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ПРЕАМБУЛА 

Підстава проведення аудиту: стаття 98 Конституції України, статті 4, 7 і 10 
Закону України від 02.07.2015 № 576 „Про Рахункову палату”, План роботи 
Рахункової палати на ІІ квартал 2017 року. 

Мета аудиту: встановлення фактичного стану та оцінка ефективності 
адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, які належать 
до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(далі – Мінагрополітики, Міністерство), а саме своєчасності та повноти 
надходжень до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного 
бюджету відповідно до закону та дивідендів (доходу), нарахованих на акції 
(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 
власність, а також оцінка виконання Міністерством повноважень в частині 
реалізації прав держави як власника об’єктів державної власності. 

Предмет аудиту: 
нормативно-правові акти, розпорядчі документи щодо виконання 

повноважень в частині управління об’єктами державної власності, у тому числі 
щодо забезпечення відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України 
порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) державними підприємствами, господарськими товариствами; 

надходження до державного бюджету за кодами класифікації доходів 
бюджету (далі – ККДБ): 21010100 „Частина чистого прибутку (доходу) 
господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), 
що вилучається до державного бюджету відповідно до закону” (далі – частина 
чистого прибутку), 21010500 „Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність”  
(далі – дивіденди); 

стратегічні плани розвитку державних підприємств і господарських 
товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких 
здійснює Мінагрополітики, звітність щодо їх виконання; дані обліку об’єктів 
державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства; фінансова і 
статистична звітність, річні фінансові плани та звіти про їх виконання; звітні 
дані моніторингу фінансової діяльності підприємств, що перебувають в 
управлінні Міністерства, та проведених щорічних перевірок окремо визначених 
державних підприємств і господарських товариств; статистична інформація, дані 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав 
держави; дані розрахунків частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до 
державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднан-
нями, матеріали перевірок; інші документи щодо обґрунтованості планування та 
результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень 
до державного бюджету частини чистого прибутку і дивідендів, а також контролю 
за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності, що 
належать до сфери управління Мінагрополітики; 

стан забезпечення контролю органами державної влади за надходженнями 
до державного бюджету доходів від власності. 
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Об’єкти аудиту: Міністерство аграрної політики та продовольства 
України; Фонд державного майна України (далі – Фонд держмайна, Фонд); 
Державна фіскальна служба України (далі – ДФС, до 17.07.2014 Міністерство 
доходів і зборів України, далі – Міндоходів), головні управління ДФС 
(Міндоходів) у м. Києві та Харківській області. 

Направлення запитів: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України (далі – Мінекономрозвитку);  Державна служба статистики України (далі – 
Держстат); Державна аудиторська служба України (далі – Держаудитслужба). 

Критерії оцінки, які використовуються в ході аудиту: 
законність – відповідність управлінських рішень органів державної влади 

вимогам чинного законодавства, вплив змін, внесених до нормативно-правових 
актів у частині адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, 
які належать до сфери управління Мінагрополітики, та управління такими 
об’єктами державної власності; 

результативність – наслідки реалізації прийнятих Мінагрополітики 
управлінських рішень щодо ефективного використання та збереження об’єктів 
державної власності, які належать до сфери управління Міністерства, їх розвитку 
та збільшення відрахувань до державного бюджету доходів від власності;  

ефективність – забезпечення Мінагрополітики результативного 
контролю за отриманням суб’єктами господарювання, що належать до сфери 
його управління, запланованих результатів фінансово-господарської діяльності; 

своєчасність та повнота – стан нарахування та надходження доходів 
від власності суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління 
Мінагрополітики, до державного бюджету в визначених обсягах у встановлені 
чинним законодавством строки. 

Початкові обмеження щодо проведення аудиту: 2014–2016 роки.  
Методи проведення аудиту: збір і опрацювання нормативно-правових актів, 

адміністративних, розпорядчих, інших документів, що регламентують відносини, 
пов’язані зі сплатою до державного бюджету частини чистого прибутку та 
дивідендів суб’єктами господарювання, які належать до сфери управління Мінагро-
політики, виконання Міністерством повноважень у частині реалізації прав держави 
як власника об’єктів державної власності, а також організацію забезпечення 
повноти і своєчасності надходжень до державного бюджету частини чистого 
прибутку і дивідендів, їх сплати у добровільному порядку та застосованих заходів 
щодо стягнення; показників статистичної звітності, реєстрів і відомчих баз даних 
Фонду держмайна, ДФС (Міндоходів), Мінекономрозвитку, Міністерства юстиції 
України (далі – Мін’юст), Держстату; оцінка дієвості контролю за ними; 
опрацювання інформації, одержаної на запити контрольної групи; ознайомлення, 
опитування, вивчення документів, інших матеріалів, їх зіставлення; опрацювання 
матеріалів засобів масової інформації, спеціальних видань. 

За результатами проведеного аудиту складено 5 актів, опрацьовано  
3 листи від об’єктів аудиту. Департаментом з питань доходів бюджету витрачено  
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ВСТУП 

Переважна більшість усіх суб’єктів господарювання, які належать до сфери 
управління Мінагрополітики (далі – СГ Мінагрополітики), на сьогодні вже не 
здійснюють господарської діяльності. Частина державних підприємств 
зруйнована; із сотнями – Міністерство взагалі втратило зв’язок і не намагається 
його відновити. Досі Мінагрополітики не знає точної кількості підприємств, що 
належать до сфери його управління; їх кількість постійно змінюється як з 
об’єктивних, так і необ’єктивних причин. 

Так, за даними Фонду держмайна станом на 01.01.2014 загальна кількість 
СГ Мінагрополітики (державних підприємств, їх об'єднань та дочірніх 
підприємств), які значилися в Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України (далі – ЄДРПОУ) і належали Мінагрополітики (далі –  
ДП Мінагрополітики), становила 885, тоді як Міністерство підтверджувало 
належність йому лише 425 ДП, що в 2,1 раза менше; станом на 01.10.20161 
загальна кількість ДП Мінагрополітики становила 825, а підтверджена 
Міністерством – 362, що в 2,3 раза менше. 

