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ЗВІТУЮТЬ РЕГІОНИ

ПП РР ИИ ВВ АА ТТ ИИ ЗЗ АА ЦЦ ІІ ЯЯ   
ННАА ІІВВААННООФФРРААННККІІВВЩЩИИННІІ

ІваноФранківська область

егіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по
Івано&Франківській області (далі ñ РВ) не належить до тих РВ, яких
щороку відзначають за найвищі обсяги приватизації і найбільші

надходження від приватизації, тому що область є однією з найменших і
за чисельністю населення, і за територією, і за вартістю майна.

Виконуючи щорічні завдання, Івано&Франківська область однією з
найперших завершує приватизацію державного майна. 

Усього приватизовано 3 666 обíєктів, у тому числі 443 обíєкти дер&
жавної власності, 3 223 ñ комунальної.

Останніми роками головним є не кількість приватизованих обíєктів, а
сума надходжень від приватизації. За доведеними завданнями з надход&
ження коштів на 2005 р. Івано&Франківська область посідає 7&ме місце,
а за фактичними надходженнями коштів ñ 13&те, за планами 2006 р. ñ 8&
ме місце.

На 2005 р. РВ було встановлено завдання щодо забезпечення надхо&
дження коштів від приватизації обíєктів у сумі 3,1 млн грн. (табл. 1).
Фактично отримано 5,5 млн грн. (178,3 % річного плану), в тому числі:
від продажу обíєктів малої приватизації ñ 1,1 млн грн., пакетів акцій ñ
4,4 млн грн. 

За завданням на 2006 р. РВ має забезпечити надходження коштів у
сумі 4,25 млн грн.

За січень 2006 р. одержано від продажу обíєктів державної власності
837,37 тис. грн.

(Довідка. Від викупу оборотних матеріальних засобів під час оренди цілісного
майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України (ЦМК
ДП Міноборони) ´Пасічнянський карíєр нерудних копалин ´Нерудникª отримано кош&
тів у сумі 837,305 тис. грн.)
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´Залізничникª (50,0 % + 1 акція) на
суму 2 702 146,75 грн.

Протягом 2005 р. приватизова&
но 10 обíєктів малої приватизації
(9 ñ групи А, один ñ групи Д). 

Станом на 01.02.06 у роботі пе&
ребуває 15 обíєктів групи А, 2
обíєкти групи Д державної влас&
ності і 2 обíєкти групи А комуналь&
ної власності.

На продаж протягом 2005 р. бу&
ло виставлено 16 пакетів акцій
ВАТ, у тому числі:

на УФБ ñ 5 пакетів акцій ВАТ по&
чатковою вартістю 8 012,9 тис.
грн. Продано 2 пакети акцій номі&
нальною вартістю 2 711,9 тис.
грн., за які одержано 4 411,9 тис.
грн. (у 1,63 раза більше від номіна&
льної вартості);

спеціалізованих аукціонах за
грошові кошти (САГК) ñ 11 пакетів
акцій ВАТ на суму 811,4 тис. грн.
Продано частково 6 пакетів акцій
номінальною вартістю 4,2 тис.
грн., за які одержано коштів у сумі
3,9 тис. грн. Усі підприємства ñ
банкрути. (Довідка. Коефіцієнт зни&

ження ціни становить 0,94.)

майна, з них:
договорів оренди, укладених

РВ, ñ 178. (Довідка. У 2005 р. ñ 96, у

2006 р. ñ 10.);

договорів оренди, укладених
державними підприємствами та
організаціями за погодженням з
РВ, ñ 165. (Довідка. У 2005 р. ñ 10.)

РВ здійснило інвентаризацію
майна 1 549 обíєктів, яке не увій&
шло до статутних фондів ВАТ під
час приватизації, з них реалізова&
но управлінське рішення по 1 377
обíєктах, у 2005 р. ñ 18.

Станом на 01.02.06 в управлінні
РВ залишилися 172 обíєкти (в тому
числі запропоновано до продажу ñ
5; передачі в комунальну власність
ñ 14, у сферу управління Мінагро&
політики ñ 82; підлягають безо&
платній передачі ñ 2; залишені на
балансах ВАТ (цивільна оборона) ñ
13; справи розглядаються у судах
ñ 4; запропоновано до списання
(майно, не придатне для викорис&
тання) ñ 45, а також прийняті част&
кові управлінські рішення щодо
передачі в оренду ñ 5, укладені до&
говори схову ñ 2). 

Залишаються непроданими па&
кети акції 10 ВАТ, номінальна
вартість яких становить близько
9 млн грн. Майже всі ВАТ перебу&
вають на різних стадіях банкрут&
ства і могли б бути продані лише
за умови запровадження процеду&
ри продажу без оголошення ціни,
передбаченої у проекті Держав&
ної програми приватизації на
2005 ñ 2007 роки.

Крім приватизації державного
майна, РВ здійснює приватизацію
обíєктів спільної власності об&
ласті. В обласному бюджеті на
2005 р. було заплановано надхо&
дження  900 тис. грн. від привати&
зації комунального майна. Надій&
шло коштів у сумі 1,1 млн грн. 

Від оренди майна в 2005 р.
одержано коштів у сумі 2 006,135
тис. грн. (табл. 2). (Довідка. При плані

700 тис. грн. це становить 286,6 %.)

У січні 2006 р. від оренди ЦМК
та державного нерухомого майна
одержано коштів у сумі 211,28
тис. грн. (табл. 3).

Станом на 01.02.06 чинними є
343 договори оренди державного

Державна

річне завдання 860,000 800,000 650,000 4 320,000 4 600,000 3 100,000 4 250,000

фактичне 925,300 1 017,230 798,260 4 444,340 4 646,696 5 528,960 837,373
виконання (107,6 %) (127,1 %) (122,8 %) (102,9 %) (101,02 %) (178,3 %) (січень)

Комунальна 116,500 873,800 1 935,370 2 441,330 981,066 1 146,299 0

Таблиця 1

Динаміка надходження коштів від приватизації обíєктів, тис. грн.

