Аналітична довідка про роботу
регіонального відділення ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
за I квартал 2021 року
1. Результати діяльності у сфері орендних відносин
Львівська область
Протягом І кварталу 2021 року до регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях (Львівська обл.) подано 47 заяви з укладення договорів оренди державного
майна, з них:
- по 0 відмовлено в укладенні договорів оренди органом, уповноваженим управляти відповідним
майном ( балансоутримувачем);
- по 0 припинено розгляд за заявою потенційного орендаря;
- не розглянуто 0 заяв.
Протягом І кварталу 2021 року регіональним відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (Львівська обл.) укладено 18 нових договорів оренди державного майна.

Об’єкт оренди

Єдині майнові комплекси
державних підприємств
Єдині майнові комплекси
структурних підрозділів
державних підприємств

Нерухоме майно державних
підприємств:

Базовий
розмір
орендної
плати,
тис. грн.

Вартість
відповідно до
висновку про
оцінку майна,
тис. грн.

Призначення

Площа, м²

Орендна
ставка,
%

-

-

-

-

-

-

-

-

7914201

розміщення бюджетних
організацій, які утримуються за
рахунок ДБ

1605

1

512785

за результатами аукціону

37.2

8321,5

57600
57600

за результатами аукціону
за результатами аукціону

3
3

2550
1530

57600

за результатами аукціону

3

268200

3

57600

за результатами аукціону
розміщення бюджетних
організацій, які утримуються за
рахунок ДБ
за результатами аукціону

613.6

576

57600

за результатами аукціону

3

582

57600

за результатами аукціону

3

582

582

9014177

2682
1

13.2

Державне нерухоме майно,
що перебуває на балансі
господарських товариств:
Інше окреме індивідуально
визначене майно, що
перебуває на балансі
господарських товариств
У т.ч. договори, за якими
розрахунки орендної плати
були погоджені з органами
приватизації:
У т.ч. договори з бюджетними
організаціями:

40300

за результатами аукціону

3

800

9014177

за результатами аукціону

2

9700

843361

за результатами аукціону

366.7

10820

1026429

за результатами аукціону

311.5

22447,24

2222400

за результатами аукціону

1397.4

6921

66540

за результатами аукціону

2

17110

759700

за результатами аукціону

23.5

17000

432376

за результатами аукціону

238.75

6921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та за якими
розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.04.2021, у тому числі:
Об’єкт оренди

Єдині
майнові
підприємств

комплекси

державних

Єдині майнові комплекси структурних
підрозділів державних підприємств
Нерухоме майно державних підприємств
Державне нерухоме майно, що перебуває на
балансі господарських товариств

Кількість

Нараховано
за І квартал
2021 р, тис.
грн

Сплачено за
І квартал
2021 р, тис.
грн

Заборгованість,
тис. грн

2

3811,308

3811,308

-

1

622.0

622.0

-

947

9162,061

2432,876

14823,441

2

22,542

21,844

1109,88

Інше окреме індивідуально визначене майно,
що перебуває на балансі господарських
товариств
* договори, за якими розрахунки орендної
плати
були
погоджені
з
органами
приватизації
* договори з бюджетними організаціями

-

-

-

-

26

9,713

11,339

122,4

148

0,014

0,0109

0,0031

Станом на 31.03.2021 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 14127,797
тис. грн, що становить - ___ % виконання річного плану, у тому числі по ЄМК – 4433,308 тис. грн.

Заборгованість по укладених регіональним відділенням договорах оренди
Заборгованість на кінець звітного періоду
Поточна
Заборгованість більше трьох
місяців
сума боргу,
кількість
сума боргу,
кількість
сума боргу,
тис. грн, у т.ч.
договорів, у
тис. грн, у т.ч. договорів, у тис. грн, у т.ч.
ЄМК
т.ч. ЄМК
ЄМК
т.ч. ЄМК
ЄМК

Загальна сума боргу
Станом на
31.03.2021
Орендна
плата

кількість
договорів, у
т.ч. ЄМК
129

14485,873

56

10417,83

73

4085,32

Протягом І кварталу 2021 року регіональним відділенням (Львівська обл.) внесено зміни в 84
чинних договори оренди.

Ведення претензійно-позовної роботи в регіональному відділенні
Станом на
01.04.2021

Заборгованість
більше 3-х
місяців на кінець
звітного
періоду*,
тис грн.
Львів
14 485,873
Закарпаття
2 037,812
Волинь
43,5
Всього
16 567,185

Претензійно-позовна
робота (кількість
поданих)
претензій**
позовних
заяв
11
10
6
27

5
3
0
8

Сума претензійнопозовна, тис грн.
претензій

позовних
заяв

924,232
50,275
107,6
1 082,107

1 458,294
35,460
0,00
1 493,754

Сплачено до бюджету за
результатами роботи, тис
грн.
претензій
позовних
заяв
471,719
1,283
64,1
537,102

335,870
26,664
0,00
362,534

* - у т.ч. 2 515,520 тис. грн. знаходиться на виконанні в органах ДВС;
** - у т.ч. претензії, надіслані по договорах оренди, заборгованість за якими становить більше 2 міс.
Станом на 01.04.2021: 41,8% заборгованості знаходиться в стадії судового розгляду, 59,1% знаходиться на досудовому вирішенні питання, у тому числі по ЄМК - 0 %; решта – 17,3%
заборгованості знаходиться на виконанні в органах ДВС.
Інформація стосовно надання погодження регіональним відділенням покращень основних
засобів та об’єм покращень орендарем (із зазначенням видів робіт):
- протягом І кварталу 2021 року регіональне відділення (Львівська обл.) не надавало погоджень на
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна відповідно до кошторисної
документації.
За I квартал 2021 року заплановані та проведені регіональним відділенням контрольні
заходи за договорами оренди – наведено у додатку № 2.
На наступний за звітним квартал орієнтовно заплановано - наведено у додатку № 3.

Закарпатська область
Протягом І кварталу 2021 року до регіонального відділення подано 13 заяв з укладення договорів
оренди державного майна.
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень Закарпатської
області укладено 9 нових договорів оренди державного майна.
Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та за якими
розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.04.2021, у тому числі:
Об’єкт оренди

Кількість

Сплачено за
І квартал
2021 р, тис.
грн
-

Заборгованість,
тис. грн

-

Нараховано
за І квартал
2021 р, тис.
грн
-

Єдині
майнові
комплекси
державних
підприємств
Єдині майнові комплекси структурних
підрозділів державних підприємств
Нерухоме майно державних підприємств
Державне нерухоме майно, що перебуває на
балансі господарських товариств
Інше окреме індивідуально визначене майно,
що перебуває на балансі господарських
товариств
* договори, за якими розрахунки орендної
плати
були
погоджені
з
органами
приватизації
* договори з бюджетними організаціями

-

-

-

-

342
-

1629,451
-

1584,618
-

115,989
-

-

-

-

-

36

113,817

114,213

2,485

1

-

-

-

-

Станом на 01.04.2021р. від оренди державного майна до державного бюджету надійшло
1639,151 тис. грн.
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень Закарпатської
області:
Заборгованість на кінець звітного періоду
Поточна
Заборгованість більше трьох
місяців
сума боргу,
кількість
сума боргу,
кількість
сума боргу,
тис. грн, у т.ч.
договорів, у
тис. грн, у
договорів, у
тис. грн, у т.ч.
ЄМК
т.ч. ЄМК
т.ч. ЄМК
т.ч. ЄМК
ЄМК
2113,337
83
75,525
18
2037,812

Загальна сума боргу
Станом на

31.03.2021

кількість
договорів, у
т.ч. ЄМК
101

Ведення претензійно-позовної роботи в Управлінні забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області:
Станом на

31.03.2021

Заборгованість
на кінець
звітного періоду,
тис грн
2037,812

Претензійно-позовна
робота (кількість
поданих)
претензій
позовних
заяв
10*
3**

Сума претензійнопозовна, тис грн
претензій
50,275*

позовних
заяв
35,460**

Сплачено до бюджету за
результатами роботи,
тис грн.
претензій
позовних
заяв
1,283
26,664

* кількість претензій їх сума та сума по претензіям стосується боржників (нових), які допустили
заборгованість виключно в 1 кварталі поточного року.
** кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості з орендної плати, які подані
виключно у 1 кварталі.
Станом на 31.03.2020 – 83 % заборгованості знаходиться в стадії судового розгляду.

