
БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Фонд державного майна України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

661
квк

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис, грн.)
К о д Н а й м ен у в ан н я 2 0 2 1  р ік  

(звіт)
2 0 2 2  рік 

(затв ер д ж ен о )
2 0 2 3  р ік  (пр о ек т) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2023 рік
гр ан ични й

о б сяг
н е о б х ід н о  

д о д а т к о в о  (+ )

1 2 3 4 5 6 7

6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 566 700,7 586 040,2 462 834,6 361670,2
2110 Оплата праці 395 672,4 420 204,2 340 365,4 102 109,8
2120 Нарахування на оплату праці 83 557,6 92 444,9 74 880,4 22 464,3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 263,2 8 157,4 5 502,6 20 255,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28 311,4 24 425,1 19 144,0 74 396,9
2250 Видатки на відрядження 1 144,4 1 507,1 1 518,0 4 308,5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 10 845,4 16 872,9 13 647,1 13 542,0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 303,1 328,2 102,3 70,5

2800
програм, не віднесені до заходів розвитку 
Інші поточні видатки 11 500,2 7 481,0 7 105,6 75 806,6

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 10 777,4 5 919,4 569,2 14 515,9

3130
користування 
Капітальний ремонт 3 285,6 8 700,0 19 200,0

3160 Придбання землі та нематеріальних активів 
ВСЬОГО

40,0 
566 700,7 586 040,2 462 834,6

15 000,7 
361 670,2

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)

У 2023 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 824 504,8 тис.грн, враховано граничною межею - 462 834,6 тис.грн, не враховано - 361 670,2 
тис.грн. Недостатній обсяг фінансових ресурсів ускладнює виконання державних функцій щодо управління об'єктами державної власності на належному рівні. 
Обгрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2023-2.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Н а й м е н у в а н н я О д и н и ц я  ви м ір у Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії 2 0 2 3  р ік  (п р о ек т) 
в м е ж а х  д о в е д е н и х  
гр а н и ч н и х  о б с я г ів

2 023  р ік  (п р о е к т ) зм ін и  
у р азі п е р е д б а ч е н н я  д о д ат к о в и х  

к о ш тів

1 2 3 4 5 6

затрат

1



2 Кількість відряджень працівників од. Накази про 
відрядження, 
управлінський облік

1 039,0 3 987,0

3 Вартість придбаного ліцензованого програмного тис.грн. 
забезпечення антивірусного захисту

Договори,акти 
приймання- 
передачі наданих 
послуг/накладні

4 Витрати, пов'язані з організацією скликання та тис.грн. 
проведення загальних зборів акціонерів (учасників) 
господарських товариств скликаних на вимогу 
Фонду державного майна України

Акти виконаних 
робіт

6 Капітальний ремонт фасаду адмін.будівлі апарату тис.грн. 
Фонду державного майна України

Договори, акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

12 800,0

7 Капітальний ремонт електрощитової (адмін.будівля тис.грн. 
апарату Фонду державного майна України)

Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

1 900,0

8 Заміна вікрн та дверей будівлі тис.грн. Договори, акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

4 500,0

продукту
1 Кількість процесуальних документів (позовних од. 

заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, 
клопотань тощо), поданих Фондом державного 
майна України

Управлінський
облік

201,0 2 500,0

3 Площа фасаду адмін.будівлі апарату Фонду кв. м. 
державного майна України, яка відремонтована

Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

3 488,0

4 Площа замінених вікон та дверей кв. м. договори, акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

1 524,0

5 Кількість відремонтованих електрощитових од. Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

1,0

ефективності
1 Середній розмір судового збору за подання одного тис.грн. 

процесуального документа (позовної заяви, 
апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання 
тощо)

Управлінський
облік

32,7 32,8

2 Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 тис.грн. 
кв.м. фасаду адмін.будівлі апарату Фонду 
державного майна України

Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

3,7

3 середня вартість робіт з заміни 1 кв.м. вікон та тис.грн. 
дверей

Договори, акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

3,0

якості



1 Рівень виконання робіт з капітального ремонту 
електрощитової (адмін.будівля Фонду державного 
майна України))

відс. Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

100,0

2 Рівень виконання робіт з капітального ремонту 
фасаду адмін.будівлі апарату Фонду державного 
майна України

