Інформація щодо надходження коштів від орендної плати
до Державного бюджету України
Станом на 18.11.2019 регіональне відділення по м. Києву продовжує
нарощувати перевиконання плану по надходженню коштів від орендної плати
до Державного бюджету України. Фактично надійшло від плати за оренду
державного майна до Державного бюджету України з січня по 18 листопада
2019 р.- 195 956,480 тис. грн. (виконання річного плану становить 105, 52%)
Згідно наказу Фонду державного майна України від 22.01.2019 р. № 56
завдання щодо забезпечення надходжень від орендної плати до Державного
бюджету України на 2019 р. – 185 000,000 тис. грн.
Інформація щодо проведених обстежень відділом контролю за
виконанням договірних відносин та використання державного майна
1. Кількість проведених контрольних заходів та встановлених порушень
відділом контролю за виконанням договірних відносин та використання
державного майна:
За 3 (три) квартали 2018 року було здійснено всього 571 контрольний
захід та відповідно складено акти про результати перевірок, а саме:
– 137 актів по 8 комплексних контрольних заходах;
– 125 актів по окремих договорах оренди;
– 309 актів (в тому числі 209 актів – окремі договори оренди укладені з РВ
ФДМУ по м. Києву) по 16 комплексних контрольних заходах відповідно до
доручення ФДМУ від 16.08.2018 №К/29 згідно доручення Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана від 21.06.2018 №19693/1/1-18.
В результаті проведення контрольних заходів виявлено – 143 порушення.
За 3 (три) квартали 2019 року було здійснено всього 1120 контрольних
заходів та відповідно складено акти про результатів перевірок, а саме:
– 63 актів по 3 комплексних контрольних заходах;
– 146 актів по окремих договорах оренди;
– 911 актів (в тому числі 114 актів – окремі договори оренди укладені з РВ
ФДМУ по м. Києву) по 26 комплексних контрольних заходах відповідно до
доручення ФДМУ від 16.08.2018 №К/29 згідно доручення Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана від 21.06.2018 №19693/1/1-18.
В результаті проведення контрольних заходів виявлено – 419 порушень.
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2. Відділом контролю за виконанням договірних відносин та використання
державного майна на виконання доручення ФДМУ від 16.08.2018 №К/29 згідно
доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 21.06.2018 №19693/1/118 щодо проведення перевірок про стан та ефективність використання
державного нерухомого майна, з серпня 2018 року по вересень 2019 року
включно було здійснено – 54 перевірки балансоутримувачів, відповідно це –
1728 об’єктів державного нерухомого майна загальною площею – 2088521,9 кв.
м.
Площа нерухомого майна, що використовується особами (не
балансоутримувачем) на підставі договорів зберігання, схову, про спільну
діяльність та без оформлених документів становить – 123240,9 кв.м.
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Інформація щодо укладання договорів оренди повідомляє про
результати діяльності відділу впродовж 10 місяців 2019 року, а саме
укладено 269 договорів оренди, з них:
із бюджетними установами – 59;
за результатами вивчення попиту – 162;
за результатами проведених конкурсів із використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право
оренди – 40;
без проведення конкурсу (без публікації оголошення про намір
передати в оренду об’єкти державного майна з вивченням попиту по
об’єктах нерухомості) – 8.
Загальна площа за укладеними договорами – 82297,65 м², з них із
бюджетними установами – 32391,64 м².
Додатково інформуємо, 18.11.2019 Регіональним відділенням
проведено 4 конкурси із використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди, а саме:
- об’єкт оренди по вул.Академіка Туполєва, 1, площею 2,0 м² (на 1-му
поверсі корпусу № 1) орендну плату збільшено у майже 9 разів з 299,39 грн.
до 2624,00 грн.;
- об’єкт оренди по вул.Академіка Туполєва, 1, площею 2,0 м² (на 1-му
поверсі корпусу № 2) орендну плату збільшено у майже 5 разів з 284,42 грн.
до 1344,00 грн.;
- об’єкт оренди по вул.Академіка Туполєва, 1, площею 2,0 м² (на 1-му
поверсі корпусу № 4) орендну плату збільшено у майже 7 разів з 299,39 грн.
до 1984,00 грн.;
- об’єкт оренди по вул.Академіка Туполєва, 1, площею 2,0 м² (на 1-му
поверсі корпусу № 8-8а) орендну плату збільшено більш ніж у 5 разів з
299,39 грн. до 1600,00 грн.