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.           2005 р. 2006 р.Власність

Річне завдання 50,00 280,00 470,0 650,00 650,00 700,00 2 000,00

Фактичне 
виконання 216,23 621,58 473,5 740,68 1 113,17 2 006,14 211,28

(січень)

Таблиця 2
Динаміка надходження коштів від оренди, тис. грн.

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.            2005 р. 2006 р.Надходження коштів
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З 51 ВАТ, створеного в процесі
корпоратизації, внесено до інфор&
маційно&пошукової системи (ІПС)
´Етап&Позастатутне майноª інфор&
мацію щодо 19 ВАТ, решта ВАТ не
мають позастатутного майна, по 7
обíєктах (´Івано&Франківськгазª,
´ П р и к а р п а т т я о б л е н е р г о ª ,
Надвірнянський лісокомбінат, ´Ро&
донª, ´Нафтохімік Прикарпаттяª,
´Карпатнафтомашª, Арматурний
завод), що в работі  центрального
апарату ФДМУ, РВ збирає інфор&
мацію. 

РВ  здійснює управління корпо&
ративними правами держави гос&
подарських товариств. Усього в
області 28 господарських това&
риств з державною часткою, з
них:

7 ñ передано до статутних фон&
дів холдингових, державних, на&
ціональних акціонерних компаній;

6 ñ здійснює управління цент&
ральний апарат ФДМУ;

4 ñ перебувають в управлінні
РВ. (Довідка. Протягом 2005 р. ñ січня
2006 р. їх кількість зменшилася на 2 ñ

завершено продаж акцій ВАТ ´Карпатсь&
ке управління геофізичних робітª та ВАТ
´Залізничникª.) За результатами
фінансово&господарської діяль&
ності в 2004 р. прибуток одержа&
ли 2 підприємства, управління дер&
жавними корпоративними права&
ми яких здійснює РВ. (Довідка. ВАТ
´Івано&Франківське племпідприємствоª
(державна частка становить 50 % + 1
акція) одержало прибуток 16,6 тис. грн.
На загальних зборах акціонерів, які
відбулися 31.05.05, було прийнято
рішення про нарахування і сплату
дивідендів, що становлять 25 % чистого
прибутку. На сьогодні на державну част&
ку нараховано і сплачено дивідендів у
сумі 2,075 тис. грн. ВАТ ´Більшівці&Рибаª
(державна частка 25 % + 1 акція)
одержало прибуток у сумі 75,2 тис. грн.
Загальні збори акціонерів більшістю го&
лосів прийняли рішення не виплачувати
дивіденди за результатами 2004 р., при&
буток спрямовується на розвиток вироб&
ництва.);

7 ñ перебувають у процесі бан&
крутства. (Довідка. Протягом 2005 р.
кількість ВАТ зменшилася на 4 ñ ліквідо&
вано ВАТ ´Снятинський меблевий ком&
бінатª, ВАТ ´Ветзоопромпостачª, ВАТ
´Прикарпатбудматеріалиª, ВАТ ´Городен&

ківський цукровий заводª; ліквідовані,
але не виведені з ЄДРПОУ, не скасовано
випуск акцій ñ 2 обíєкти.);

4 ñ є державна частка у статут&
ному фонді інших господарських
товариств. У 3 господарських то&
вариствах управління державними
корпоративними правами здій&
снює центральний апарат ФДМУ, в
одному ñ РВ.

У 2005 р. контрольно&реві&
зійним відділом РВ проведено 105
перевірок. У результаті роботи,
проведеної контрольно&ревізійним
відділом у 2005 р.:

щодо 6 договорів купівлі&прода&
жу за виявленими порушеннями
розпочато претензійно&позовну
роботу; 

за результатами 2 перевірок ма&
теріали подано до обласної проку&
ратури для відповідного реагуван&
ня;

за результатами 16 перевірок
матеріали подано до Контрольно&
ревізійного управління (КРУ) об&
ласті для включення у зведений
акт перевірки і подано до Голо&

ЦМК державних підприємств 4* 23 961 132,00 ñ 65 853 65 853

ЦМК структурних підрозділів 1** 323 331,00 ñ 2 411 2 411

Майно бюджетних організацій 104 6 379 486,27 37 186,95

Майно державних підприємств 65 9 635 701,52 28 481,72 68 526 143 016

Майно, яке не увійшло 
до статутних фондів 
господарських товариств 4 918 536,00 2 087,57

Усього... 178 41 218 186,79 67 756 136 790 211 280

Таблиця 3
Загальна характеристика орендованого майна станом на 01.02.06

Вид майна Сплачено 
орендної 

плати, грн.

Нарахована оренд&
на плата (підлягає
сплаті у звітному

місяці), грн.

Площа 
майна, м2

Вартість 
майна, грн.

Кількість 
договорів 

оренди

Оренда ЦМК

Оренда нерухомого майна

__________________
* ЦМК ДП Міноборони ´Пасічнянський карíєр нерудних копалин ´Нерудникª; ЦМК Коломийської паперової фабрики; ЦМК

колишнього ДП ДСП ´Осмолодаª; ЦМК ДП ´ІНІНª.

** ЦМК структурного підрозділу ВАТ ´Залізничникª.
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вКРУ;
до державного бюджету додат&

ково перераховано 30 % орендної
плати в сумі 40,2 тис. грн. 