відс. Договори, акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

100,0

3 Рівень виконанн яробіт з заміни вікон та дверей 
будівлі

відс. Договори,акти 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг

100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки 
управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються 
важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на 
якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Обмежений обсяг ресурсів вплине негативно на здійснення заходів з виконання 
організаційних функцій орендодавця, заходів, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управління державним майном, яке не 
увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, управління нерухомого майна загальносоюзних громадських 
об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність, на здійснення заходів, пов'язаних з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному 
капіталі мають державну частку.
Фонду державного майна України на 2023 рік доведено обсяг видатків на оплату праці в сумії 340 365,4 тис.грн, що складає 76,9% від потреби на оплату праці. Зазначений 
показник менше оплати праці у 2022 році. Не враховано індексацію грошових доходів з урахуванням інфляції 130% (лист Мінфіну), що призведе до знецінення доходів, 
додаткового навантаження під час війни на заробітну плату в умовах швидкого зростання цін на товари, роботи та послуги. Це сприятиме плинності кваліфікованого 
персоналу щодо пошуків належного матеріального забезпечення себе та своїх родин в умовах воєнного стану.
Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь за 
201 процесуальним документом (позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, заяви, клопотання тощо) проти очікуваних 2 500. Законодавче підгрунтя та 
деталізоване обгрунтування див. у п. 12.4 форми 2023-2.

(тис, грн.)
К о д Н ай м е н у в а н н я 2 0 2 1  р ік  

(звіт)
2 0 2 2  рік 

(затв ер д ж ен о )
2 0 2 3  р ік  (пр о ек т) Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального 

фонду на 2023 рік
гр ан ични й

о б сяг
н е о б х ід н о  

д о д а т к о в о  (+ )

1 2 3 4 5 6 7

6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації 20 935,7 149 814,2 95,7 127 922,6
державного майна

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 578,3 2 111,0 856,3
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 744,8 137 592,6 92 599,5
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
142,9 565,4 537,3

2800 Інші поточні видатки 2 469,7 9 545,2 95,7 33 722,1
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
207,4

ВСЬОГО 20 935,7 149 814,2 95,7 127 922,6

З



Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 128 018,3 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2023 році забезпечено на 95,7 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 127 922,6 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і 
супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" необхідно - 4 694,0 тис.грн: не забезпечено 4 694,0 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі 
приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність" необхідно - 3 580,2 тис.грн: не забезпечено 3 580,2 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного 
стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг осіб на організацій, 
залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами" необхідно - 16 095,6 тис.грн: не забезпечено - 
16 095,6 тис.грн:

1) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, 
охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно - 8 530,9 тис.грн: не 
забезпечено - 8 530,9 тис.грн;

2) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно - 7 427,4 тис.грн: 
не забезпечено - 7 427,4 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних 
паперах за КЕКВ 2240 необхідно - 137,3 тис.грн: не забезпечено - 137,3 тис.грн.

- За напрямом "Провадження інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення 
приватизаційних процесів у засобах масової інформації, в Інтернеті та/або на радіо, телебаченні, зовнішній рекламі, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" 
необхідно - 10 274,7 тис.грн: не забезпечено - 10 274,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації" необхідно - 78,0 тис.грн: не забезпечено - 78,0 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій" необхідно - 537,3 тис.грн: не забезпечено - 537,3 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки до 
приватизації та продажу об'єктів великої приватизації" необхідно - 58 940,7 тис.грн: не забезпечено - 58 940,7 тис.грн.

- За напрямом "Сплата судового збору" необхідно - 33 817,8 тис.грн: забезпечено - 95,7 тис.грн, не забезпечено - 33 722,1 тис.грн.

Пошук ефективного власника, залучення інвестицій у підприємства в процесі приватизації є першочерговим завданням для забезпечення ефективності функціонування 
економіки. Таким чином, відсутність коштів призведе до порушення вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", та взагалі зупинить 
процес приватизації.