Волинська область
Протягом І кварталу 2021 року до Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області подано 2 заяви з укладення договорів оренди державного майна, з них:
- по 0 відмовлено в укладенні договорів оренди органом, уповноваженим управляти відповідним
майном ( балансоутримувачем);
- по 0 припинено розгляд за заявою потенційного орендаря;
- не розглянуто 0 заяв.
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області укладено 9 нових договорів оренди державного майна.

Об’єкт оренди

Єдині майнові комплекси
державних підприємств
Єдині майнові комплекси
структурних підрозділів
державних підприємств

Нерухоме майно державних
підприємств:

Вартість
відповідно до
висновку про
оцінку майна,
тис. грн.

Площа,
м²

Орендна
ставка,
%

Базовий
розмір
орендної
плати, тис.
грн.

Призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,434

за результатами аукціону

27,9

1,501

250,0
106,0
66,863

за результатами аукціону
за результатами аукціону
за результатами аукціону

544,8
74,5
92,5

0,025
0,555
1,513

13,2

1

48,2
43,1
69,3

5,001
1,626
1,698

96,1

1

101,179
4,26
152,455
109,472
374,857

Державне нерухоме майно, що
перебуває на балансі
господарських товариств:
Інше окреме індивідуально
визначене майно, що
перебуває на балансі
господарських товариств
У т.ч. договори, за якими
розрахунки орендної плати
були погоджені з органами
приватизації:
У т.ч. договори з бюджетними
організаціями:

розміщення бюджетних
організацій, які утримуються
за рахунок ДБ
за результатами аукціону
за результатами аукціону
за результатами аукціону
розміщення бюджетних
організацій, які утримуються
за рахунок ДБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та за якими
розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.04.2021, у тому числі:
Об’єкт оренди

Кількість

Нараховано
за 1 квартал
2021 р, тис.
грн

Сплачено за
1 квартал
2021 р, тис.
грн

Заборгованість,
тис. грн

-

-

-

-

-

-

-

-

Нерухоме майно державних підприємств
Державне нерухоме майно, що перебуває на
балансі господарських товариств
Інше окреме індивідуально визначене майно,
що перебуває на балансі господарських
товариств
* договори, за якими розрахунки орендної
плати
були
погоджені
з
органами
приватизації

210

2527,065

2432,876

96,299

2

28,873

21,844

7,029

-

-

-

-

20

11,362

11,339

* договори з бюджетними організаціями

98

0,014

0,011

Єдині
майнові
підприємств

комплекси

державних

Єдині майнові комплекси структурних
підрозділів державних підприємств

_
0,003

Станом на 31.03.2021 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 2645,218
тис. грн, що становить - ___ % виконання річного плану, у тому числі по ЄМК – 0,000 тис. грн.
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області:
Заборгованість на кінець звітного періоду
Поточна
Заборгованість більше трьох
місяців
сума боргу,
кількість
сума боргу,
кількість
сума боргу,
тис. грн, у т.ч.
договорів, у
тис. грн, у
договорів, у
тис. грн, у т.ч.
ЄМК
т.ч. ЄМК
т.ч. ЄМК
т.ч. ЄМК
ЄМК

Загальна сума боргу
Станом на
31.03.2021
Орендна
плата

кількість
договорів, у
т.ч. ЄМК
35

108,725

32

103,331

3

5,394

Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області внесено зміни в 30 чинних договори оренди.
Інформація стосовно надання погодження Управлінням забезпечення реалізації повноважень у
Волинській області поліпшень основних засобів та об’єм проведення поліпшень орендарем (з
зазначенням видів робіт):
- протягом І кварталу 2021 року Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області не надавало погоджень на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
відповідно до кошторисної документації.

2. Управління державним майном
Львівська область
Протягом I кварталу 2021 року регіональним відділенням надано:
- _0_ погоджень на передачу нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного
майна із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери управління інших
уповноважених органів управління;
- _0_ погоджень на передачу об’єктів права комунальної власності у державну власність.
У державній власності станом на 01.01.2021 перебувало 487 об’єктів.
Протягом I кварталу 2021 року регіональним відділенням реалізовано управлінські рішення
щодо 23 об’єктів:
Управлінські рішення

Кількість

Приватизовано

4

Передано в оренду

0

Передано до комунальної власності

17

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади

0

Списано

0

Відчужено

0

Прийнято інші управлінські рішення (із зазначенням прийнятих рішень)

2

Передано господарським товариствам на умовах договору зберігання

0

Всього

23

- прийнято інші управлінські рішеннн, а саме:
1. 1-квартирний житловий будинок (Дрогобицький район, с. Рівне, вул. Перемоги,44) ВАТ
"Рівнянське", знято з балансу – Витяг з ДРПП від 26.02.2021 №246112978.
2. 2-квартирний житловий будинок ( Львівська область, м.Радехів, вул. Витківська,6) ЗАТ
"Радехівський "Агротехсервіс" знято з балансу – Витяг з ДРПП від 24.03.2021.
Погодження на відчуження зазначеного майна _ не _ надавались за умови ___ - ____. В тому
числі приватизація з урахуванням поліпшень _0_ основних засобів (із зазначенням назви об’єкта,
вартості поліпшень, відсотка проведених поліпшень від балансової вартості об’єкта, а також перелік
здійснених поліпшень).
Незалежна оцінка вартості майна (початкова вартість), на яке надано погодження на відчуження,
становить _0_ тис. грн. (з урахуванням ПДВ).
У державній власності станом на 01.04.2021 перебуває 464 об'єкти.
У звітному періоді складено графіки перевірок та проведено перевірки стану утримання,
збереження та використання державного майна – 28 об'єктів.
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
ЄДРПОУ

Назва

Кількість об’єктів, що перевіряються
Житловий
фонд

План

Факт

Інженерна
інфраструктура,
устаткування,
обладнання,
тощо
План
Факт

39851738

ТзОВ "СЕПІА РЕНТ",
м. Львів, вул. Панаса
Мирного, 24

-

-

-

00446368

ПрАТ "Львівський
міський молочний завод",

1

1

-

Соц.культурного
призначення

ЦО

Інші

План

Факт

План

Факт

План

Факт

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

3

37221407

00237593

05786134

00383952

00852714

03114833

00372121

3117760

м. Львів, вул. Рудненська,
8
ТОВ "Цех №7" (зберігач),
м. Львів, вул. Городоцька ,
207
ТДВ
"Львівагромашпроект
(зберігач), м. Львів, вул.
Городоцька, 205
ПАТ "Завод Львівсільмаш
(ліквідоване), м. Львів,
вул. Городоцька, 207
ПрАТ "Карлсберг
Україна"
(ВАТ "Акціонерна фірма
"Колос", ВАТ "Львівська
пивоварня"), м. Львів, вул.
Клепарівська, 18
ТзОВ "Жовківський
племптахорепродуктор"
Жовківський район,
с. Мервичі, вул. Робітнича
ТДВ "Миколаївське АТП
– 14627", м. Миколаїв,
шосе Львівське,1
ПрАТ "Городоцький
кар'єр", Городоцький
район, с. Малий Любінь
ПрАТ "Миколаївське
АТП", м. Миколаїв, вул.
Лисенка,37