У 2005 р. ñ за січень 2006 р. до
судових органів подано 42 позови,
з них:

22 позови майнового характеру
(стягнення заборгованості за обí&
єкти приватизації, пені за не&
своєчасне виконання грошових
зобовíязань, орендної плати, збит&
ків, завданих державі непра&
вомірними діями, неустойки). У ре&
зультаті роботи задоволено пов&
ністю 12 позовів; задоволено част&
ково ñ 1; відмовлено ñ 4; у процесі
розгляду ñ 3; виконано відповіда&
чем умови договору до прийняття
рішення судом ñ 2 позови.

Загальна сума коштів, на які звер&
нено позови, становить 147 618,58
грн., з них згідно з рішеннями
судів стягнуто 141 707,48 грн.

Протягом 2005 р. ñ за січень
2006 р. на виконання рішень судів
до державного бюджету надійшло
коштів на загальну суму 37 988,03
грн. Решта ñ 103 719,45 грн. ñ ще
мають надійти до державного бюд&
жету в процесі виконання рішень
судів;

20 позовів немайнового харак&
теру (спонукання до виконання
умов договорів, розірвання дого&
ворів купівлі&продажу, повернення
орендованого майна). З них задо&
волено 10 позовів, відмовлено ñ 2;
у процесі розгляду ñ 4; не подано
до суду у звíязку з виконанням
умов договору ñ 4.

Розглянуто спорів за позовами
попередніх років ñ 9, з них: 3 ñ за&
доволено; 6 ñ відмовлено.

Протягом 2005 р. в РВ проре&
цензовано 200 звітів на суму 60,1
млн грн., з них 128 підлягали до&
опрацюванню. Виконано програ&
му електронної реєстрації екс&
пертних оцінок. Проведено 10
конкурсів з відбору оцінювачів
для проведення незалежної оцін&
ки державного майна. З 1997 р.

проводиться аналітична робота
щодо систематичного моніторин&
гу ринкової вартості нерухомого
майна в Івано&Франківській об&
ласті з метою запобігання поми&
лкам оцінювачів у розрахунках.
За січень 2006 р. прорецензова&
но 38 звітів з незалежної оцінки,
з них 12 повернено на доопрацю&
вання.

До бази даних (ІПС ´Етапª) уве&
дено інформацію щодо 3 666
обíєктів, приватизацію яких здій&
снювали РВ та органи приватизації
в районах і містах. 

У реєстрі корпоративних прав
держави (ІПС ´Етап&КПДª) по об&
ласті обліковується 28 обíєктів, з
них 7 ñ передано до холдингів, 12
ñ до сфери управління РВ, 9 ñ
перебувають  в управлінні цент&
рального апарату ФДМУ.

У реєстрі майна, що не увійшло
до статутного фонду, але перебу&
ває на балансі господарських то&
вариств (ІПС ´Етап&Позастатутне
майноª), створених у процесі при&
ватизації, зареєстровано 1 549 од.
(по 90 господарських товарист&
вах); створених у процесі корпора&

тизації ñ 82 од. (по 19 господарсь&
ких товариствах), по яких були на&
явні матеріали.

У реєстрі договорів оренди (ІПС
´Етап&Орендаª) обліковується 719
договорів, з них 343 ñ чинні.

До реєстру державного майна,
яке входить до складу ЦМК, пере&
даних в оренду (АС ´Юридичні осо&
биª), занесено 571 обíєкт деталізо&
ваного майна (по 5 структурних
компонентах).

Проте діяльність РВ не варто
оцінювати за відсотком виконання
доведених показників, оскільки
роботу виконують люди, а  її ре&
зультат на 90 % залежить від
керівника, його організаторських
здібностей. У РВ на сьогодні фак&
тично працює 43 особи, з них 34 ñ
державні службовці. Більш як по&
ловина фахівців працюють понад
10 років, ще 30 % працюють 8 ñ 9
років. Стабільність колективу,
ефективність його роботи досяга&
ються завдяки постійній роботі з
персоналом, розвитку і заохочен&
ню ініціативи, обíєктивній оцінці
кожного.

Постановою Кабінету Мініс&
трів України від 25 січня 2006 р.

№ 56 внесено зміни до Порядку
продажу субíєктам підприємниць&
кої діяльності дорогоцінних ме&
талів і дорогоцінного каміння, до&
рогоцінного каміння органоген&
ного утворення та напівдорого&
цінного каміння:

доповнено пунктом 31 такого
змісту:

´31. Продаж на аукціоні виробів
з дорогоцінних металів і доро&
гоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворен&
ня та напівдорогоцінного каміння
здійснюється згідно з порядком
продажу на аукціонах виробів з
дорогоцінних металів і доро&
гоцінного каміння, дорогоцінного

Коротко ñ факти

каміння органогенного утворен&
ня та напівдорогоцінного каміння
з Державного фонду доро&
гоцінних металів і дорогоцінного
каміння, затвердженим Мінфі&
номª;

пункт 14 після абзацу першого
доповнено новим абзацом такого
змісту:

´Оплата виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органо&
генного утворення та напівдоро&
гоцінного каміння здійснюється
за найвищими цінами, що склали&
ся під час проведення аукціону,
але не нижче ринковихª.

Офіційний вісник України, 2006,
№ 4, ст. 168.
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умовах сьогодення України поряд з роздержавленням обíєктів
державної власності залишаються актуальними орендні відно&
сини. Основний галузевий напрям регіонів країни накладає

певний відбиток на відносини оренди на місцях.
Сучасна Донеччина ñ багатогалузевий регіон з розвиненою ву&

гільною, металургійною, машинобудівною, хімічною та легкою про&
мисловістю, що відкриває можливості для розвитку орендних відно&
син насамперед через те, що в процесі переходу до ринкової еко&
номіки одночасно з підвищенням продуктивності праці спостері&
гається скорочення робочих місць на виробництві та збільшення
кількості вільних приміщень ñ потенційних обíєктів оренди. 