Як стверджує Мінагрополітики, основною причиною виникнення 
розбіжностей є неодноразові рішення Уряду про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), яка передбачала в певний 
проміжок часу покладання функцій органу управління на Міністерство, зокрема, 
у сферах племінної справи у тваринництві, охорони прав на сорти рослин, рибного 
та лісогосподарського комплексу, ветеринарної та фітосанітарної діяльності, а в 
подальшому такі державні підприємства передавались до сфери управління інших 
ЦОВВ2. 

Водночас Урядом і Мінагрополітики постійно приймалися рішення щодо 
ліквідації окремих ДП, підпорядкованих Міністерству, або їх реорганізації шляхом 
приєднання до новоутвореного підприємства. Але ліквідаційні процедури значної 
кількості ДП неможливо завершити через порушені провадження у справі про 
банкрутство, борги перед державою та кредиторами, відсутність керівників 
підприємств на деяких з них. При цьому Мінагрополітики припинило 
контролювати подальшу роботу окремих з цих ДП; належні зміни до ЄДРПОУ не 
вносилися, внаслідок чого 51,4 відс. ДП, що рахуються в цьому реєстрі за 
Міністерством, відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), припинено або внесено 
запис до нього, що свідоцтво про державну реєстрацію недійсне. 

Протягом 2014–2016 років кількість ДП Мінагрополітики, які сплачували до 
бюджету України податки, збори, інші платежі, постійно зменшувалася, зокрема у 
2016 році вони становили близько 19 відс. вказаної Фондом дермайна кількості; 
частину чистого прибутку підприємства сплачували 7,8 відс. ДП. При цьому 
основними платниками податків, зборів, інших платежів до бюджету були лише два 
підприємства: ДП об’єднання „Артемсіль” і ДП спиртової та лікеро-горілчаної 
                                                 

1 На час проведення аудиту у Фонді держмайна відомості щодо об’єктів державної 
власності станом на 01.01.2017 були відсутні через більш пізні терміни подання органами 
державної влади переліків таких об’єктів до Фонду. 

2 Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
Державне агентство рибного господарства та лісових ресурсів України тощо. 
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промисловості „Укрспирт” (далі – ДП „Укрспирт”), зокрема частину чистого прибутку 
за ці роки ними сплачено 89,6 відс. усіх надходжень від ДП Мінагрополітики, 
податку на прибуток – 87,4 відс., податку на додану вартість (далі – ПДВ) – 70,5 відсотка. 

Проте борги зі сплати податків і зборів до бюджету України мали 26 відс. 
вказаних ДП, у тому числі майже усі ДП спиртової галузі (реорганізовані та 
нереорганізовані), борг яких без урахування сум за справами про банкрутство 
протягом 2014–2016 років збільшився в 5,7 раза. При цьому на одне  
ДП Мінагрополітики – боржника до державного бюджету станом на 01.01.2017 
припадало 3,5 млн грн боргу, тоді як в цілому по Україні на одного платника 
податків (юридичну чи фізичну особу) – боржника – 17,8 тис. гривень. 

Отже, ефективність системи управління об’єктами державної 
власності в Мінагрополітики вкрай низька, що спричинило необхідність 
проведення Рахунковою палатою зазначеного аудиту.  

1. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ 
ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ 
ВІДРАХУВАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ, 

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНАГРОПОЛІТИКИ 

Відповідно до статті 1 Закону України  від 21.09.2006 № 185 „Про управління 
об’єктами державної власності” (зі змінами, далі – Закон № 185) зокрема, 
уповноваженими органами управління здійснюються повноваження щодо 
реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, 
користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством 
України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.  

Статтею 6 Закону № 185 зокрема передбачено, що уповноважені органи 
управління приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію установ 
та організацій, заснованих на державній власності; ініціюють створення 
господарських структур; затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а 
також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3–5 років) державних 
підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх управління, та 
здійснюють контроль за їх виконанням у встановленому порядку; проводять 
моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових 
планів; ведуть облік об'єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, 
здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів; 
здійснюють контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної 
власності; забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів 
України порядку відрахування до Державного бюджету України частини чистого 
прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими товариствами; 
виконують інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами 
державної власності.  

Підпунктами 62 і 63 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.11.2015 № 1119 (із змінами, далі – Положення № 1119), передбачено, що 
Мінагрополітики здійснює управління об’єктами державної власності, що 
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належать до сфери його управління, а також здійснює інші повноваження, 
визначені законом, а отже, і завдання, визначені Законом № 185. 

 Згідно з абзацами першим, четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 11 
Закону № 185 господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні 
права держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати частину 
чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. Господарські товариства, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, 
приймають рішення про відрахування не менше 30 відс. чистого прибутку на 
виплату дивідендів та сплачують до Державного бюджету України дивіденди у 
строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно 
розміру державної частки (акцій) у їх статутних капіталах.  

  Згідно з абзацом шостим частини п’ятої статті 11 Закону № 185 
господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у 
статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 
100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету 
України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових 
нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки 
(акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є 
держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. 

Слід зазначити, що Законом № 185 не визначена верхня величина 
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивідендів, та відповідний алгоритм його відрахування. Внаслідок цього 
базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовувався на виплату 
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у попередньому 
році господарських товариств, у статутному капіталі яких були корпоративні 
права держави, постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 № 33 
(далі – Постанова № 33), що набрала чинності з 11.02.20143, у 2013 році, та 
від 22.04.2015 № 241 (далі – Постанова № 241), що набрала чинності з 08.05.2015, 
у 2014 році було затверджено у розмірі 50 відс.; від 23.03.2016 № 228, що набрала 
чинності з 07.04.2016, у 2015 році – у розмірі 75 відсотків. 

Відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону № 185 
господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права 
держави4, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, 
що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку 
у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, 
що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не 
менше 30 відс., до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів 
органами доходів і зборів нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом 

                                                 
3 У зв’язку із набранням чинності (з 23.04.2014) постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.04.2014 № 109 „Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 29 січня 2014 р. № 33” у пункті 1 Постанови № 33 цифри „30” замінено на цифри „50”. 