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

На наступний за звітним квартал заплановано:
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
Назва
ЄДРПОУ

41578156
00854541

35879807

00952060

32656212

ПП "Аверс-LVIV"(зберігач)
м. Львів, вул. Сахарова, 82
ПАФ "Волсвинська"
Сокальський район,
с. Волсвин
ПАТ "Львівська вугільна
компанія" Сокальський район,
с. Сілець
ПАТ "Красненський комбінат
хлібопродуктів" Буський р-н,
смт. Красне, вул. Залізнична,
18
ТзОВ "Радехів-цукор"
Радехівський р-н, с. Павлів,

Кількість об’єктів, що плануються до
перевірки у наступному кварталі
ЖитІнженерна
Соц.
ЦО
Інші
лови інфраструкт
й
ура,
куль
фонд
устаткутурвання,
ного
обладнанприз
ня, тощо
наченн
я

Дата
останньої
перевірки

Приміт
ки
(інші
критер
ії
відбору
для
включ
ення
до
переві
рки)

-

-

-

3

-

09.04.2019

-

-

2

-

-

3

16.04.2019

-

-

-

-

1

8

04.04.2019

-

-

8

-

-

1

22.05.2019

-

-

-

-

-

2

21.05.2019

-

03117725

3117777

00240158

13837886
03752798

*

проспект Юності, 39
ТзОВ "Золочівавтотранс"
м. Золочів, вул. Львівська, 54
ВАТ "Червоноградське АТП24664" м. Червоноград,
вул. Львівська, 52
ПрАТ "Дрогобицький завод
автомобільних кранів"
м. Дрогобич, вул.
Гайдамацька, 22
ВАТ "Ремсервіс" м. Золочів,
вул. Львівська, 50
ПАТ "Дрогобицький
"Агротехсервіс" м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 266

-

-

-

1

-

12.06.2019

-

-

-

-

1

-

14.02.2019

-

-

-

-

1

2

14.06.2019

-

-

5

-

-

-

24.05.2019

-

8

-

-

-

-

27.06.2019

-

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими товариствами вимог
збереження 7 об'єктів, з них: 7 об'єктів перебувають у незадовільному стані.
Для усунення цих порушень вжито заходів
Заходи

Кількість

Результат

Звернення до правоохоронних органів, тощо

0

0

Звернення суб’єктам господарювання
(балансоутримувачам) про відновлення майна,
відшкодування збитків
Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо

0

0

1

0

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень

5

Інше

1

1 – передати у комунальну
власність
3 – списати
1 – приватизувати
*

* - ЗСЦЗ – сховище №51293, яке в процесі приватизації не увійшло до статуного капіталу ТОВ
"Миколаївське АТП" – розглянути можливість виключення з фонду ЗСЦЗ відповідно до вимог наказу
МВС України від 09.07.2018 №579.

Закарпатська область
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у
Закарпатській області (надалі - Управління) надано:
0 погоджень на передачу нерухомого майна та іншого окремого індивідуально
визначеного майна із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери
управління інших уповноважених органів управління;
1 погоджень на передачу об’єктів права комунальної власності у державну власність;
1 об’єкт приватизований.
У державній власності станом на 31.12.2020 перебуває 20 об'єктів.
Протягом І кварталу 2021 року Управлінням реалізовано управлінські рішення щодо 1-го
об’єкта.
Управлінські рішення

Кількість

Приватизовано

1

Передано в оренду

0

Передано до комунальної власності

0

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади

0

Списано

0

Відчужено

0

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) – знято з
обліку в Реєстрі державного майна, що не увійшло до СК господарських товариств у
зв’язку з повною руйнацією та фактичною відсутністю об’єктів та відсутністю
(ліквідацією ) балансоутримувача.
Всього

0

1

Один об’єкт державного майна, а саме: трансформаторна підстанція (балансоутримувач – ТОВ
"Агрокомплекс Уж") - приватизований.
У звітному періоді відповідно до графіку перевірок проведено перевірки стану утримання,
збереження та використання державного майна 4-ох об’єктів та складено Акти за встановленою
формою.
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
ЄДРПОУ

14313211

00412139

Назва

Кількість об’єктів, що перевіряються
Житловий
фонд

ПАТ
«Машинобудівний
завод «Тиса»
ТОВ «Іршавський
завод продтоварів»

Інженерна
інфраструкту
ра,
устаткування,
обладнання,
тощо
План
Факт

План

Факт

-

-

-

-

-

-

Соц.культурного
призначення

ЦО

Інші

План

Факт

План

Факт

План

Факт

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

1

1

-

-

За результатами перевірок не виявлено фактів порушення господарськими товариствами вимог
збереження державного майна.
Кількість

Результат

Звернення до правоохоронних органів, тощо

Заходи

-

-

Звернення суб’єктам господарювання
(балансоутримувачам) про відновлення майна,
відшкодування збитків
Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо

-

-

-

-

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень

-

-

Інше

-

-

На наступний за звітним квартал 2021 року заплановано:
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
Назва
ЄДРПОУ

Кількість об’єктів, що плануються до перевірки
у наступному кварталі
ЖитІнженерна
Соц.ЦО
Інші
ловий
інфраструкт культурфонд
ура,
ного
устаткупризнавання,
чення
обладнання, тощо
1
-

ВАТ "Мукачівський
консервний завод"
ПАТ "Мукачівська
автобаза"

00378017
01034797

-

-

-

1

Дата
останньої
перевірки

20.08.2019

Примітки
(інші
критерії
відбору
для
включен
ня до
перевірки
)
-

20.08.2018

-

Волинська область
Протягом I кварталу 2021 року Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (далі – Управління) надано:
- 0 погоджень на передачу нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного
майна із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери управління інших
уповноважених органів управління;
- 0 погоджень на передачу об’єктів права комунальної власності у державну власність.
У державній власності станом на 31.03.2021 перебуває 177 об'єктів.
Протягом I кварталу 2021 року Управлінням управлінських рішень реалізовано щодо 2 об'єктів:
Управлінські рішення

Кількість

Приватизовано

0

Передано в оренду

0

Передано до комунальної власності

2

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади

0

Списано

0

Відчужено

0

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень)

0

Передано господарським товариством на умовах договору зберігання

0

Всього

2

Погодження на відчуження зазначеного майна не надавались.
У звітному періоді складено графік перевірки та проведено перевірки стану утримання,
збереження та використання державного майна - 29 об'єктів.
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
ЄДРПОУ

5461119
13365921

Назва

ТзДВ «АТП-10706»
ПФ «Кобак і К»

Кількість об’єктів, що перевіряються
Житловий
фонд

План

Факт

-

-

Інженерна
інфраструктура,
устаткування,
обладнання,
тощо
План
Факт
-

-

Соц.культурного
призначення

ЦО

Інші

План

Факт

План

Факт

План

Факт

-

-

28
1

28
1

-

-

На наступний за звітним квартал заплановано:
Балансоутримувач об’єктів
позастатутного майна
Код
Назва
ЄДРПОУ