Одним з критеріїв під час планування надходження орендної плати
ñ джерела поповнення дохідної частини Державного бюджету Ук&
раїни ñ є промисловий характер регіону. Так, наказом Фонду держав&
ного майна України (далі ñ Фонд) від 23.03.05 № 596 Регіональному
відділенню Фонду по Донецькій області (далі ñ регіональне відділен&
ня) було доведено завдання щодо надходження коштів від орендної
плати до державного бюджету на 2005 р. у сумі 13 млн 300 тис. грн.,
тобто Донецький регіон за цим показником посідає третє місце в Ук&
раїні. Регіональне відділення постійно проводить роботу щодо забез&
печення надходжень від орендної плати до державного бюджету.
Так, фактичний обсяг орендної плати, що надійшла до державного
бюджету за 2005 р., становить 25 млн 244 тис. 712 грн. (189,81 %
річного планового завдання). При цьому більша частина орендної
плати надійшла за договорами, укладеними на цілісні майнові ком&
плекси (ЦМК) державних підприємств.

Усього на обліку в регіональному відділенні станом на 01.01.06 пе&
ребуває 1 328 чинних договорів оренди, укладених безпосередньо
регіональним відділенням, у тому числі: 

ЦМК ñ 39;
ЦМК структурних підрозділів державних підприємств ñ 13;
нерухомого майна державних підприємств ñ 423;
нерухомого майна бюджетних установ ñ 670;
державного майна, яке перебуває на балансі та не увійшло до ста&
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тутних фондів господарських то&
вариств, створених у процесі при&
ватизації (корпоратизації) ñ 183.

З метою зростання надхо&
джень до державного бюджету
від оренди державного майна ре&
гіональне відділення проводить
роботу щодо укладення нових
договорів оренди державного
майна. Так, за 2005 р. укладено
664 договори оренди. Для порів&
няння: в 2003 р. ñ 104 договори
оренди, в 2004 р. ñ 521 договір
оренди. 

Особливістю Донецького ре&
гіону як центру вугільної промис&
ловості України є те, що догово&
ри оренди, укладені регіональ&
ним відділенням на ЦМК держав&
них підприємств вугільної галузі
та їх структурні підрозділи, ста&
новлять більше ніж третину за&
гальної кількості договорів орен&
ди ЦМК.

Прикладами ефективного ви&
користання державного майна
після укладення договорів орен&
ди є такі підприємства вугільної
галузі:

ТОВ ´Димитроввантажтрансª
(орендує ЦМК залізничного тран&
спорту ´Димитроввугіллявантаж&
трансª);

ТОВ ´Центральна збагачуваль&
на фабрика ´Узлівськаª (орендує
ЦМК центральної збагачувальної
фабрики ´Узлівськаª);

орендне підприємство ´Шахта
ім. А. Ф. Засядькаª;

ТОВ ´Донбасвуглепереробкаª
(орендує ЦМК центральних збага&
чувальних фабрик ´Росіяª та ´Ук&
раїнаª) тощо.

Ці підприємства стабільно пра&
цюють, отримують прибуток,
розвиваються. Трудові колек&
тиви цих підприємств своєчасно
отримують заробітну плату, а
державний бюджет ñ кошти, в
тому числі й від орендної плати. 

Яскравим прикладом ефектив&
ної роботи державного підпри&
ємства в умовах оренди (з січня
2005 р.) є ЗАТ ´Орендне підпри&

ємство ´Шахта ´Жданівськаª.
Шахта ´Жданівськаª орієнтована
на видобуток енергетичного
вугілля підземним шляхом, введе&
на в експлуатацію в 1958 р. з ви&
робничою потужністю 600 тис. т
вугілля на рік. На сьогодні по&
тужність шахти становить 780
тис. т вугілля на рік.

Для порівняння проаналізуємо
роботу зазначеного підприєм&
ства до (І квартал 2004 р.) та
після (І квартал 2005 р.) укладен&
ня договору оренди.

За 3 міс. 2005 р. підприємство
видобуло 203,9 тис. т вугілля, що
порівняно з аналогічним періодом
2004 р. більше на 24,3 тис. т , або
на 13,5 %. При цьому середньо&
добовий видобуток становить
2 290 т, приріст ñ 260 т на добу.
У І кварталі 2005 р. реалізовано
210,8 тис. т вугілля, виручка від
реалізації становить 27,6 млн
грн., що на 10 млн більше, ніж в
аналогічному періоді 2004 р., а
собівартість 1 т готової вугільної
продукції знижена на 22,83 грн.

Товарна вугільна продукція у
І кварталі 2005 р. у повному об&
сязі реалізована на енергетичні
потреби України (99,4 %). Ви&
пуск валової продукції за І квар&
тал 2005 р. становить 25 млн
грн., що перевищує показники за
відповідний період 2004 р. на 10
млн грн. Приріст обсягу видобут&
ку вугілля і проведення гірничих
виробіток дав змогу в І кварталі
поточного року створити на під&
приємстві 134 нових робочих
місця.

Фонд оплати праці (без нара&
хувань) по підприємству в І квар&
талі 2005 р. становить 8,9 млн
грн., при цьому середня заро&
бітна плата промислово&вироб&
ничого персоналу збільшилася
на 351 грн. і становить 1 196
грн., робітників забою шахти ñ
на 405 грн. і становить 1 617
грн., прохідників ñ на 418 грн. і
становить 1 528 грн. Зростання
виробництва та реалізації товар&

ної вугільної продукції дало змо&
гу підприємству вже у квітні
2005 р. установити тарифні став&
ки та оклади з розрахунку міні&
мальної заробітної плати 205
грн. + 20 % відповідно до Гене&
ральної угоди між Кабінетом
Міністрів України і всеукраїн&
ськими професійними спілками
та професійними обíєднаннями
на 2004 ñ 2005 рр., збільшити
рівень мінімальної заробітної
плати на 30 ñ 32 %. Заробітна
плата виплачена у повному об&
сязі.