4 Та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у 
статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків. 
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шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету 
України.  

При цьому посилання в абзаці восьмому частини п’ятої статті 11 Закону № 185 
на абзац шостий цієї ж частини не відповідає дійсності, оскільки порядок 
визначення пені встановлено в абзаці сьомому зазначеної частини, тобто має 
місце правова неузгодженість.  

Довідково. Така неузгодженість призводить до виникнення судових справ щодо правомірності 
нарахування органами доходів і зборів (ДФС) пені вказаним господарським товариствам, про що 
Рахунковою палатою вже зазначалося в раніше проведених аудитах (у 2014 і 2016 роках) щодо 
ефективності стану планування і своєчасності надходження до бюджету частини чистого 
прибутку і дивідендів.  

Крім того, невчасне прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови № 241, що 
набрала чинності з 08.05.2015, призвело до неможливості фактично виконати в межах діючого 
законодавства окремими господарськими товариствами норму частини п’ятої статті 11 
Закону № 185 щодо прийняття рішення про нарахування дивідендів до 1 травня 2015 року. Така 
ситуація призвела до неоднозначного тлумачення норм Закону № 185 щодо підприємств, які 
прийняли рішення після 1 травня стосовно сплати ними дивідендів, нарахованих на державну 
частку або частину чистого прибутку. 

Водночас Законом України від 21.12.2016 № 1797 „Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні”, що набрав чинності з 01.01.2017, внесено зміни, зокрема, до пункту 41.1 
статті 41 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 (далі – 
Податковий кодекс), а саме цей пункт вказаної статті викладено в новій 
редакції в частині уточнення визначення контролюючих органів, а тому 
Закон № 185 в частині посилання на органи доходів і зборів потребує 
відповідного правового врегулювання. 

 Відповідно до частини першої статті 111 Закону № 185, зокрема, державні 
унітарні підприємства та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого 
прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відс.5 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Згідно з пунктом 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 23.02.2011 № 138 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2016 № 933) (далі – Порядок № 138, Постанова № 138), 
до 27.12.2014 частина чистого прибутку (доходу), що відраховувалася 
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного 
бюджету за відповідний період, визначалася виходячи з обсягу чистого прибутку 
(доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, у розмірі: 

30 відс. – державними підприємствами, що є суб'єктами природних 
монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг 
чистого прибутку яких перевищує 50 млн грн; 

15 відс. – іншими державними унітарними підприємствами. 
 

                                                 
5 Із змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 № 910 „Про внесення зміни до 

Закону України „Про управління об’єктами державної власності”, який набрав чинності з 01.01.2016. 
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З 27.12.2014, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.12.2014 № 7106 (далі – Постанова № 710) до Порядку № 138, 
частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними 
підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний 
період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого 
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми 
чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка 
підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до 
такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку 
або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, 
визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у 
підприємства, у зазначеному вище розмірі (30 і 15 відс.), з 06.01.2016, 
з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 № 11567, – у розмірі 75 відсотків.  

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету, згідно з пунктом 3 Порядку № 138, визначається державними унітарними 
підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої 
ДПС, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Форма 
Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями затверджена 
наказом Державної податкової адміністрації України (далі – ДПА) від 16.05.2011 
№ 2858 (далі – Наказ № 285). 

Водночас абзацом третім пункту 3 Постанови № 138 зобов’язано Державну 
податкову службу інформувати Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) 
щомісяця про обсяги надходження до державного бюджету частини чистого 
прибутку (доходу) окремо за кожним державним унітарним підприємством або 
об'єднанням у розрізі регіонів та органів, уповноважених управляти об'єктами 
державної власності. 

При цьому в Постанову і Порядок № 138, Наказ № 285 не внесено 
відповідних змін у зв’язку з припиненням діяльності (шляхом реорганізації) 
Державної податкової служби.  

Крім того, форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) не 
передбачає подання уточнюючого розрахунку у разі виявлення платником такого 
платежу помилок, допущених у попередніх періодах. Разом з тим у таких 
випадках державні підприємства та їх об’єднання, які є платниками частини 

                                                 
6 „Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини 

чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями”.  
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 28.01.2016 по справі  

№ 826/12407/15 суд постановив визнати незаконною та не чинною з моменту її прийняття 
Постанову № 710. 

Постанова № 710 не відповідає вимогам статей 75 і 77 Господарського кодексу України 
від 16.01.2003 № 436, згідно з якими розподіл прибутку (доходу) державних комерційних і 
казенних підприємств здійснюється відповідно до затвердженого (до 1 вересня року, що передує 
плановому) фінансового плану з урахуванням вимог цього Кодексу та інших законів. 
У фінансовому плані затверджуються суми коштів, які направляються державі як власнику і 
зараховуються до державного бюджету.  

7 „Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”. 

8 Зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2011 за № 643/19381. 
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чистого прибутку, надають органам ДФС (Міндоходів) розрахунки, що 
уточнюють показник відрахувань на суму різниць його позитивного або 
від'ємного значення за формою, встановленою Наказом № 285. Подання 
таких розрахунків не передбачено нормативно-правовими актами України. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 „Деякі 
питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” (із 
змінами, далі – Постанова № 106) контроль за правильністю та своєчасністю 
надходження до державного бюджету за ККДБ 21010100 закріплено, зокрема, за 
ДФС (до 16.12.2015 – до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України  
від 09.12.2015 № 10199, – ДПС), за ККДБ 21010500 – за Мінекономрозвитку, 
ДФС (до 16.12.2015 – ДПС, за актами перевірок). 

Отже, Мінагрополітики, забезпечуючи відповідно до Закону № 185 
відрахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку 
суб’єктами господарювання, що належать до сфери його управління, контроль за 
надходженням цих платежів до бюджету не здійснює.  