953482

33199331
1036738
5509694
372658

ТДВ "Ковельська
реалізаційна база
хлібопродуктів"
ТзОВ "Бізнес-Рейс"
ВАТ "Голобська ПМК-63"
ПрАТ "Теремно-Хліб"
ПрАТ "Гнідавський
цукровий завод"

Кількість об’єктів, що плануються до
перевірки у наступному кварталі
ЖитІнженер
Соц.ЦО
Ін
ловий
на
культурш
фонд
інфрастр
ного
і
уктура,
признаустаткучення
вання,
обладна
н-ня,
тощо
1
1
-

-

2

-

1
2
1
-

-

Дата
останньої
перевірки

Примітки
(інші
критерії
відбору для
включення
до
перевірки)

14.05.2019

-

14.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
05.06.2019

-

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими товариствами вимог
збереження: не виявлено.
Для усунення цих порушень вжито заходів:
Заходи

Кількість

Результат

Звернення до правоохоронних органів, тощо

-

-

Звернення суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) про
відновлення майна, відшкодування збитків
Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо

-

-

-

-

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень

-

-

Інше

-

-

3. Підсумки приватизації
Об’єкти

ЄМК державних
підприємств, їх
структурних підрозділів
Окреме майно
Об'єкти незавершеного
будівництва
Об'єкти соціальнокультурного призначення
Інші об’єкти
Пакети акцій

План
надходжен
ня коштів,
тис. грн.

Кількість приватизованих
об’єктів

158000,0

-

початков
а ціна
об'єкта,
тис. гри.
-

13
Планове
завдання по
надходженн
ю коштів
від продажу

Львівська область:
Проведений 26.02.2021
аукціон з продажу 1 пакета
акцій АТ (ПрАТ "ПКІ
конвеєробудування) за

Приватизовані
об’єкти
ціна
продажу,
тис. грн.

отримані
кошти,
тис. грн.

-

-

83418,077
-

176044,885
-

177663,06*
-

-

-

-

-

-

119,1**
-

пакетів
акцій АТ на
2021 рік –
30 млн. грн.

запропонованою учасником
найвищою ціною продажу
об'єкта - 100,0 млн. грн.,
визнано таким, що не
відбувся (оскільки
переможець аукціону у
визначений строк не
підписав договір купівліпродажу об'єкта на 100,0
млн.грн.; учасник, який
надав наступну за
величиною цінову
пропозицію відмовився від
очікування)

Об’єкти

Прогнозні показники
надходження коштів
від продажу об’єктів
(2021 рік)

Факт

ЄМК державних підприємств, їх структурних
підрозділів

708000,00

-

% виконання
річного плану
по
надходженню
коштів
-

177663,06*
119,1**

25,11
-

0

0

Окреме майно
Об'єкти незавершеного будівництва
Об'єкти соціально-культурного призначення
Інші об’єкти, не належать до об’єктів великої
приватизації
Пакети акцій акціонерних товариств

Прогнозні планові
показники надходження
коштів від продажу
пакетів акцій АТ на 2021
рік – 30 млн. грн.

* - в тому числі кошти, отримані від продажу об'єктів у 2020 році.
** - кошти, отримані згідно договору купівлі-продажу із розстроченням платежу на 5 років.

4. Діяльність Фонду з оцінки державного майна
У I кварталі 2021 року проведено 7 конкурсів з відбору СОД. Додаток 4 (Excel).
Фахівцями відділення складено 0 актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств для
розрахунку їх початкової вартості.
Забезпечено проведення незалежної оцінки (Львівська область):
Мета оцінки

Відчуження
Оренда
Приватизація

Оголошено
конкурсів з
відбору
оцінювачів**

Проведено
конкурсів з
відбору
оцінювачів***

9

7

9

7

Укладено
договорів
на
проведення
оцінки
-

Підписано
Актів –
прийому
передачі
робіт
-

Прорецензовано звітів
про оцінку
майна
132
4

Погоджено/
затверджено
Висновки
про вартість
майна
101
3

6
142

104

****

За зверненням
Інше
Всього

-

-

Забезпечено проведення незалежної оцінки (Закарпатська область):
Мета оцінки

Оголошено
конкурсів з
відбору
оцінювачів**

Проведено
конкурсів з
відбору
оцінювачів***

-

-

-

-

Відчуження
Оренда
Приватизація

Укладено
договорів
на
проведення
оцінки
-

Підписано
Актів –
прийому
передачі
робіт
-

Прорецензовано звітів
про оцінку
майна
28
2

Погоджено/
затверджено
Висновки
про вартість
майна
28
2

****

За зверненням
Інше
Всього

-

-

12
42

30

Забезпечено проведення незалежної оцінки (Волинська область):
Мета оцінки

Оголошено
конкурсів з
відбору
оцінювачів**

Проведено
конкурсів з
відбору
оцінювачів***

-

-

-

-

Відчуження
Оренда
Приватизація

Укладено
договорів
на
проведення
оцінки
-

Підписано
Актів –
прийому
передачі
робіт
-

Прорецензовано звітів
про оцінку
майна
13
-

Погоджено/
затверджено
Висновки
про вартість
майна
13
-

****

За зверненням
Інше
Всього

-

-

4
17

13

* Інформацію надано станом на 31.03.2021
** Кількість публікацій у газеті "Відомості приватизації"
*** Кількість засідань конкурсної комісії
**** Інформація знаходиться у відділах малої приватизації.

5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу
об’єктів. Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорах
купівлі-продажу (далі - ДКП) станом на 01.04.2021
Фактично перевірено за I квартал:
Назва об’єкта
приватизації

ОНБ – склад
нафтопродуктів, с.
Довге,
Дрогобицький
район, Львівська
область

Покупець

Я. Лаврик

ДКП, що
підлягають
перевірці

Відомості про
останню перевірку

№

Дата

№ акту

Дата
акту

537

16.02.20
11

-

-

Інформа
ція щодо
змін до
ДКП,
відчуже
ння
об'єкта
за
поперед
ній рік

Примітки

-

Перенесено
на 3 кв.2021
(у зв’язку з
хворобою
покупця)

ОНБ –
деревообробна
майстерня с. Довге
Дрогобицький
район Львівська
область
ОНБ – 40-ка
квартирний
житловий будинок з
земельною
ділянкою пл. 2750
кв.м, вул.
Шевченка,9б, с.
Муроване,
Пустомитівський
район, Львівська
область
ОНБ – блок-секція
житлового будинку
№ 1 та земельна
ділянка пл. 0,3241
га, вул.
Корольова,18, м-н
"Набережний", м.
Червоноград,
Львівська область
ЦМК Мостове
ремонтно-будів.
державне
підприємство, вул.
Міцкевича, смт.
Новий Яричів,
Кам'янко-Бузький
район, Львівська
область
ОНБ –
адмінбудинок разом
із зем. діл. пл. 3000
кв.м. вул. Галицька,
м. Перемишляни,
Львівська область
ОНБ – дитячий
садочок на 140
місць, вул.
Шевченка,63а, смт.
Куликів,
Жовківський район,
Львівська область
ОНБ – розширення
виробничої бази
Львівського МРБУ2, смт. Новий
Яричів, КамянкаБузький район,
Львівська область
ПА ПрАТ
"Новороздільське
гірничо-хімічне
підприємство
"Сірка", вул.
Гірнича,2, м. Новий

Р. Барщик

447

21.12.20
02

2

22.02.2021

-

-

Медична
клініка
"Перемога"