З метою забезпечення ста&
більної роботи орендарем роз&
роблена Програма технічного пе&
реобладнання основних та допо&
міжних дільниць шахти, запрова&
дження якої дасть змогу ста&
білізувати видобуток вугілля на
підприємстві, знизити собівар&
тість вугілля, збільшити виробни&
чу потужність шахти з 1 млн т
вугілля на рік у 2005 р.  до 1 млн
100 тис. т вугілля на рік у 2006 р.
та наступних роках. Рівень видо&
бутку, досягнутий у 2005 р., та
кошти від реалізації вугілля да&
дуть змогу відшкодувати витрати
з собівартості продукції та утри&
мання соціальної сфери, а в
2006 р. та подальшому ñ вийти
на рівень самооплатності та при&
бутковості.

Слід зазначити, що за рік існу&
вання орендних відносин ЗАТ
´Орендне підприємство ´Шахта
´Жданівськаª перерахувало до
державного бюджету 2 977
785,43 грн. за базової орендної
плати на місяць ñ 383 156,89
грн. Ураховуючи, що договір
оренди укладено на 25 років,
існує резерв надходження
коштів до державного бюджету
від орендної плати на суму 114
947 067 грн. тільки від цього
орендаря.

На жаль, у практиці регіональ&
ного відділення, крім позитивних
прикладів оренди, є й негативні.
Зокрема, органи управління від&
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повідним державним майном
після укладення договорів орен&
ди на ЦМК відсторонюються від
вирішення проблемних питань,
які виникають під час викорис&
тання державного майна протя&
гом терміну дії договору оренди
та після його припинення. Така
політика невтручання, якої до&
держуються міністерства, при&
зводить до того, що навіть
сумлінні орендарі вимушені від&
мовлятися від оренди, результа&
том чого є недоотримання дер&
жавним бюджетом коштів від
оренди та загострення соціаль&
ної напруги в регіоні.

Так, більшість міст Донецької
області існують за рахунок ву&
гільних підприємств, закриття
яких призводить до ´вимиранняª
міст шахтарів. Як приклад можна
навести м. Шахтарськ, де з трав&
ня 1999 р. між регіональним
відділенням та ТОВ ´Фірма ´Кар&
бонª існували договірні відноси&
ни щодо ЦМК ´Шахта № 20ª. Про&
тягом дії договору орендарем ви&
конувалися всі істотні умови до&
говору: своєчасно і в повному
обсязі надходила орендна плата
до державного бюджету (за
період оренди сплачено 748
249,53 грн.), державне майно за&
страховане. Крім того, за період
оренди за рахунок власних обо&
ротних коштів ТОВ ´Фірма ´Кар&
бонª були відновлені всі техно&
логічні ланки підприємства, об&
сяг видобутку вугілля з 17 т на
добу виріс до 300 т на добу,

збільшена кількість працюючих у
2,5 раза, добуток високоякісного
енергетичного вугілля становить
405 тис. т.

Працюючи у складних гірничо&
геологічних і технологічних умо&
вах на глибині 1 070 м, підпри&
ємство використало всі наявні
резерви, тому орендар був виму&
шений звернутися до Міністерст&
ва палива та енергетики України
з проханням про державну
підтримку, спираючись на те, що
всі форми власності згідно з Кон&
ституцією України рівні.
Міністерство палива та енергети&
ки України запропонувало розро&
бити обґрунтування державної
підтримки у вигляді бізнес&плану.
Орендар так і не одержав під&
тримки з боку держави та був ви&
мушений достроково розірвати
договір оренди.

Згідно зі ст. 32 Закону України
´Про внесення змін до Закону Ук&
раїни ´Про оренду державного та
комунального майнаª від
29.06.04 № 1905&ІV контроль за
використанням майна, передано&
го в оренду, покладається на ор&
гани, які відповідно до цього за&
кону здійснюють державну по&
літику у сфері оренди, а саме на
Фонд та його регіональні відді&
лення. З метою підвищення
ефективності використання дер&
жавного майна регіональне від&
ділення самостійно та спільно з
правоохоронними органами по&
стійно здійснює перевірки закон&
ності використання державного

майна та виконання орендарями
істотних умов договорів оренди,
зокрма щодо перерахування
орендної плати. Однак норма&
тивні акти, що регулюють пи&
тання оренди державного майна,
не передбачають звітування
орендарями про наслідки госпо&
дарської діяльності щодо оренди
ЦМК. Це призводить до того, що
виникають труднощі під час от&
римання такої інформації, а де&
які орендарі взагалі відмовля&
ються надавати інформацію.

На виконання Указу Президен&
та України ´Про лібералізацію під&
приємницької діяльності та дер&
жавну підтримку підприємництваª
від 12.05.05 № 779/2005 у наказі
Фонду від 29.06.05 № 1821 ´Про
запровадження мінімального
терміну дії договорів оренди дер&
жавного майнаª пропонується
встановлювати мінімальний
термін дії договорів оренди дер&
жавного майна не менш як три
роки.

Регіональне відділення підтри&
мує цю пропозицію, проте укла&
денню договорів оренди на три&
валий термін перешкоджають ор&
гани управління відповідним дер&
жавним майном, наприклад, Міні&
стерство освіти та науки України
та Міністерство транспорту та
звíязку України не дають згоди на
укладення договорів оренди  дер&
жавного майна, яке належить до
сфери їх управління, на термін
більше ніж один рік. Крім того,
укладенню договорів оренди на
тривалий термін заважає необхід&
ність нотаріального посвідчення
договорів оренди, укладених на
термін більше ніж один рік, яка
виникла з 01.01.04 ñ моменту на&
брання чинності новим Цивіль&
ним кодексом України.