В органах ДФС (Міндоходів) облік платників податків ведеться відповідно 
до статей 63–70 розділу ІІ Податкового кодексу, а саме, взяття на облік за 
основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів у 
контролюючих органах (стаття 64 Податкового кодексу) здійснюється на 
підставі відомостей з ЄДР. 

Довідково. Функціонування та ведення ЄДР, у тому числі надання відомостей з нього, 
відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755 „Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (далі – Закон № 755), що з 01.01.2016 
діє в новій редакції, забезпечує його держатель – Мін’юст.  

Відповідно до пункту 1.5 розділу I Порядку обліку платників податків і 
зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 158810 (у редакції 
наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) (із змінами), інформація про платників 
податків, отримана ДФС з ЄДР для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься, 
зокрема, до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб ДФС 
та його складових частин.  

Облік платежів органами Міндоходів і ДФС протягом 2014–2016 років 
забезпечувався відповідно до Порядку ведення органами Міністерства доходів і 
зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів, 
які сплачуються під час митного оформлення товарів, затвердженого наказом 
Міндоходів від 05.12.2013 № 76511 (далі – Порядок № 765), що втратив чинність 
з 10.06.2016 у зв’язку із набранням чинності Порядком ведення органами 
Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, 
митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, затвердженим наказом Мінфіну від 07.04.2016 
№ 42212 (далі – Порядок № 422). 

При цьому Порядок № 765 не передбачав механізму ведення оперативного 
обліку неподаткових платежів, а отже, і частини чистого прибутку. 

                                                 
9 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106”. 
10 Зареєстрований у Мін’юсті 14.05.2014 за № 503/25280. 
11 Зареєстрований у Мін’юсті 04.02.2014 за № 217/24994, втратив чинність. 
12 Зареєстрований у Мін’юсті 20.05.2016 за № 751/28881. 
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Пунктом 3 розділу І Порядку № 422 передбачено, що оперативний облік, 
зокрема інших платежів (як і податків, і зборів) до бюджету, здійснюється 
органами ДФС в інформаційній системі органів ДФС.  

Відповідно до абзацу шостого пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ Порядку № 422 
облік нарахованих і сплачених сум, зокрема, інших платежів до бюджетів, 
відображається в інтегрованих картках платника податків (далі – ІКП) окремими 
обліковими операціями в хронологічному порядку. Разом з тим у пункті 2 
розділу І Порядку № 422 визначено, що ІКП – це форма оперативного обліку 
податків, зборів, митних платежів до бюджетів та єдиного внеску, що ведеться за 
кожним видом платежу та включає перелік показників підсистем інформаційної 
системи органів ДФС, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами 
та цільовими фондами. При цьому це визначення не враховує оперативного 
обліку в ІКП інших платежів, а отже, і частини чистого прибутку, що є 
неподатковим платежем. Тобто має місце неузгодженість між собою наведених 
вище норм13. 

Довідково. ДФС розроблено проект наказу Мінфіну „Про затвердження Змін до 
Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку 
податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в частині уточнення терміну 
„інтегрована картка платника”, зокрема заміни слів „митних платежів до бюджетів та 
єдиного внеску” словами „митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску”, який 
направлено до Мінфіну листом від 31.03.2017. 

Пунктом 6 розділу І Порядку № 422 передбачено, що за даними 
оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, 
єдиного внеску ДФС та її територіальними органами формується звітність про 
нарахування та надходження податків, зборів, єдиного внеску, надходження 
митних та інших платежів до бюджетів, податковий борг, результати 
контрольно-перевірочної роботи, розстрочення (відстрочення) грошових 
зобов'язань (податкового боргу), надміру сплачені податки, збори тощо. 
Зважаючи на це, формування ДФС звітності про нарахування частини чистого 
прибутку відповідно до пункту 6 розділу І Порядку № 422 не передбачено. 

Наказом ДФС від 10.04.2015 № 267 „Про організацію оперативного обліку 
податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” (далі – Наказ № 267) затверджено Методичні 
рекомендації щодо ведення форм оперативного обліку податків, зборів, митних 
платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
(далі – Методичні рекомендації № 267), а також перелік цих форм (далі – 
Перелік форм № 267)14.   

Довідково. Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 розділу 1 Методичних рекомендацій № 267 
залежно від виду платежу відкриваються ІКП, зокрема за ф. № 6 – для обліку сум податків, 

                                                 
13 За інформацією ДФС, службою розроблено проект змін до Порядку № 422 щодо 

включення до визначення „ІКП” інших платежів.   
14 Із змінами, внесеними наказом ДФС від 12.04.2016 № 304. До Наказу № 267 діяв 

наказ ДПС від 21.04.2011 № 230 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення 
форм оперативного обліку податків і зборів та інших доходів бюджету, контроль за 
справлянням яких здійснюється органами ДПС, та Перелік форм оперативного обліку 
податків і зборів та інших доходів бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється 
органами ДПС” (в редакції наказу від 10.04.2012 № 274), а також наказ Міндоходів  
від 08.07.2014 № 404 „Про організацію оперативного обліку податків, зборів, митних 
платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 
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зборів, платежів, за якими передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків), 
за ф. № 15 – для обліку сум платежів, за якими не передбачено подання платником 
податкових декларацій (розрахунків). В Переліку форм № 267 за кожним кодом платежу 
вказуються дані, за якими саме документами (податкової звітності чи актами перевірок) 
нараховується платіж, форма обліку платежу, вид бюджету, урахування платежу в 
оперативній звітності: надходження, податковий борг, переплата. 

Згідно з Переліком форм № 267 ККДБ 21010100 (рядок 168, із змінами, 
внесеними наказом ДФС від 12.04.2016 № 30415) ведеться як за ф. № 6, так і за  
ф. № 15. При цьому за ф. № 6 дані за цим кодом включаються до показників 
„надходження”, „податковий борг” і „переплата” оперативної звітності органів ДФС, 
а за ф. № 15 – лише до показника „надходження”, тобто в Переліку форм № 267 
має місце неоднозначність ведення оперативного обліку частини чистого 
прибутку в ІКП територіальними органами ДФС. 