553

20.10.20
15

5

25.02.2021

-

-

Обслуговуюч
ий
кооператив
"Житловобудівельний
кооператив
"Віра"

558

27.12.20
16

6

05.03.2021

-

-

Концерн
"Містшляхбу
д"

20/12

28.12.20
12

-

-

-

Перенесено
на 3 кв.2021
(у зв’язку з
хворобою
покупця)

ТзОВ "Пласт"

525

16.12.20
10

1

08.02.2021

-

-

ТзОВ
"Інвестиційни
й фонд
"Золотий
Ключик"

454

13.04.20
03

7

10.03.2021

-

-

ТзОВ
"Західтрансбд
"

417

30.04.20
02

8

11.03.2021

-

-

ТзОВ
"Роздільська
цегла"

23/18

27.12.20
18

11

25.03.2021

-

-

Розділ, Львівська
область
Окреме майно –
будівлі прохідної
поз.13 пл.8,8 кв. м,
вул. Промислова,1,
м. Червоноград,
Львівська область
Окреме майно –
нежитлове
вбудоване прим. №
54, пл..6,7 кв. м,
бульвар Проектний,
1, м. Миколаїв,
Львівська область
Окреме майно –
нежитлове
вбудоване прим. №
53, пл.1,5 кв. м,
бульвар Проектний,
1, м. Миколаїв,
Львівська область
Окреме майно –
групи інвентарних
об'єктів,
адмінбудинок А-1,
пл.33,8 кв. м,
вбиральня Б-1 пл.
59,4 кв. м, склад
пл.59,4 кв. м, вул.
Поповича, 8-Б, м.
Мостиська
Львівська область
Окреме майно –
будівлі
артезіанської
свердловини
пл.11,1 кв. м.,
вул. Бродівська,19,
м. Золочів,
Львівська область
ЄМК "Державне
сільськогосподарськ
е підприємство
птахофабрика
"Берехівська", вул.
Ф. Ракоці,41, с.
Кідьош,
Берегівський р.-н,
Закарпатська
область
ЄМК ДП "Дослідне
констр. бюро
машиноб.", вул.
С.Мартина,4,
м. Ужгород,
Закарпатська обл.
Нежитлова будівля
контори, проект
Геологів,31, м.
Берегово,
Закарпатська обл.

І. Микитин

01/20

01/20

9

17.03.2021

Н. Фіялкович

02/20

21.01.20
20

4

23.02.2021

-

Л. Струцька

03/20

21.01.20
20

10

18.03.2021

-

ПП
"ЛеополісРіелті"

04/20

23.01.20
20

3

22.02.2021

-

-

ПП "Міла"

07/20

30.03.20
20

13

30.03.2021

-

-

КСП
"Птахофабри
ка
Берегівська"

417

16.03.20
17

4/417

30.03.2021

-

-

В. Свид

433

12.02.20
19

2/433

12.02.2021

-

-

І. Борисов

436

27.10.20
20

1/436

03.03.2021

-

-

-

-

Адмінбудівля 5-ти
пов. літ.А, пл. 698,1
кв.м, вул. Н. Яноша,
м. Мукачево,
Закарпатська обл.
Будинок трансф.
підст.пл.35,6 кв.м,
вул. Боженка,34, м.
Луцьк, Волинська
область
Приміщення
лабораторії пл.277,6
кв.м, гараж пл.61,7
кв.м, вул. Миру,11,
смт. Любешів,
Любешівський
район, Волинська
область
Окреме майно –
гараж Л-Б, пл.33,0,
вул. Митрополита
Шептицького,18, м.
Нововолинськ,
Волинська область
Окреме майно –
гараж пл.132,2,
вул. Підгоєцька,13,
м. Луцьк,
Волинська область
Окреме майно –
будівлі диспетчерс.
пл.16,6,
вул. Шевченка,59,
м. Самбір,
Львівська область

В. Басараб

438

18.11.20
20

1/438

23.02.2021

-

-

ПрАТ
"Волиньобле
нерго"

605/3

09.12.20
19

56

12.03.2021

-

-

Е. Шукалович

610/3

29.04.20
20

53

16.02.2021

-

-

Релігійна
організація

612/3

03.06.20
20

55

10.03.2021

-

-

Б. Ільїн

616/3

12.10.20
20

54

19.02.2021

-

-

І. Созанський

06/20

03.03.20
20

12

29.03.2021

-

-

План перевірок – Фактично виконано
Львів 15: 15-13
Закарпаття 4: 4-0
Волинь 4: 4-0

На наступний за звітним кварталом заплановано:
Покупець

№

Назва об’єкта
приватизації

ОНБ – дитячий садочок
(під розбирання), вул.
Краківська, 688, с.
Топорів, Буський р-н,
Львівська область

ДКП, що підлягають
перевірці

І. Гаврилюк

555

Дата

26.04.2016

Відомості про
останню перевірку
№ акту

Дата акту

Інформація щодо
змін до ДКП,
відчуження
об'єкта за
попередній рік

20/20

11.06.
2020

Зміни від
23.06.2020

Примі
тки
(інші
крите
рії
відбор
у для
включ
ення
до
переві
рки)

ОНБ – 9-ти поверховий
гуртожиток, вул. Тракт
Глинянський, м. Львів

ПрАТ
"Холдингова
компанія "ЕкоДім"
О. Кадиляк

ОНБ – 2-кв.
житлов.будинок із
земельною ділянкою
пл.0,0266, на якій він
розташований, вул.
Поповича,4в, м. Буськ,
Львівська область
ОНБ – гуртожиток
В. Власюк
готельного типу на 110
місць з їдальнею
площею 1178,1 кв.м,
вул. Мартовича,31, смт.
Магерів, Жовківський
район, Львівська
область
ОНБ – навчальний
ТзОВ "КВІКкорпус (540 місць)
СЕРВІС Плюс"
разом із земельною
ділянкою пл. 0,5 га,
вул. Я. Мудрого, 36, с.
Княжий Міст,
Мостиський район,
Львівська область
ОМП – ОНБ – цех по
ТзОВ "Зетвиробництву рідкого
Галичина"
аміаку (будівля водо
підготовки), вул.
Промислова,26, с.
Березина,
Миколаївський район,
Львівська область
ОМП – ОНБ – цех по
ТзОВ "Зетвиробництву рідкого
Галичина"
аміаку (будівля складу
каталізаторів і
реагентів), вул.
Технологічна,26, м.
Новий Розділ,
Львівська область
ОНБ – лікарня площею
ТзОВ
710,7 кв.м., вул.
"Укрпроменергоі
Молодіжна,1а, с. Гійче,
нвест"
Жовківський район,
Львівська область
ОМП – ОНБ –
Релігійна
конференц зал на 790
організація
місць, вул. Стрийська,
УГКЦ
35, м. Львів
ОНБ – арматурна
Ф. Андрієвський
майстерня, с. Довге,
Дрогобицький район,
Львівська область
ОМП – ЄМК – державне
ПП "АВЕРСпідприємство
Львів"
"Дослідний завод
"Хвиля", вул. Наукова,7

228

30.04.1998
(із змінами)