Вирішення зазначених про&
блем дасть змогу вдосконалити
орендні відносини і, як наслідок,
отримати додаткові надходжен&
ня коштів від орендної плати до
Державного бюджету України.
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а даному етапі досить гостро постає проблема ефективного вико&
ристання майна, яке в процесі приватизації не увійшло до статут&
них фондів господарських товариств, але перебуває на їх балансах.

До цього майна належать як обíєкти соціально&культурного призна&
чення, так і обíєкти житлового фонду та інженерні мережі з їх обслу&
говування.

У період масової приватизації законодавчо не було визначено сис&
темного підходу до розвíязання проблеми збереження обíєктів
соціально&культурної сфери та обíєктів житлового фонду, було перед&
бачено лише процес передачі таких обíєктів у комунальну власність.
Однак цей процес здійснювався повільно через брак коштів органів
місцевого самоврядування на їх утримання.

Ускладнило процес передачі державного майна в комунальну
власність і внесення змін до Закону України ´Про передачу обíєктів
права державної та комунальної власностіª щодо фінансування ви&
датків, повíязаних з передачею обíєктів соціальної інфраструктури,
що призначені для їх капітального ремонту (по 50 % за рахунок гос&
подарських товариств і територіальних громад). При цьому не було
враховано те, що власники господарських товариств декілька разів
змінювалися і відповідно відмовлялися здійснювати за свій рахунок
капітальний ремонт державного майна. Склалася ситуація, коли орга&
ни місцевого самоврядування згодні прийняти державне майно за
умови проведення капітального ремонту та виготовлення технічної
документації, а господарські товариства не бажають витрачати кош&
ти на проведення таких робіт.

Водночас через специфічний (аграрний) характер області балансо&
утримувачі обíєктів соціально&культурного призначення, як правило,
перебувають у важкому фінансово&економічному стані, що не дає їм
змоги виділяти кошти на своєчасний ремонт та охорону цих обíєктів.
Мають місце випадки, коли у звíязку з масовою міграцією мешканців
віддалених селищ обíєкти соціально&культурного призначення не ви&
користовуються, не охороняються, руйнуються.

Регіональним відділенням Фонду державного майна України
(ФДМУ) по Кіровоградській області (далі ñ регіональне відділення) у

Кіровоградська область
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процесі приватизації цілісних
майнових комплексів державних
підприємств та підприємств агро&
промислового комплексу від&
повідно до Закону України ´Про
приватизацію майна державних
підприємствª, Методики оцінки
вартості обíєктів приватизації з
актів оцінки було вилучено по
Кіровоградській області 2 088
обíєктів житлового фонду та 329
обíєктів соціально&побутового та
соціально&культурного призна&
чення, які перебували на балансі
146 господарських товариств та
колективних сільськогосподарсь&
ких підприємств (КСП).

Зараз державне майно перебу&
ває на балансі 101 підприємства,
з них 13 підприємств мають дер&
жавну частку у статутному фонді,
а саме:

до 1 % ñ 8;
від 1 до 25 % ñ 2;
від 25 до 50 % ñ 1;
від 50 до 100 % ñ 2.
На сьогодні прийняті управ&

лінські рішення щодо державно&
го житлового фонду та обíєктів
незавершеного будівництва по
949 обíєктах, з них:

передано в комунальну влас&
ність 582 обíєкти житлового
фонду відповідно до Закону Ук&
раїни ´Про передачу обíєктів пра&
ва державної та комунальної
власностіª;

передано у приватну власність
громадянам 341 одноповерхо&
вий житловий будинок, привати&
зований згідно із Законом Ук&
раїни ´Про приватизацію дер&

жавного житлового фондуª;
продано на аукціоні 18 обíєк&

тів незавершеного будівництва.
На балансах господарських то&

вариств, які розташовані в 19
районах області та м. Кірово&
граді, залишилося 1 139 обíєктів
державного житлового фонду.

Щодо 193 обíєктів соціально&
культурного та соціально&побуто&
вого призначення прийняті уп&
равлінські рішення, а саме: пере&
дано в комунальну власність ñ 98
обíєктів; приватизовано ñ 51; пе&
ребувають в оренді ñ 2; передано
в інші органи виконавчої влади
(міністерства) ñ 42 обíєкти.

На балансах підприємств зали&
шилося 136 обíєктів соцкультпо&
буту, з них: автодороги ñ 32; спо&
руди водопостачання та во&
довідведення ñ 28; мости ñ 5; ме&
режі електропостачання, радіо&
фідери ñ 13.

Ці обíєкти не можуть бути обí&
єктами приватизації, оскільки є
проблемними, як і обíєкти орен&
ди (через відсутність попиту з бо&
ку потенційних орендарів), а ор&
гани місцевого самоврядування
відмовляються приймати їх у ко&
мунальну власність.

Регіональне відділення постій&
но здійснює перевірки стану ут&
римання, збереження та викорис&
тання державного майна, яке не
увійшло до статутних фондів гос&
подарських товариств, але пере&
буває на їх балансах. У разі вияв&
лення порушень регіональне від&
ділення проводить відповідну ро&
боту щодо їх усунення або від&

шкодування збитків, нанесених
державі. Підприємства&балансоут&
римувачі, які допустили порушен&
ня умов утримання, збереження
та використання державного
майна, на сьогодні відшкодували
в добровільному порядку 2 336
грн. за три зруйновані обíєкти.

Регіональним відділенням  про&
водиться претензійно&позовна
робота щодо відшкодування
збитків, заподіяних державі внас&
лідок неналежного збереження
державного майна підприємства&
ми&балансоутримувачами.

У процесі судового розгляду
перебувають справи щодо від&
шкодування збитків ВАТ ´Кірово&
граднафтопродуктª (АЗС № 8, с.
Митрофанівка, АЗС № 9, с. Кіро&
ве, АЗС № 9, с. Добрянка) та ЗАТ
´Олександрійська меблева фаб&
рика ´Інгулецьª.

