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На № б/н від 17.07.2019
п. Олені
роі+
705-сЗ
роі+иа
Щодо окремих суб 'єктів
господарювання державного
сектору економіки

На Ваші запити від 17.07.2019 Фонд державного майна України (далі - Фонд'
повідомляє.
Відповідно до положень законів України «Про управління об'єктами державно'
власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Кабінету Міністрів Україна
від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єкті!
державної власності» та від ЗО листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методик!
проведення інвентаризації об'єктів державної власності» Фондом ведеться Єдиний реєстр
об’єктів державної власності (далі - Реєстр), що формується згідно з наданою суб’єктам!
управління інформацією щодо об’єктів державної власності, зокрема юридичних осіб, ще
діють лише на основі державної власності, господарських організацій, щодо яки?
здійснюються корпоративні права держави. Таким чином, дії Фонду щодо внесенш
даних до Реєстру залежать від дій суб’єктів управління.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»
уповноважені суб’єкти управління об’єктами державної власності відповідно де
покладених на них завдань, зокрема, ведуть облік об’єктів державної власності, ще
перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням т і
збереженням таких об’єктів, приймають рішення щодо умов його подальшогс
використання і забезпечують надання розпоряднику Реєстру відомостей про об'єкт!
державної власності для формування і ведення зазначеного Реєстру.
Суб’єктами управління до Фонду з метою внесення до Реєстру станом на 01.04.20Н
надані відомості про об’єкти державної власності, які перебувають у сфері їх управління
зокрема щодо 3,5 тис. юридичних осіб (державних підприємств, їх об’єднань, дочірні?
підприємств та господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яки?
перевищує 50 відсотків).
Відповідно до вищевказаних нормативно-правових актів, зазначена в запита?
інформація, зокрема стосовно загальних доходів банку (для банків), у Фонді відсутня.
Крім того, повідомляємо, що перелік суб’єктів господарювання державного
сектору економіки (державних підприємств, ЇХ об’єднань, дочірніх підприємств Тс
господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищу!
50 відсотків), оприлюднено у мережі Інтернет на сайті Фонду (http://www.spfu.gov.ш
— >

Діяльність

— >

Єдиний реєстр о б ’єктів державної власності

— *

Суб'єкті

господарювання), та оновлюється щокварталу. Також відповідна інформацію
розміщується на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua).
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року
№ 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з
управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління
об’єктами державної власності» з метою здійснення контролю за виконанням функцій з
управління об’єктами державної власності проводиться єдиний моніторинг ефективності
управління об’єктами державної власності, зокрема щодо суб’єктів господарювання
державного сектору економіки, та відповідальним за проведення такого моніторингу є
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Для проведення зазначеного
моніторингу суб’єкти управління об’єктами державної власності, у тому числі Фонд,
надають Мінекономрозвитку, за встановленою формою, відповідну інформацію, зокрема
про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, показники
фінансово-господарської діяльності.

Згідно із Законом України «Про Фонд державного майна України» Фонд є
центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує
державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження
державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі
корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать
до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Перелік суб’єктів господарювання, які не підлягають приватизації та належать
до сфери управління Фонду, з інформацією щодо чистого доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної звітності за 2018 рік,
наведено у додатку.
Додаток; на 1 арк. в 1 прим.
Директор Департаменту
моніторингу, прогнозування
та інформаційних технологій

Світлана Дацюк 200 33 39

Додаток
до листа ФДМУ в і д 07.2019 № 10-15-

Перелік суб’єктів господарювання, які не підлягають приватизації та належать
до сфери управління Фонду державного майна України, з інформацією щодо
чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними
останньої річної звітності за 2018 ) І К

№ з /п

Повне найменування суб’єкта господарювання

Код за
ЄДРПОУ

Чистий дохід
від реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД
ЧОРНИХ МЕТАЛІВ " МЕХАНОБРЧОРМЕТ"
(АТ НДПІ "МЕХАНОБРЧОРМЕТ")

4689352

159,00

14308569

96 049,00

2

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМТЕКСТИЛЬМАШ", М.
ЧЕРНІГІВ

14314311

3 519,00

3

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

14309572

1 816,00

ПУБЛІЧНЕ АТ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС
"ЕЛЕКТРОНПРИЛАД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ"
( ПРАТ "ПКІ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ")

14312134

168 986,00

4601819

3 766,00

190503

19 800,00

1
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АТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО мКОНСТРУКТОРСЬКЕ
БЮРО "ДНІПРОВСЬКЕ”
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД ПО ЗВ'ЯЗКУ № 853"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ"

14308411

0

1388199

0

41864238

0

39950170

2670,3