27/20

25.06.2020

-

14.02.2017

18/20

01.06.2020

-

11/18

24.09.2018

25/20

22.06.2020

-

07/18

15.03.2017

19/20

09.06.2020

-

04/17

18/18

22.11.2018

23/20

18.06.
2020

-

17/18

22.11.2018

22/20

18.06.
2020

-

15/18

09.11.2018

29/20

29.06 2020

-

10/18

20.09.2018

17/20

29.05.
2020

-

544

24.07.2013

28/20

26.06 2020

-

21/18

26.12.2018

25/20

22.06.
2020

-

Група інвентарних
ПП "Українська
об’єктів у складі:
економіконосилки 5шт., протигази правова група"
8 шт. каски 25 шт. вул.
Промислова,4, м.
Червоноград, Львівська
область
Окреме майно - будівлі
І. Малькова
оперативнодиспетчерського
управління пл.1060,5
кв.м, присілок
Солтиси,753А,
с.Сілець, Сокальський
район, Львівська
область
Група інвентарних
Н. Лаврик
об’єктів у складі:
будівля диспетчерської
літ."І" пл.20,8 кв.м.
будівля закритої
трансформаторної
підстанції № 372
пл.40,6 кв.м.,
прожекторна вишка (2
шт.), лінія
електромереж,
металева огорожа,
вул.Промислова,56, м.
Самбір, Львівська
область
Нежитлова будівля
Р. Дошак
літ.А-3, заг.пл. 1080,4
кв.м. вул. Шевченка,3б,
м. Червоноград,
Львівська область
ЦМК комплекс ДП
О. Сабадош
"Фізкультурнооздоровчий комплекс
"Ріка",
вул.А.Волошина, 131,
м. Хуст, Закарпатська
обл..
ЄМК ДП
Д. Каганець
"Колочавський завод
технологічного
обладнання"
вул.
Шевченка,53, с.
Колочава, Міжгірський
район, Закарпатська
обл.
Група інвентарних
ТОВ
об’єктів у складі:
"Укренергобудре
одноповерхова будівля
сурси"
літ.Б; літня кухня літ.
В; господарська
будівля (гараж) літ.Д,
вул.Темето,13 м.
Чоп,Закарпатська
область

08/20

12.05.2020

-

18/19

26.07. 2019

09/20

20.05.2020

-

11/20

17.06.2020

-

395

11.01.2011

412

439/2

66/20

-

-

21.122020

-

-

-

-

-

9/20

27.05.2020

-

26.04 2016

4/20

19.06.2020

-

11.12.2020

-

-

-

Вбудоване приміщення
заглибленого складу №
2 пл.756,8 кв.м, вул.
Болгарська,3, м.
Ужгород, Закарпатська
область
Гр.Д разом із
земельною ділянкою
пл. 0,0825 га: двохповерховий
будинок, вул.
Львівська,14, м.
Нововолинськ,
Волинська область
ОМП: ГІО-насосна
станція І підйому пл.
166,7 кв.м; водоприймальна
споруда пл. 68,0 кв.м;водопровід техн..води;
під’їзна дорога; кран
мостовий, вул.
Гнідавська,5б, м. Луцьк

ТОВ
"Укренергобудре
сурси"

440/2

11.12.2020

-

ТзОВ " Мустанг
Транс"

577

01.04.2015

44/20

29.09.2020

-

П. Ковальчук

607/3

19.03.2020

49/20

28.12.2020

-

ОМП – групи
інвентарних об’єктів
вул.Війкова,7, с.
Городилець,
Турійський район,
Волинська область
ОМП (окреме майно) –
адмінприміщення
заг.пл., вул.Олени
Хохол, 22, м.
Володимиро-Волинськ,
Волинська область

ГО молодіжний
фонд "Наше
майбутнє"

613/3

25.06.2020

-

-

-

Г. Герасименко

618/3

29.12.2020

-

-

-

-

-

6. Управління корпоративними правами держави
(I квартал 2021 року – 3 міс. 2021 року, станом на 31.03.2021)
На кінець звітного періоду станом на 31.03.2021 в управлінні та на контролі регіонального
відділення перебували державні корпоративні права у наступних 7-ми господарських товариствах,
включених до Реєстру корпоративних прав держави:
№
Код
з/п ЄДРПОУ

Найменування господарського товариства

Статутний
капітал,
грн.

Розмір
державної
частки, %

Ознака банкрутства

72,692

-

57,389

-

Львівська область
1.
2.

04601819 ПрАТ "Проектно-конструкторський інститут
324 850
конвеєробудування"
05808758 ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач"1) 15 288 650

3.

35879807 ПАТ "Львівська вугільна компанія"

305 610 000

37,578

4.

20834701 ВАТ "Кінескоп"

3 207 701,7

98,975

5.

19325532 ТОВ "Науково-виробничо-комерційне мале
підприємство "Боррікс"

11,63

24,052

02.08.2018 в ході справи про
банкрутство ПАТ "ЛВК"
№ 914/2441/15, яка
порушена 25.08.2015, введена
процедура судової санації
3 10.11.1999 року в ході
справи про банкрутство ВАТ
№ 2/264, яка порушена
05.03.1999, триває процедура
ліквідації
-

Примітки:
1)
- державний пакет акцій ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач" розміром 57,4% реалізовано на
електронному аукціоні в ЕТС «ProZorro.Продажі» 03.12.2018, за підсумками якого 28.12.2018 укладено договір
купівлі-продажу об'єкта, що є повністю сплачений. Проводиться процедура списання пакету акцій з рахунку Держави на
рахунок Покупця. ПАТ вживаються заходи щодо скасування накладених НКЦПФР санкцій на заборону внесення змін до
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПАТ "ЛЗА".
Закарпатська область
-

-

-

-

-

-

Волинська область
1.

00372664 ВАТ "Володимир-Волинський цукровий
завод"

2.

03582907 СМП "Володимир-Волинськагробуд"

13068010

2,853

529232

7,14

Ухвала ГС Волин.обл. від
21.05.2019 у справі №
5004/1694/11 про банкрутство
ВАТ, триває процедура
ліквідації
Ліквідації за рішенням зборів
уповноважених представників
співвласників (протокол
зборів №5 від 15.03.2010).

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських товариств:
Найменування
Запланова
№
господарського
на дата
з/
п товариства, розмір проведенн
державної частки,
я
%
загальних
зборів

Примітки (основні питання)

Львівська область
1.

ПрАТ
"Проектноконструкторський
інститут
конвеєробудування",
(дч - 72,692 %)

планово
30.04.2021
проведення
дистанцій
них
річних
ЗЗА

Припинення повноважень членів лічильної комісії,
обраної ЗЗА 25.04.2019 та обрання членів лічильної
комісії для забезпечення проведення голосування на
дистанційних ЗЗА 30.04.2021 та прийняття рішення про
припинення їх повноважень; розгляд звітів виконавчого
органу Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності за 2019, 2020рр. та
затвердження заходів за результатами їх розгляду;
розгляд звітів Наглядової ради за 2019, 2020рр. та
затвердження заходів за результатами їх розгляду;
затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії
Товариства за 2019, 2020рр., прийняття рішення за
наслідками їх розгляду; затвердження річних звітів та

Рішення

балансів Товариства за 2019, 2020рр.; розподіл
прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році,
встановлення способу виплати дивідендів за 2020 рік;
прийняття рішення про припинення повноважень та
обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства; обрання
Ревізійної комісії

2.

ПАТ "Львівський
завод
Автонавантажувач"
(дч - 57,389 %)

3.

ПАТ
"Львівська
вугільна компанія"
(дч-37,5779 %)

4.