Доведений обсяг видатків на 2023 рік критично недостатній для виконання поставлених державою перед Фондом завдань з управління об'єктами державної власності, що



в свою чергу приведе до невиконання плану з надходжень до бюджету коштів від приватизації, унеможливлює оскарження дій недобросовісних покупців, відсутність коштів 
для сплати судового збору позбавляє Фонд можливості забезпечити захист інтересів держави в судовому порядку, зокрема унеможливлює звернення до суду з позовами та 
оскарження судових рішень, прийнятих не на користь держави в апеляційному та касаційному порядку, наслідком чого виконавчими рішеннями можуть бути накладені 
арешти на рахунки Фонду, а також спричинить масові стяги з бюджету в якості компенсації витрат виконавчого провадження, що зупинить діяльність установи взагалі. 
Недостатній обсяг видатків, визначений ФДМУ у 2023 році на приватизацію державного майна зупинить процес підготовки до приватизації та паралізує приватизацію 
визначених Урядом об'єктів, що в підсумку призведе до погіршення процесу інвестування в економіку України, створить клімат до збільшення заборгованості перед 
державою не працюючими підприємствами, посилить кризу в господарській діяльності даних підприємств, що в свою чергу призведе до втрат бюджету в частині 
недоотримання податкових доходів та надходжень від приватизації.

У 2023 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 128 018,3 тис.грн, враховано граничною межею - 95,7 тис.грн, не враховано - 127 922,6 тис.грн. 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Н а й м е н у в а н н я О д и н и ц я  ви м ір у Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії 2 0 2 3  р ік  (п р о ек т) 
в м еж ах  д о в е д е н и х  
гр а н и ч н и х  о б с я г ів

2 023  р ік  (п р о ек т) зм ін и  
у  р азі п ер е д б а ч е н н я  д о д а т к о в и х  

ко ш тів

1 2 3 4 5 6

затрат
1 Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі 

органів приватизації
тис.грн. Договори, акти 

приймання - 
передачі наданих 
послуг

4  6 9 4 ,0

2 Оцінка майна у процесі приватизації 
(корпоратизації) та об'єктів приватизації, 
повернутих за рішенням суду в державну власність

тис.грн. Управлінський
облік

3 5 8 0 ,2

3 Проведення обов'язкового екологічного аудиту, 
аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, 
обслуговування обігу цінних паперів на ринках у 
цінних паперах

тис.грн. Управлінський
облік

16 0 9 5 ,6

4 Висвітлення приватизаційних процесів у засобах 
масової інформації, супроводження веб-сайту 
Фонду, послуги електронного зв’язку

тис.грн. Управлінський
облік

10  2 7 4 ,7

5 Оплата послуг перекладу для співробітництва з 
міжнародними організаціями

тис.грн. Договори,акти 
приймання- 
передачі, надання 
послуг

7 8 ,0

8 Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та 
підвищенням кваліфікації оцінювачів та 
уповноважених осіб з управління державними 
корпоративними правами

тис.грн. Управлінський
облік

5 3 7 ,3

9 Оплата послуг радників (уповноважених осіб), 
залучених до продажу об'єктів приватизації

тис.грн. Договори, акти 
приймання- 
передачі, надання 
послуг

5 8  9 4 0 ,7

продукту
1 Кількість регіональних відділень Фонду 

державного майна України та управлінь 
забезпечення реалізації повноважень в областях цих 
регіональних відділень підключених до єдиної

од. Договори, акти 
приймання- 
передачі наданих 
послуг

2 5 ,0

комп'ютерної мережі органів приватизації

5



2 Кількість проданих об'єктів од. Звіти 0,2 308,0
управлінського
обліку

4 Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, од. Управлінський 99,0
що підлягають приватизації облік

6 Кількість розміщених інформаційних матеріалів з од. Договори, акти 12 984,0
питань проведення приватизації приймання- 

передачі наданих 
послуг

8 Обсяг послуг з перекладу документів сторінок Договори, акти 
приймання- 
передачі наданих 
послуг

400,0

10 Кількість проведених семінарів з навчання од. Управлінський 38,0
працівників органів приватизації, та осіб, 
представників держави, які беруть участь у 
загальних зборах товариств, та осіб, які включені до 
складу наглядових рад, ревізійних комісій

облік

11 Кількість осіб, які пройшли навчання та осіб Управлінський 149,0
підвищення кваліфікації кадрів органів 
приватизації та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, 
які включені до складу наглядових рад, ревізійних 
комісій

облік

13 Кількість проданих об'єктів приватизації, для 
підготовки до продажу яких залучалися радники

шт. Рішення Уряду 2,0

15 Кількість радників, залучених до продажу об’єктів 
приватизації, по яким планується здійснити оплату 
послуг за бюджетні кошти

