
КОРОТКА ДОВІДКА 
про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Запорізькій області та основні показники діяльності за підсумками 2018 року 
 
На виконання наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27.03.2018 

№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2018 році», із змінами, регіональним відділенням прийняті рішення про 
приватизацію 29 об’єктів малої приватизації, інформація про які внесена до Реєстру 
об’єктів приватизації електронної торгової системи «ProZorro.Продажі». До продажу на 
електронних аукціонах виставлено 21 об’єкт малої приватизації. 

За результатами проведених аукціонів у звітному періоді регіональним відділенням 
укладено 7 договорів купівлі-продажу (далі – ДКП) об’єктів державної власності на 
загальну суму 8 697,018 тис. грн, без урахування ПДВ, з них:  

– 1 ДКП єдиного майнового комплексу державного підприємства «Запорізькій 
інститут сільськогосподарського машинобудування»; 

– 3 ДКП окремого майна; 
– 3 ДКП об’єктів незавершеного будівництва. 

За об’єкти приватизації, продані у 2017 році, до Державного бюджету України у 
2018 році надійшло 42,319 тис. грн, без урахування ПДВ. 

Загалом у 2018 році до Державного бюджету України від приватизації об'єктів 
державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з проведенням 
приватизації, перераховано 8 816,141 тис. грн, з них:  

– від приватизації об’єктів державної власності – 8 739,337 тис. грн, без 
урахування ПДВ; 

–  від інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з проведенням приватизації, – 
76,804 тис. грн. 

Наказом Фонду від 05.01.2018 № 12 «Про виконання завдання щодо забезпечення 
надходження коштів від орендної плати до Державного бюджету України на 2018 рік» 
регіональному відділенню встановлено річне завдання з надходження коштів від оренди 
державного майна у розмірі 13 500,00 тис. грн.  

У звітному періоді до Державного бюджету України від оренди державного майна 
перераховано 15 134,599 тис. грн, що складає 112,11% від встановленого Фондом річного 
завдання. 

На кінець звітного періоду залишаються діючими: 
– 615 договорів оренди державного майна, укладених регіональним відділенням, 

у т.ч. 2 – цілісні майнові комплекси; 
–  63  договори оренди, укладені безпосередньо підприємствами-

балансоутримувачами, по яких регіональним відділенням погоджений розмір плати за 
оренду державного майна. 

Станом на 31.12.2018 на обліку регіонального відділення перебувають корпоративні 
права 2 акціонерних товариств, а саме: 

–  ВАТ «Токмацький елеватор» (10,39%). Товариство не веде господарську 
діяльність з 2002 року, акції товариства існують у документарній формі. Стосовно 
ВАТ «Токмацький елеватор» винесено рішення НКЦПФР від 19.11.2013 №2648 «Щодо 
зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 
системи депозитарного обліку цінних паперів на строк до усунення порушень»; 

–  ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» (100%) – ліквідація. 



В управлінні регіонального відділення, станом на 31.12.2018, залишаються                 
2045 об’єктів державної власності, з них: 

– 2044 – державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 
товариств у процесі приватизації та перебуває на балансах 75 господарських товариств; 

–  1 – державне майно, що перебуває на балансі державного підприємства 
«Державний інститут по проектуванню промислових підприємств». 

За звітний період регіональним відділенням реалізовано 498 управлінських рішень 
щодо об’єктів державної власності, що не увійшли до статутних капіталів господарських 
товариств у процесі приватизації.  

Станом на 31.12.2018 на обліку регіонального відділення перебуває 15 ДКП 
державного майна, з них:  

– 14, щодо яких здійснюється контроль стану виконання умов; 
– 1, щодо якого проводиться виконавче впровадження.  
У звітному періоді, відповідно до наказів регіонального відділення, проведено 

перевірки виконання покупцями умов 13 ДКП державного майна. 
За 2018 рік фахівцями регіонального відділення забезпечено рецензування 302 звітів 

та актів оцінки майна, у т.ч.: 
– 32 рецензії на акти оцінки майна для цілей оренди; 
– 270 рецензій на звіти з незалежної оцінки майна, із них: 20 рецензій для цілей 

приватизації, 219 рецензій для цілей оренди (у т.ч. 6 рецензій для цілей оренди 
військового майна), 1 рецензія для визначення розміру збитків, 2 рецензії за зверненням, 
28 рецензій для цілей відчуження. 

У ході захисту інтересів держави впродовж 2018 року юристи регіонального 
відділення взяли участь у 281 судовому засіданні. Протягом цього періоду юридичною 
службою направлено 97 претензій на загальну суму понад 13 000,0 тис. грн. та  подано 
24 позовні заяви до суду на загальну суму майже 2 000,0 тис грн. Крім того, у звітному 
періоді тривала робота з органами Державної виконавчої служби щодо виконання судових 
рішень, стягувачем в яких виступає регіональне відділення. На примусовому виконанні в 
органах Державної виконавчої служби перебувають 230 виконавчих документів.  

У регіональному відділенні забезпечено функціонування внутрішнього аудиту в  
системі державних органів приватизації. Згідно з Планами діяльності з внутрішнього 
аудиту Фонду на I та ІІ півріччя 2018 року проведено чотири  внутрішні аудити 
відповідності, під час яких порушень не виявлено, та діяльність відділів регіонального 
відділення, щодо яких проводились зазначені аудити, у цілому відповідає вимогам актів 
законодавства і носить безумовно-позитивний характер. 

З метою широкого інформування громадськості, представників місцевих органів 
самоврядування та ділових кіл регіональне відділення висвітлює свою діяльність на веб-
сайті регіонального відділення, інтегрованому до офіційного веб-сайту Фонду, у мережі 
Інтернет за адресою http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zaporizhia.html. Крім того, для 
популяризації та підвищення прозорості діяльності регіонального відділення була 
створена та активно функціонує сторінка регіонального відділення у мережі Фейсбук 
(https://www.facebook.com/zaporizhzhia.spfu/), на якій протягом 2018 року було 
опубліковано та поширено понад 200 інформаційних повідомлень про діяльність Фонду та 
регіонального відділення. На виконання вимог чинного законодавства України на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних регіональним відділенням 
оприлюднюються 6 наборів відкритих даних. 

 
 


