – 147, негативних - 26. 

За січень-вересень 2015 року було проведено 43 конкурси з  відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
прорецензовано 509 звітів про вартість майна з метою оренди, приватизації, відчуження, на запити 
правоохоронних органів. Надано 65 рецензій на акти оцінки для цілей оренди, погоджено 75 висновків про 
вартість майна, що пропонується до відчуження. 
 З початку 2015 року до Регіонального відділення надійшло 8416 вхідних  документів, а саме від: 

- Адміністрація Президента України - 6 

- Верховної Ради України - 2 

-  Фонду держмайна України   - 700 

- Київської міськдержадміністрації  
та Київської міськради                      

- 121 

- запитів депутатів - 9 
- звернень громадян - 24 
- запитів на публічну інформацію - 21 
- правоохоронних та адміністративних 

органів                
- 1689 

- організацій та установ міста         - 5844    
Відповіді на  всі документи надані вчасно, без порушення термінів, встановлених чинним 

законодавством. 
 

 