 Згідно з пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону № 185 Фонд 
держмайна здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності (виступає його розпорядником, 
далі – Реєстр ОДВ), а також створення і ведення реєстру корпоративних прав 
держави (далі – Реєстр КПД), який є складовою частиною Реєстру ОДВ.  

Згідно з частиною другою статті 12 Закону № 185 Реєстр ОДВ формується  
Фондом держмайна за участю ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері статистики, 
ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 
Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління, а 
також Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на єдиних 
методологічних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до пункту 2 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 
№ 467 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 № 142, 
далі – Положення № 467), Реєстр ОДВ формується Фондом за участю 
Держстату, Державної податкової адміністрації, НКЦПФР, Держгеокадастру, 
Держпідприємництва, Антимонопольного комітету України та інших органів, 
уповноважених управляти об’єктами державної власності. При цьому до 
Положення № 467 не внесено змін у зв’язку з реорганізацією ЦОВВ, таких 
як Держстат, Держпідприємництво і ДПА, що не відповідає частині другій 
статті 12 Закону № 185, відповідно до якої цей Реєстр формується, зокрема, 
за участю ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику16. Отже, частина друга статті 12 Закону № 185 та пункт 2 
Положення № 467 в частині посилання на ЦОВВ потребують відповідного 
правового врегулювання. 

Відповідно до пунктів 4 і 8 Положення № 467 органи, уповноважені 
управляти об'єктами державної власності, ведуть облік об'єктів державної 
власності, які належать до сфери їх управління та підлягають внесенню до 
Реєстру ОДВ; здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру ОДВ та їх 

                                                 
15 До вказаних змін рядок 136 Переліку.  
16 На сьогодні відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014 № 375 (із змінами від 16.01.2017), Мінфін забезпечує формування та 
реалізацію єдиної державної податкової, митної політики.  
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відповідністю встановленим вимогам; передають щокварталу Фондові 
держмайна інформацію для внесення змін до Реєстру ОДВ. Фонд держмайна 
накопичує, аналізує, поповнює, зберігає і захищає дані Реєстру ОДВ та 
контролює достовірність і доступ до них.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 затверджено 
Методику проведення інвентаризації об’єктів державної власності (далі – 
Методика № 1121), у пункті 1 якої визначено механізм, зокрема, упорядкування 
обліку юридичних осіб з метою формування Реєстру ОДВ. 

Так, відповідно до пунктів 2–4 Методики № 1121 суб'єктами упорядкування 
обліку юридичних осіб є: Фонд держмайна, органи виконавчої влади та інші 
державні органи, які здійснюють управління об'єктами державної власності. 
Упорядкуванню підлягає облік державних підприємств, їх об'єднань, установ та 
організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються 
корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких 
перебуває державне майно (далі – юридичні особи).  

Юридичні особи, облік яких підлягає упорядкуванню, поділяються на:  
1) юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління 

органу державної влади, який цього не підтверджує;  
2) юридичні особи, належність яких до сфери управління відповідного 

органу державної влади підтверджена цим органом, у тому числі юридичні особи: 
дані про належність яких до сфери управління органу державної влади 
збігаються з даними ЄДРПОУ; які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери 
управління іншого органу державної влади; відомості про які в ЄДРПОУ відсутні.  

Довідково. Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996  
№ 118 „Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”  
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499, далі – Положення 
про ЄДРПОУ), ЄДРПОУ – це автоматизована система збирання, накопичення та 
опрацювання даних про юридичних осіб усіх форм власності та організаційно-правових форм 
господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території 
України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.  

ЄДРПОУ ведеться, зокрема, з метою забезпечення єдиного державного обліку та 
ідентифікації суб'єктів (присвоюється ідентифікаційний код, який зберігається за суб'єктом, 
якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним). 

Розпорядником ЄДРПОУ відповідно до Положення про ЄДРПОУ є Держстат. 
Отже, відповідно до вказаних нормативно-правих актів Мінагрополітики є 

одним із уповноважених органів управління, відповідальних за 
упорядкування обліку об’єктів державної власності, подання Фондові 
держмайна достовірної та у повному обсязі інформації для внесення даних до 
Реєстру ОДВ. При цьому ні Методика № 1121, ні інші нормативно-правові 
акти України не передбачають важелів впливу щодо притягнення до 
відповідальності посадових осіб органів державної влади за невиконання 
ними вимог в частині забезпечення упорядкування обліку юридичних осіб. 

З метою забезпечення належного виконання функцій, покладених на 
Мінагрополітики щодо управління об'єктами державної власності, наказом 
Міністерства від 23.01.2014 № 3917 (далі – Наказ № 39) було затверджено 
переліки державних підприємств, установ і організацій, функції координації 

                                                 
17„Про повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України”. 
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діяльності яких покладалися на його структурні підрозділи. Відповідно до наказу 
Мінагрополітики від 28.11.2014 № 48618 (далі – Наказ № 486) Наказ № 39 було 
визнано таким, що втратив чинність, але новий перелік указаних юридичних осіб 
не затверджувався. Наступні переліки затверджено лише наказом від 07.12.2015 
№ 469 (з аналогічною назвою, далі – Наказ № 469, Перелік № 469).  

Отже, протягом 2015 року за структурними підрозділами Міністерства, 
уповноваженими виконувати функції з управління об’єктами державної 
власності, державні підприємства, установи та організації не закріплювалися. 

Таким чином, нормативно-правова база в частині обліку об’єктів 
державної власності та механізму нарахування частини чистого прибутку  
органами ДФС (Міндоходів) протягом 2014–2016 років була недосконалою, 
нормативи відрахування господарськими товариствами дивідендів і 
державними підприємствами частини чистого прибутку постійно 
змінювалися, що ускладнювало контроль у зазначеній сфері, створювало 
підстави для виникнення судових спорів та не сприяло своєчасному та у 
повному обсязі наповненню дохідної частини державного бюджету.  