ТОВ "НВК МП
"Боррікс" (дч24,052%)

В ході приватизації державний пакет акцій ПАТ "ЛЗА" розміром 57,389% є реалізованим на електронному
аукціоні 03.12.2018, за підсумками якого 28.12.2018 укладено договір купівлі-продажу об'єкта.
планово
30.04.2021
проведення
дистанцій
них
річних
ЗЗА

Припинення повноважень членів лічильної комісії,
обраної ЗЗА 29.04.2015. Обрання членів лічильної
комісії для забезпечення проведення голосування на
дистанційних ЗЗА 30.04.2021та прийняття рішення про
припинення їх повноваження; Звіти правління про
результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2018, 2019, 2020рр. та прийняття рішення
за результатами їх розгляду, Звіти Наглядової ради за
2018, 2019, 2020рр. та прийняття рішення за
результатами їх розгляду; затвердження звітів та
висновків Рев. комісії за 2018,2019,2020рр. та прийняття
рішення за результатами їх розгляду; затвердження
річних звітів та балансів товариства за 2018, 2019, 2020
роки; про визначення порядку покриття збитків
товариства, отриманих за підсумками роботи у 2018,
2019, 2020рр.; затвердження основних напрямків
діяльності товариства на 2021 рік; прийняття рішення
про зміну типу та найменування Товариства; внесення
змін та доповнень до Статуту, внутрішніх положень
Товариства шляхом викладення їх в новій редакції;
визначення уповноваженої особи на підписання Статуту
у новій редакції; прийняття рішення про припинення
повноважень Наглядової ради; обрання НР; прийняття
рішення про припинення Рев комісії; обрання членів
Рев. комісії.

Ухвалою ГС Львів.обл. від 02.08.2018 в ході справи № 14/2441/15 про банкрутство ПАТ "ЛВК", що
порушена 25.08.2015, введено процедуру санації, керуючим санацією призначено арбітраж. керуючого
Постоленка В.О. Ухвалою ГС Львів.обл. від 26.09.2019 за ініціативою комітету кредиторів достроково
припинено повноваження Постоленка В.О. як керуючого санацією ПАТ "ЛВК" та призначено керуючим
санацією арбітражного керуючого Степаненко І.Є.
Листом РВ від 08.02.2021 № 11-07-00569 директора
ТОВ -"НВК МП "Боррікс" зобов'язано прийняти
рішення щодо проведення зборів учасників ТОВ.
Підприємство неактивне.

Закарпатська область
-

-

-

Волинська область

2)

-

-

1.

Ратнівське
міжгосподарське
спеціалізоване
лісогосподарське
підприємство"
(дч-6,0795%) 2)

23.03.2021 Про затвердження звіту про фінансовогосподарську діяльність КП "Ратнівське
МСЛП" у 2020 році; Про вирішення питання
щодо розподілу прибутку КП "Ратнівське
МСЛП" та виплати дивідендів.

За результатами фінансово-господарської
діяльності у 2020 році прийнято рішення про
відрахування не менше 50% від прибутку на
виплату дивідендів на державну частку, яка
буде здійснена після прийняття КМУ рішення
про затвердження базового нормативу
відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів суб’єктів
господарювання, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави, в розмірі
відповідно до прийнятого КМУ рішення.

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств:

№
з/п

1.

Найменування
господарського
товариства,
розмір державної
частки, %
ПрАТ "Проектноконструкторський
інститут
конвеєробудування",
(дч - 72,692 %)

Дата
проведення
засідання НР

14.01.2021

Примітки (основні питання)

Львівська область
Щодо продовження терміну дії
контракту з Головою правління
ПрАТ "Проектноконструкторський інститут
конвеєробудування"

Рішення

Термін дії Контракту № 231 від
27.03.2018 з Головою правління
ПрАТ "Проектно-конструкторський
інститут конвеєробудування"
Липиним М.Ф. шляхом укладення
додаткової угоди до Контракту
продовжено до 02.08.2021

25.02.2021

Прийняття рішення про скликання
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ та здійснення заходів,
пов'язаних з проведенням загальних
зборів акціонерів ПрАТ.
Щодо обрання аудиторської фірми
(аудитора) для проведення
перевірки фінансової звітності
товариства та надання
аудиторського висновку щодо
фінансової звітності товариства за
2020 рік

Прийнято
рішення
про
проведення річних ЗЗА 29.04.
2021; затверджено проект порядку
денного зборів; визначено дати
складення переліку
акціонерів,
які мають бути повідомлені про
проведення ЗЗА - 28.02.2021, та
складання переліку акціонерів, які
мають право на участь в ЗЗА - на 24
годину 23.04.2021; голові правління
товариства забезпечити виконання
заходів з підготовки та проведення
річних ЗЗА ; обрано реєстраційну
комісію;
затверджено
форму
інформаційного
повідомлення
акціонерів товариства. Правлінню
провести роботу з
обрання
аудиторської фірми (аудитора) для
проведення перевірки фінансової
звітності товариства за 2020 р.

17.03.2021

Звіти голови правління ПрАТ про
результати фінансовогосподарської діяльності
товариства за IV кв. 2020 року та
2020 рік та про виконання
товариством фінансового плану за
IV кв. 2020 року та 2020 рік та 1
кв. 2020 року; та звіт Голови
правління про виконання умов
контракту.

Затверджено звіти голови правління
ПрАТ про результати фінансовогосподарської діяльності товариства
за IV кв. 2020 року; прийнято до
відома звіт голови правління ПрАТ
про результати фінансовогосподарської діяльності товариства
за 2020 рік та вирішено подати даний
звіт на затвердження ЗЗА.;
затверджено звіти голови правління
про виконання товариством
фінансового плану за IV кв. 2020
року та за 2020 рік; затверджено звіт
голови правління про виконання
умов контракту.

26.03.2021

Про прийняття рішення про
скликання річних ЗЗА в
дистанційному режимі та
здійснення заходів, пов'язаних з
проведенням 30.04.2021
дистанційних загальних зборів
акціонерів ПрАТ.

Визнано такими, що втратили
чинність рішення Наглядової ради
ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", з
питань 1-7 порядку денного
засідання Наглядової ради, що
відбулося 25.02.2021, що
стосуються скликання та
проведення річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ; Прийнято
рішення про дистанційне
проведення річних ЗЗА) ПрАТ
30.04.2021р.; затверджено порядок
денний дистанційних річнихЗЗА
ПрАТ, визначено дату проведення
наглядової ради датою складення
переліку акціонерів, які мають бути
повідомлені про дистанційне
проведення річнихЗЗА ПрАТ;
визначено 26.04.2021 (станом на 24
годину) датою складення переліку
акціонерів, які мають право на
участь у дистанційних річних ЗЗА
ПрАТ; обрано реєстраційну
комісію, голову та секретаря ЗЗА;
призначено уповноважену особу
на взаємодію з ПАТ "НДУ";
затверджено повідомлення про
дистанційне проведення 30.04.2021
та спосіб повідомлення акціонерів;
доручено керівнику Виконавчого
органу Товариства вжити заходів
щодо забезпечення дистанційного
проведення річних ЗЗА та
покладено відповідальність за
належну підготовку та проведення
зборів на керівника товариства;
затверджено форму і текст
бюлетеня для голосування на
дистанційних річних ЗЗА
Товариства (крім кумулятивного
голосування).