шт. Рішення Уряду 2,0

16 Кількість процесуальних документів (позовних од. Управлінський 0,9 305,0
заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, 
клопотань, тощо), поданих Фондом державного 
майна України

облік

ефективності
1 Надходження коштів до Державного бюджету тис.грн. Звіти 4,5 6 000 000,0

України від приватизації державного майна управлінського
обліку

2 Середня вартість розміщення одного 
інформаційного матеріалу з питань проведення

тис.грн. Договори, акти 
приймання-

0,4

приватизації передачі наданих 
послуг

4 Середня вартість 1 сторінки перекладу тис.грн. Договори, акти 
приймання- 
передачі наданих 
послуг

0,2

5 Середня вартість навчання одного слухача тис.грн. Управлінський 3,6
облік



Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 128 018,3 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2023 році забезпечено на 95,7 тис.грн. 
Додаткова потреба у коштах становить 127 922,6 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і 
супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" необхідно - 4 694,0 тис.грн: не забезпечено 4 694,0 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі 
приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність" необхідно - 3 580,2 тис.грн: не забезпечено 3 580,2 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного 
стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг, оплата послуг осіб на організацій, 
залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами" необхідно - 16 095,6 тис.грн: не забезпечено - 
16 095,6 тис.грн:

1) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, 
охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно - 8 530,9 тис.грн: не 
забезпечено - 8 530,9 тис.грн;

2) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно - 7 427,4 тис.грн: 
не забезпечено - 7 427,4 тис.грн;

3) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних 
паперах за КЕКВ 2240 необхідно - 137,3 тис.грн: не забезпечено - 137,3 тис.грн.

- За напрямом "Провадження інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення 
приватизаційних процесів у засобах масової інформації, в Інтернеті та/або на радіо, телебаченні, зовнішній рекламі, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" 
необхідно - 10 274,7 тис.грн: не забезпечено - 10 274,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації-" необхідно - 78,0 тис.грн: не забезпечено - 78,0 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються'закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які 
беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій" необхідно - 537,3 тис.грн: не забезпечено - 537,3 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки до 
приватизації та продажу об'єктів великої приватизації" необхідно - 58 940,7 тис.грн: не забезпечено - 58 940,7 тис.грн.

- За напрямом "Сплата судового збору" необхідно - 33 817,8 тис.грн: забезпечено - 95,7 тис.грн, не забезпечено - 33 722,1 тис.грн.

Пошук ефективного власника, залучення інвестицій у підприємства в процесі приватизації є першочерговим завданням для забезпечення ефективності функціонування 
економіки. Таким чином, відсутність коштів призведе до порушення вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", та взагалі зупинить 
процес приватизації.

Доведений обсяг видатків на 2023 рік критично недостатній для виконання поставлених державою перед Фондом завдань з управління об'єктами державної власності, що 
в свою чергу приведе до невиконання плану з надходжень до бюджету коштів від приватизації, унеможливлює оскарження дій недобросовісних покупців, відсутність коштів



для сплати судового збору позбавляє Фонд можливості забезпечити захист інтересів держави в судовому порядку, зокрема унеможливлює звернення до суду з позовами та 
оскарження судових рішень, прийнятих не на користь держави в апеляційному та касаційному порядку, наслідком чого виконавчими рішеннями можуть бути накладені 
арешти на рахунки Фонду, а також спричинить масові стяги з бюджету в якості компенсації витрат виконавчого провадження, що зупинить діяльність установи взагалі. 
Недостатній обсяг видатків, визначений ФДМУ у 2023 році на приватизацію державного майна зупинить процес підготовки до приватизації та паралізує приватизацію 
визначених Урядом об'єктів, що в підсумку призведе до погіршення процесу інвестування в економіку України, створить клімат до збільшення заборгованості перед 
державою не працюючими підприємствами, посилить кризу в господарській діяльності даних підприємств, що в свою чергу призведе до втрат бюджету в частині 
недоотримання податкових доходів та надходжень від приватизації.

У 2023 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 128 018,3 тис.грн, враховано граничною межею - 95,7 тис.грн, не враховано - 127 922,6 тис.грн.
ВСЬОГО: 587 636,4 735 854,4 462 930,3 489 592,8
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