2. СТАН ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

Аудитом встановлено, що Мінагрополітики протягом 2014–2016 років  
не володіло повними даними щодо кількості суб’єктів господарювання, які 
належать до сфери його управління. 

За даними Міністерства, які були надані контрольній групі, станом на 
01.01.2016 на його обліку перебувало 340 ДП, станом на 01.10.2016 їх кількість 
збільшилася до 347 ДП, але переліків цих підприємств не було надано, як не 
надано даних щодо кількості ДП на початок 2014 і 2015 років, а також кількості 
ДП, які значаться в переліках № 39 і № 469. Обґрунтованого пояснення щодо 
відсутності запитуваних даних Мінагрополітики не надало.  

Довідково. Перелік № 39 налічував 584 державних підприємства, установи та 
організації, а Перелік № 469 – 504, але встановити загальну кількість ДП і СГ з них 
неможливо внаслідок відсутності даних щодо організаційно-правової форми вказаних в них 
юридичних осіб, або примітки щодо здійснення/нездійснення ними господарської діяльності 
тощо. Зокрема, ДП „Сумська спеціалізована контрольно-насіннева лабораторія по цукрових 
буряках” і ДП „Експериментальний машинобудівний завод соляної промисловості”19 за 
назвою можливо віднести до переліку ДП. Однак в ЄДР зазначено їх організаційно-правову 
форму: „державна організація (установа, заклад)”. І навпаки, деякі установи та організації 
протягом періоду аудиту здійснювали господарську діяльність та сплачували відповідні 
податки і збори, а також частину чистого прибутку як суб’єкти господарювання. При цьому 
змін щодо збільшення юридичних осіб в Переліку № 469, що слугувало б підставою для 
збільшення Мінагрополітики кількості ДП протягом 2016 року, не вносилося. 

Водночас, за показниками зведеної інформації щодо кількості підприємств 
державного сектору економіки, що готувалася Міністерством на виконання 
Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом 

                                                 
18 „Про повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України”, втратив 
чинність згідно з наказом Мінагрополітики від 07.12.2015 № 469. 

19 За Переліком № 39 мають назву Сумська спеціалізована контрольно-насіннева 
лабораторія „Державне підприємство по цукрових буряках” і Державне науково-виробниче 
підприємство „Експериментальний машинобудівний завод гірничошахтного та технологічного 
устаткування соляної промисловості”. 
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Мінекономрозвитку від 21.06.2005 № 17320 (у редакції наказу Мінекономрозвитку 
від 16.03.2009 № 216) (далі – Порядок № 173), і Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного 
сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 
№ 20521 (далі – Порядок № 205), загальна кількість підприємств 
Мінагрополітики за 2014 і 2015 роки становила 470 і 57 од. 4

ГТ).  

22 відповідно, у тому 
числі три господарські товариства (далі – 

За даними Єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами 
державної власності (далі – Моніторинг ефективності), який здійснюється на 
виконання вимог Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з 
управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення управління 
об’єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.06.2007 № 832 (далі – Порядок № 832), кількість СГ 
Мінагрополітики у 2014 році становила 366 од., у 2015 році та 9 місяців 2016 року – 
352 од., з яких три ГТ. 

Разом з тим, за даними Фонду держмайна, кількість ДП, належність яких до 
сфери управління Мінагрополітики підтверджена в електронному вигляді під час 
формування Реєстру ОДВ відповідно до вимог пункту 4 Положення № 467 і 
Методики № 1121, на початок 2014–2016 років становила 425, 412 і 365 од. 
відповідно, на 01.10.2016 – 362 од. і постійно зменшувалася (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка кількості суб’єктів господарювання,  

що належать до сфери управління Мінагрополітики 

Показник 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.10.2016
Різниця 
станом на 

01.01.2014 і 
01.10.2016 (+/-)

За інформацією, наданою Міністерством  – – 340 347 –
За даними звіту до Порядків № 173 і № 205 – 467 454 – –
За даними Моніторингу ефективності  – 363 349 349 –
За даними Фонду держмайна 885 871 828 825 -60
  у тому числі:     
кількість ДП, належність яких до сфери управління 
Мінагрополітики підтверджена Фонду  425 412 365 362 -63
з них:     
– значилися в ЄДРПОУ за іншими ЦОВВ 57 44 12 11 -46
– не визначено ЄДРПОУ  ЦОВВ 5 8 8 8 3
у тому числі (за даними ЄДР станом на 01.06.2017, 
вибірку яких здійснено контрольною групою):     
– відсутні в ЄДР – – – 14 –
– припинено – – – 7 –
– не перебували в процесі припинення, свідоцтво 
про державну реєстрацію недійсне – – – 11 –
– в стані припинення – – – 124 –
– не перебували в процесі припинення – – – 175 –
кількість ДП, які зареєстровані в ЄДРПОУ за 
Мінагрополітики, але належність до сфери 
управління не підтверджена цим органом 460 459 463 463 3
у тому числі (за даними ЄДР):     
– відсутні в ЄДР 252 252 253 253 1
– не перебували в процесі припинення, свідоцтво 
про державну реєстрацію недійсне 141 140 139 139 -2
– в стані припинення 40 40 42 42 2
– не перебували в процесі припинення 17 17 19 19 2

                                                 
20 Зареєстрований в Мін’юсті 14.04.2009 за № 336/16352. 
21 Зареєстрований в Мін’юсті 19.03.2015 за  № 300/26745. 
22 За 2016 рік вказана інформація відсутня, оскільки на час проведення аудиту термін 

подання її до Мінекономрозвитку не настав. 
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До Реєстру КПД включено три ГТ (підтверджених Мінагрополітики):  
ДАК „Хліб України”, ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” 
(далі – ПАТ „ДПЗКУ”) і ПАТ „Аграрний фонд” (з 01.01.2015, утворене  
в 2013 році), 100 відс. акцій яких належать державі. 