Закарпатська область
Волинська область
-

-

-

-

-

-

-

-

Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій:
№
п/п

Склад ревізійних комісій господарських товариств

Найменування
господарського товариства,
розмір корпоративних прав

Примітки

Загальна кількість членів РК, з них - представник РВ ФДМУ
Львівська область
1. ПрАТ "Проектноконструкторський інститут
конвеєробудування",
72,692%

3 члени РК, з них: 1 представник РВ ФДМУ, 1 представник ГУ ДПС у
Львівській обл., 1 представник ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"

2. ПАТ "Львівський завод
3 члени РК,.з них: 2 - представники РВ ФДМУ, 1 – представник Західного
Автонавантажувач", 57,389% офісу Держаудитслужби

3. ПАТ "Львівська вугільна
компанія", 37,578%

3 члени РК, з них: 1 - представник РВ ФДМУ, 2 – представника недержавних
акціонерів

4. ТОВ "НВК МП "Боррікс",
24,052%

3 члени РК - представники недержавних учасників

На звітну
дату пакет
акцій ПАТ є
проданим

Закарпатська область
-

-

-

-

-

-

Волинська область
-

-

Інформація про сплату дивідендів на державну частку:
№
п/п

Найменування
господарського
товариства

ДКП

Нарахо
вані
дивіде
нди,
тис.
грн

Сплачено
дивіденди
(частину
прибутку),
тис. грн.

Примітка

-

-

-

-

-2)

-2)

-2)

-2)

Дата
проведе
ння
загальн
их
зборів

Чисти
й
прибу
ток,
тис.
грн.

Очікувана сума
дивідендів на
державну частку,
тис. грн.

72,692

планово
30.04.2021

119,1

при 50 % –
59,58 тис.
грн., з них
на державну
частку - 43,3
тис. грн.

-

-

-

-2)

-2)

-2)

Львівська область
1

ПрАТ
"Проектноконструкторс
ький інститут
конвеєробуду
вання"

Закарпатська область
-

-

Волинська область
-

-2)

- У звітний період по напрямку управління корпоративними правами регіональним відділенням
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, зокрема Управлінням забезпечення реалізації
повноважень у Волинській області регіонального відділення, також проводилась робота з окремими
суб'єктами на території Волинської області, в статутних капіталах яких наявні державні частки, але які
не привели свою організаційно-правову форму до вимог законодавства, тому не включені до Реєстру
корпоративних право держави, а саме:
- Колективне підприємство Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське
підприємство (код за ЄДРПОУ 05441588) засноване на спільній власності. Корпоративні права держави
у статутному капіталі ТОВ становлять 23,86 %. За результатами фінансово-господарської діяльності
підприємство у 2020 році отримало 5 тис. грн. прибутку. На зборах засновників (учасників), які
відбулися 23.03.2021, прийнято рішення про відрахування не менше 50% від зазначеного прибутку на
виплату дивідендів на державну частку, яка буде здійснена після прийняття КМУ рішення про
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році суб’єктів господарювання, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави, в розмірі відповідно до прийнятого КМУ
рішення.
2)
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Додаток 4

Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях у I кварталі 2021 року проведено 7 конкурсів з
відбору СОД (Львівська, Закарпатська та Волинська області)
№
з/п

1

2

3

4

Договір з СОД

Дата
конкурсу

Назва об`єкта
оцінки, площа,
адреса

11.01.2021

Окреме майно –
група інвентарних
об’єктів у складі:
радіостанція (2 од.),
столи (5 од.), за
адресою: Львівська
обл., м. Жидачів,
вул. Фабрична, 4

20.01.2021

Окреме майно –
нежитлова будівля
заг. площею 63,14
м2, за адресою:
Закарпатська обл.,
Рахівський район, с.
Богдан, вул.
Шевченка, 110

ПП "Експертцентр"

24.02.2021

Нежитлова будівля
(літ. Я-1) площею
290,7 м2, за
адресою: Львівська
обл., м. Львів, вул.
Рудненська, 8

ФОП
Савицький
Д.К.

03.03.2021

Окреме майно –
нежитлова будівля
(літ. К) площею 97,0
м2, за адресою:
Львівська обл., м.
Львів, вул.
Навроцького, 1

Переможець

Цілі оцінки
дата

ТзОВ
"Інвестиційна
група "Захід"

ПП
"ЕкспертМаш"

28.01.2021

№

1

04.02.2021

11.03.2021

11.03.2021

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

2

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

3

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом викупу

4

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

5

6

7

8

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

17.03.2021

1. Окреме майно –
група інвентарних
об’єктів у складі:
адмінбудинок, А,
хлів, Б, вбиральня В,
заг. площею 217,9
м2, за адресою:
Закарпатська обл.,
Тячівський р-н, смт
Дубове, вул.
Фізкультурна, 18
Окреме майно –
група інвентарних
об’єктів у складі:
радіостанція «Льон»
– 1 шт., радіостанція
«Карат» – 2 шт., стіл
для засідань – 1 шт.,
палатка
техперевірки
протигазів – 1 шт.,
друкарська машинка
«Листвиця» – 1 шт.,
рентгенометр ДП –
5В – 3 шт., за
адресою: Волинська
обл., м. Луцьк, вул.
Боженка, 34
Окреме майно –
гараж Б-1 загальною
площею 37,3 м2., за
адресою: Волинська
обл.,
Старовижівський рн, смт Стара
Вижівка, вул.
Соборності (вул.
Жовтнева), гараж 1
Окреме майно –
група інвентарних
об’єктів у складі:
водонапірна башня
13,2 м2, будівля
артезіанської
свердловини
площею 20,2 м2, за
адресою: Львівська
область, м. Золочів,
вул. Львівська, 50

ТзОВ "БізнесКонсалтинг"

15.03.2021

5

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

відповідно до
п.8 розділу III
Положення,
конкурс по
цьому об’єкту
вважається
таким, що не
відбувся

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом викупу

відповідно до
п.8 розділу III
Положення,
конкурс по
цьому об’єкту
вважається
таким, що не
відбувся

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом викупу

ТзОВ
"Інвестиційна
група "Захід"

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

25.03.2021

6

9

10

11

12

17.03.2021

17.03.2021

24.03.2021

31.03.2021

Автомобіль ЗИЛ431412,
реєстраційний
номер АС9046АР, за
адресою: Волинська
обл., м. Луцьк, вул.
Карбишева, 3
Група інвентарних
об’єктів (470шт.) у
складі: автолавка
(80шт.);
дегазаційний
комплект (2шт.);
ІДК (6 шт.);
індивідуальний
пакет (50 шт.);
комплект ІДК (6
шт.); костюм ЛІ (3
шт.); ноші санітарні
(3шт.); протигаз
(217 шт.);
респіратор (89 шт.);
стовпчики сигнальні
(10 шт.); санітарні
сумки (4 шт.), за
адресою: Волинська
обл., м. Володимир Волинський, вул.
Ковельська, 239
Електролінія
зовнішня (інв. № 37)
– повітряна лінія
електропередачі
напругою 10 кВ,
протяжністю – 1,04
км., за адресою:
Волинська обл., м.
Ковель, вул. Луцька,
15
Окреме майно –
вбудовані
приміщення літ. А
загальною площею
212,6 м2., за
адресою:
Закарпатська
область, м. Іршава,
вул. Білецька, 4/2

відповідно до
п.8 розділу III
Положення,
конкурс по
цьому об’єкту
вважається
таким, що не
відбувся

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

відповідно до
п.8 розділу III
Положення,
конкурс по
цьому об’єкту
вважається
таким, що не
відбувся

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами

відповідно до
п.8 розділу III
Положення,
конкурс по
цьому об’єкту
вважається
таким, що не
відбувся

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом викупу

ПП "Експертцентр"

визначення
ринкової вартості
об’єкта з метою
його приватизації
шляхом продажу на
аукціоні з умовами
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