По ВАТ ´Капітанівський цукро&
вий заводª та АТЗТ ´Кіровоградсь&
кий меблевий комбінатª судом
винесено рішення на користь
держави. Готуються матеріали
для подання до суду по 33
обíєктах, що перебувають на ба&
лансі 13 підприємств.

Особливу увагу в регіональ&
ному відділенні приділяють пи&
танню забезпечення передачі в
комунальну власність обíєктів
соціально&культурного призна&
чення та житлового фонду госпо&
дарських товариств, які в судово&
му порядку визнані банкрутами
або стосовно яких порушено
справу про банкрутство.

Регіональне відділення актив&
но співпрацює з арбітражними
керуючими (ліквідаторами) під&
приємств&банкрутів щодо питан&
ня передачі державного майна в
комунальну власність відповідно
до ст. 26 Закону України ´Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутомª, зокрема по таких
обíєктах: ВАТ ´Сабліно&Знамíян&
ський цукровий заводª, ВАТ ´Уль&
яновський цукровий заводª, ВАТ
´Новоукраїнський цукровий за&
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водª, ВАТ ´Капітанівський цукро&
вий заводª, ВАТ ім. Гагаріна, ВАТ
´ПМК&14ª. За рішенням суду за ак&
тивної участі регіонального
відділення було передано в кому&
нальну власність державний жит&
ловий фонд підприємства&бан&
крута ВАТ ´Агропромтехнікаª
(Олександрійський район, с. При&
ютівка).

Мають місце непоодинокі ви&
падки, коли ліквідаційну проце&
дуру завершено, але державне
майно, яке перебувало на ба&
лансі ліквідованого підприєм&
ства, в комунальну власність
місцевих органів самоврядуван&
ня не передається, незважаючи
на вимоги ст. 26 вищезазначено&
го закону. Це відбувається внас&
лідок відмови місцевих рад прий&
мати державне майно в кому&
нальну власність, хоча арбі&
тражні керуючі (ліквідатори) ве&
дуть роботу в цьому напрямі. У
результаті державне майно зали&
шається без балансоутримувачів,
ніхто не несе відповідальності за
його утримання, збереження та
цільове використання.

Відповідно до Закону України
´Про передачу обíєктів права
державної та комунальної влас&
ностіª та Положення про управ&
ління державним майном, яке не
увійшло до статутних фондів гос&
подарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх
балансі регіональне відділення
протягом 2001 ñ 2005 рр. неод&
норазово зверталося до від&
критих акціонерних товариств
(ВАТ), закритих акціонерних то&
вариств (ЗАТ) та КСП з прохан&
ням вирішити питання терміно&
вої передачі державного житло&
вого фонду в комунальну влас&
ність. Були надіслані листи&звер&
нення до керівників 136 ВАТ,
ЗАТ, КСП та до відповідних сіль&
ських, селищних, міських, район&
них рад.

Процес передачі обíєктів дер&
жавного житлового фонду в ко&
мунальну власність територіаль&

них громад в області відбу&
вається дуже повільно.   Відмови&
лися від прийняття обíєктів дер&
жавної власності Комінтер&
нівська, Шарівська, Марíянівсь&
ка, Добронадіївська сільські ра&
ди та Світловодська міська рада,
мотивуючи свої дії відсутністю
коштів у місцевих бюджетах та
комунальних службах.

Протягом тривалого часу галь&
мується прийняття Долинською
міською радою державного май&
на, яке перебуває на балансах
ВАТ ´Долинський КХПª, ВАТ ´До&
линський птахокомбінатª, ВАТ ´До&
линська агрофірма ім. Сичоваª, в
комунальну власність м. До&
линська.

Не забезпечують виконання за&
конів України і не вирішують пи&
тання передачі в комунальну влас&
ність органи місцевого самовряду&
вання в Голованівському, Улья&
новському, Устинівському, Гайво&
ронському районах.

Зараз у Гайворонському ра&
йоні на балансах 4 ВАТ перебу&
ває 78 обíєктів житлового фон&
ду. Так, у ВАТ ´Проміньª перебува&
ло на балансі 102 обíєкти дер&
жавної власності. У звíязку з ре&
формуванням акціонерного това&
риства майно передано на балан&
си приватних сільськогоспо&
дарських підприємств (ПСП)
´Славутичª, ´Сальковеª, ´Вікторіяª
та сільськогосподарського
акціонерного товариства ´Жак&
чикª. Регіональне відділення не&
одноразово зверталося до вище&
зазначених правонаступників та

відповідно до Сальківської, За&
валлівської селищних рад, а та&
кож до Могильненської, Жак&
чицької сільських рад щодо пере&
дачі житла в комунальну влас&
ність. Рішення про передачу були
прийняті XXVIII сесією Могиль&
ненської сільської ради від
14.09.01 та XXI сесією Заваллівсь&
кої селищної ради від 14.12.01. От&
же, зі 102 обíєктів житлового фон&
ду колишнього ВАТ ´Проміньª пере&
дано в комунальну власність тільки
27 (ПСП ´Сальковеª).

Повільно вирішується питання
передачі в комунальну власність
у Бобринецькому, Добровелич&
ківському, Долинському, Знамí&
янському, Маловисківському, Но&
воукраїнському, Олександрів&
ському, Олександрійському та
Кіровоградському районах.

Основними причинами, через
які затримується передача обíєк&
тів житлового фонду в комуналь&
ну власність, є надмірні додаткові
вимоги до обíєктів передачі та не&
можливість дійти згоди між сторо&
нами, що передають і приймають
майно. Зокрема, така ситуація
склалася між Знамíянською
міською радою та ВАТ ´Знамíянсь&
кий ´Агротехсервісª, щодо вста&
новлення газового опалення в
житлових будинках та проведен&
ня ремонтно&відновлювальних
робіт і фінансування цих робіт.