Аудитом встановлено, що протягом 2016 року Мінагрополітики 
підтверджувало належність йому восьми ДП: „Лужанський експериментальний 
завод”, „Євпаторійське”, „Сільськогосподарське підприємство „Прогрес”, 
Макарівське державне сільськогосподарське підприємство „Сортнасіннєовоч”, 
„Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство „Карпатський 
держспецлісгосп”, „Харківське обласне державне агролісомеліоративне 
підприємство „Харківоблагроліс”, Дослідне господарство „Хоростківське” і 
„Криворізьке „Райагропроменерго”, які відсутні в Переліку № 469, а тому 
контроль за ними не закріплено за структурними підрозділами 
Міністерства. 

Кількість ДП, підтверджених Міністерством, зменшилася внаслідок 
передачі до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів (далі – 
Держлісагенство) 37 ДП23, у тому числі 35 цілісних майнових комплексів 
державних лісогосподарських підприємств відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 03.07.2013 № 584-р24; передачі до органів приватизації  
11 ДП; припинення діяльності 13 ДП, у тому числі після реорганізації п’яти ДП 
спиртової промисловості шляхом їх приєднання до ДП „Укрспирт” як 
відокремлених підрозділів.  

Чотири ДП25, належність яких до сфери управління на початок 2014 і  
2015 років була підтверджена Мінагрополітики, станом на 01.01.2016 і 01.10.2016 
включено до переліку ДП, які зареєстровані в ЄДРПОУ за Мінагрополітики, але 
належність до сфери управління не підтверджена цим органом, кількість яких 
на останні дві дати збільшилася і становила 463 ДП відповідно (табл. 1).  

При цьому, за даними Фонду держмайна, станом на 01.10.2016 
Мінагрополітики підтверджувало належність до сфери його управління 11 ДП26, 
які в ЄДРПОУ значаться за іншими ЦОВВ внаслідок передачі окремих 
підприємств до сфери управління Мінагрополітики без внесення змін в їх 
реєстраційні дані в ЄДР і технічних помилок, допущених державними 
реєстраторами під час реєстрації таких об’єктів, а також вісім ДП27, щодо яких 
не визначено в ЄДРПОУ ЦОВВ. 

                                                 
23 Які в ЄДРПОУ станом на 01.01.2014 і тд. значаться за Держлісагенством. 
24 „Про передачу цілісних майнових комплексів державних лісогосподарських 

підприємств до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів”. 
25 Державне виробничо-обслуговуюче підприємство „Агроремтехзабезпечення”, 

Український проектно-технологічний інститут „Укрхарчопромсистема”, Державне об'єднання 
агропромислового комбінату „Кримрадгоспвинпром” і „Дитячий оздоровчий комплекс „Орбіта”. 

26 Барський спиртовий завод, Гайворонський завод безалкогольних напоїв, Червоноар-
мійський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна і „Укрспиртпостач” – помилка 
реєстрації; „Харківське обласне державне агролісомеліоративне підприємство „Харківоблагроліс” і 
„Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство „Карпатський держспецлісгосп” – 
за Держлісагенством; „Євпаторійське” і „Степове”– за Міноборони; Державна дослідно-
експериментальна агрофірма „Асканія-Нова” – за УААН; „Фумігаційний загін” (код за ЄДРПОУ 
25977026) – за Держветфітослужбою; „Дібрівський кінний завод № 62” – за ДУС. 

27 Івано-Франківське, Київське і Чернівецьке обласні державні об'єднання спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості, Концерн „Укрспирт”, Державний концерн „Національне 
виробничо-аграрне об'єднання „Масандра”, ДП шовкорадгосп „Апостолівський”, „Харківське 
обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві”, Державне 
науково-технологічне виробниче підприємство „Вереск”. 
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Усього за даними Фонду, з урахуванням даних ЄДРПОУ, кількість  
ДП Мінагрополітики на початок 2014–2016 років становила 885, 871 і 828 од. 
відповідно, на 01.10.2016 – 825 од. (табл. 1). При цьому підтверджені 
Мінагрополітики про належність до сфери його управління ДП становили 
48,0–43,9 відсотка. 

Водночас аудитом установлено, що Мінагрополітики станом на 01.10.2016 
підтверджувало належність до сфери його управління 32 ДП, які на час 
проведення аудиту відсутні в ЄДР, припинено та внесено запис до ЄДР 
„свідоцтво про державну реєстрацію недійсне”, а з урахуванням даних Фонду щодо 
непідтверджених Міністерством ДП їх кількість в цілому становила 424 од., або 
51,4 відс. усіх ДП Міністерства (табл. 1, перелік цих ДП наведено в додатку). 

Таким чином, протягом 2014–2016 років Мінагрополітики не володіло 
повними даними щодо ДП, які за даними ЄДРПОУ належали до сфери його 
управління: підтверджені Міністерством відомості, що надавалися Фонду 
держмайна в електронному вигляді, охоплювали лише 48,0–43,9 відс.  
(425–362) ДП, щодо 32 ДП, на сьогодні, відсутні дані в ЄДР, припинено, або 
внесено запис до ЄДР, що свідоцтво про державну реєстрацію недійсне.  
Разом з тим 11 ДП в ЄДРПОУ значаться за іншими ЦОВВ, а щодо восьми ДП 
в ЄДРПОУ не визначено ЦОВВ. При цьому в різних звітах Міністерства дані 
щодо кількості ДП суттєво різнилися. 

3. СТАН ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІНАГРОПОЛІТИКИ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

На виконання Порядку № 173 державними комерційними підприємствами 
Мінагрополітики наказами від 25.04.2013 № 282 „Про складання фінансових планів 
державними комерційними підприємствами на 2014 рік” (далі – Наказ № 282) і 
від 22.05.2014 № 192 „Про складання фінансових планів на 2015 рік” (далі – 
Наказ № 192) було зобов’язано керівників державних комерційних підприємств, 
що належать до сфери управління Міністерства, забезпечити розробку фінансових 
планів (далі – фінплан). 

Проте робота з розроблення та затвердження наказу про складання 
фінпланів на 2016 рік Мінагрополітики не була організована. 