Аналогічна ситуація й у Кіро&
воградському районі та м. Кіро&
вограді.

Починаючи з 2001 р. регіо&
нальне відділення неодноразово

2 *
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зверталося до господарських то&
вариств та Кіровоградської мі&
ської ради і Аджамської, Віль&
ненської, Оситнязької, Перво&
званівської сільських рад, на те&
риторії яких перебувають обí&
єкти державного житлового
фонду, з проханням вирішити пи&
тання передачі державного май&
на в комунальну власність
відповідно до Закону України
´Про передачу обíєктів права
державної та комунальної влас&
ностіª. З різних причин
(необхідність повного погашення
заборгованості за електрое&
нергію; необхідність забезпечен&
ня фінансування експуатації та
ремонту будівлі; відсутність кош&
тів на ремонт, відсутність техніч&
ної документації; невизначеність
територіальної належності обíєк&
тів тощо) протягом майже пíяти
років це питання в Кіровоградсь&
кому районі та м. Кіровограді не
вирішується.

Особливе занепокоєння вик&
ликає стан обíєктів житлового
фонду, який погіршується вна&
слідок незадовільної фінансово&
господарської діяльності госпо&
дарських товариств та небажан&
ня цих товариств виділяти кошти
на утримання та збереження дер&
жавного майна.

Неоднозначна ситуація склала&
ся навколо житлових будинків,
які перебувають на балансі ВАТ
´Кіровоградський механічний за&
водª (ВАТ ´КМЗª). Житлові будин&
ки № 35, 36, 37, 38 та 39, розта&
шовані на території селища
Кізельгур, унаслідок проведення
РУ&2 гірничо&видобувних робіт бу&
ли визнані аварійними. Згідно з
рішенням Кіровоградського міськ&
виконкому від 02.12.82 № 1187
РУ&2 потрібно було відселити
мешканців селища Кізельгур, а
будинки прийняти на свій баланс
для подальшого використання
для виробничих потреб шахти.
Натомість РУ&2 будинки на свій
баланс не прийняло, але засели&
ло їх своїми працівниками без

погодження з балансоутримува&
чем і без проведення ремонтно&
відновлювальних робіт. Під час
приватизації механічного заводу
Кіровоградська районна рада
народних депутатів листом від
11.04.95   № 14&51/1 внесла про&
позицію про розгляд питання що&
до законності заселення, експлуа&
тації та утримання пíяти багато&
поверхових будинків, експлуа&
тацію яких припинено відповід&
ними службами. Починаючи з мо&
менту перетворення в 1995 р.
державного підприємства на ВАТ
´КМЗª балансоутримувач та ре&
гіональне відділення здійснюють
роботу щодо передачі житла в ко&
мунальну власність. Проте всі
житлові будинки, які заселені пра&
цівниками сторонніх організацій,
й досі перебувають на балансі ВАТ
´КМЗª, яке несе збитки через утри&
мання житла, мешканці якого не
сплачують комунальні платежі.
Згідно з листом ВАТ ´КМЗª від
01.08.05 № 138 збитки акціонер&
ного товариства від утримання
житла становлять 750 тис. грн.

Останнім часом роботу щодо
передачі обíєктів державного
житлового фонду в комунальну
власність зведено фактично до
листування, а стан утримання,
використання та збереження обí&
єктів тільки погіршується. На ба&
лансах підприємств Кіровоград&
ського району та м. Кіровограда
залишилося 69 обíєктів держав&
ного житлового фонду.

У результаті перевірок збере&
ження та використання державно&
го житлового фонду виявлено 9
господарських товариств, які при&
пинили свою діяльність, не звіту&
ють перед органами статистики,
перебувають на обліку в Єдиному
державному реєстрі підприємств
та організацій України, а обíєкти
житлового фонду залишаються
без балансоутримувача.

Ураховуючи ситуацію, що скла&
лася навколо передачі обíєктів
соцкультпобуту та державного
житлового фонду в комунальну

власність, у грудні 2005 р. у Кіро&
воградській обласній державній
адміністрації було проведено ко&
легію, на яку були запрошені го&
лови райдержадміністрацій та го&
лови міськвиконкомів. За рішен&
ням колегії було видано розпоря&
дження № 878&р ´Про передачу
обíєктів державного житлового
фонду та обíєктів соціально&куль&
турного призначення в комуналь&
ну власністьª, відповідно до якого
головам райдержадміністрацій
доручено прискорити процес
приймання в комунальну влас&
ність обíєктів соціально&культур&
ного і соціально&побутового при&
значення та житлового фонду в
строк до 01.01.07.

На виконання розпорядження
Кіровоградської обласної дер&
жавної адміністрації регіональне
відділення започаткувало прове&
дення спільних засідань райдер&
жадміністрацій та представників
регіонального відділення, керів&
ників підприємств&балансоутри&
мувачів державного майна та
голів відповідних місцевих ор&
ганів самоврядування. На почат&
ку 2006 р. проведено виїзне за&
сідання у Гайворонській райдер&
жадміністрації щодо питання пе&
редачі державного майна, яке пе&
ребуває на балансі ВАТ ´Проміньª
в комунальну власність.

Також регіональне відділення
затвердило графік перевірки ут&
римання, збереження та пере&
дачі обíєктів в комунальну
власність на 2006 р.

Для прискорення передачі
державного житлового фонду та
обíєктів соціальної інфраструкту&
ри в комунальну власність не&
обхідно врегулювати це питання
на законодавчому рівні, зокрема
зобовíязати органи місцевого са&
моврядування прийняти у влас&
ність державне майно, що пе&
ребуває на балансах неплатос&
проможних підприємств та під&
приємств&банкрутів.