Слід зазначити, що з 03.04.2015 втратив чинність Порядок № 173 і набрав 
чинності Порядок № 205, яким змінено систему організації роботи із складання 
та затвердження фінпланів, а також здійснення контролю за їх виконанням, що 
необхідно було врахувати у відповідному наказі Мінагрополітики про організацію 
роботи із складання та подання фінпланів на 2016 рік.   

Крім того, починаючи з 28.11.2014 відповідно до пункту 1 Наказу № 486 
функції координації діяльності окремих державних підприємств, установ та 
організацій, що знаходяться у державній власності та належать до сфери 
управління Мінагрополітики, покладені на Управління державного майна (з серпня 
2015 року – Департамент з управління державною власністю), здійснюються в 
порядку, що визначається окремим наказом. Водночас в кінці року, протягом якого 
мав здійснюватися процес фінансового планування на 2016 рік за Наказом № 469, 
прийнятим в грудні 2015 року, було затверджено лише окремі положення щодо 
обов’язків структурних підрозділів. 

Це свідчить про відсутність узгоджених управлінських рішень в 
Мінагрополітики внаслідок втрати контролю його структурними 
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підрозділами за виконанням повноважень щодо управління об’єктами 
державної власності в частині забезпечення надання та затвердження річних 
фінпланів підприємств. 

Зазначене підтверджується негативною динамікою частки затверджених 
фінпланів ДП у загальній кількості наданих на затвердження до Мінагрополітики.  

Так, за даними Міністерства, наданими Рахунковій палаті, на 2014 рік 
суб’єктами господарювання було подано до Міністерства 136 проектів фінпланів, 
затверджено – 118, або 86,8 відс. поданих; на 2015 і 2016 роки було подано 81 і 
100 проектів, затверджено – 42 і 57 фінпланів, або 51,9 і 57 відс. відповідно. 

Довідково. Основною причиною не затвердження наданих до Міністерства фінпланів 
на 2016 рік, за поясненням Мінагрополітики, зокрема, є невідповідність поданих проектів 
фінпланів вимогам Порядку № 205. 

Разом з тим, за даними реєстрів СГ зведеної інформації щодо кількості СГ, 
яка відповідно до Наказу № 173 надавалася Мінагрополітики до 
Мінекономрозвитку (далі – Зведена інформація) за 2014 рік, на цей рік було 
затверджено 129 фінпланів (126 ДП і 3 ГТ), з яких 31 фінплан ДП, що 
відносилися до галузі лісового господарства та не були зазначені в переліках, 
наведених в додатках до Наказу № 39. Тому на 2014 рік фінплани були 
затверджені лише для 98 СГ, визначених цим наказом. 

Крім того, Мінагрополітики не володіло достовірними даними щодо 
кількості СГ, які в 2014–2016 роках здійснювали господарську (економічну) 
діяльність. Так, відповідно до наданої Рахунковій палаті інформації щодо 
підприємств державного сектору економіки, які здійснювали в 2014–2015 роках 
фінансово-господарську діяльність, їх кількість становила 180 і 142 СГ28 (табл. 2). 

Проте ці показники не узгоджуються з даними, що подавалися  
Міністерством до Мінекономрозвитку на виконання вимог Порядку № 832. 

Таблиця 2 
Загальна кількість працюючих суб’єктів господарювання, що в 2014–2016 роках 

належали до сфери управління Мінагрополітики  
Показник 2014  2015  9 місяців 2016  

За даними Мінагрополітики: 
За фінансовою звітністю 180 142 145 
Відповідно до Моніторингу ефективності Мінагрополітики * 84 145 
Різниця (одиниць) – +58 0 
За даними інформації Мінекономрозвитку 130 95 124 
Різниця з даними Мінагрополітики   
За фінансовою звітністю -50 -47 -21 
За даними Моніторингу ефективності Мінагрополітики * +11 -21 

* дані Моніторингу ефективності Мінагрополітики за 2014 рік Рахунковій палаті не надано. 

За даними Мінекономрозвитку29 кількість таких СГ суттєво відрізняється 
від показників, наданих Рахунковій палаті, та є значно меншою, зокрема за  
2014–2015 роки, на 50 і 47 од. відповідно, а за 9 місяців 2016 року – на 21 одиницю. 

Згідно з Порядками № 173 і № 205 фінплани підприємств, що є суб’єктами 
природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого 
прибутку яких перевищує 50 млн грн, та підприємств, органом управління яких є 
Кабінет Міністрів України, підлягають затвердженню шляхом прийняття 
відповідних рішень Кабінету Міністрів України. До цієї категорії підприємств у 

                                                 
28 Визначено спеціалістами Департаменту з управління державною власністю Міністерства 

за кількістю СГ, що подали до органу управління фінансову звітність за 2014 рік.  
29 Інформація щодо кількості СГ Мінагрополітики надана на запит Рахункової палати 

листом від 18.04.2017 № 494/05. 
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2014–2016 роках відносилося ДП об’єднання „Артемсіль”, фінплан якого був 
погоджений Мінагрополітики та Мінекономрозвитку, проте Кабінетом Міністрів 
України не затверджений.  

На 2016 рік проект фінплану ДП об’єднання „Артемсіль” надійшов на 
затвердження до Мінагрополітики 09.06.2015 з порушенням встановлених 
пунктом 4 Порядку № 205 термінів (до 01 червня року, що передує плановому), 
затверджений 14.04.2016 з порушенням термінів, встановлених частиною 
другою статті 75 Господарського кодексу України. 

Водночас аудитом встановлено, що жодним з 100 СГ, що подали проекти 
фінпланів на 2016 рік, не було дотримано строки їх подання, встановлені 
пунктом 4 Порядку № 205, а також жоден з 57 затверджених фінпланів СГ на 
цей рік не був затверджений в строки, визначені частиною другою статті 75 
Господарського кодексу України (до 01.09.2015). 

Таким чином, Мінагрополітики протягом 2014–2015 років і 9 місяців 
2016 року не забезпечено ефективного виконання функцій з управління 
об’єктами державної власності, зокрема: 

– відсутність узгоджених управлінських рішень між структурними 
підрозділами призвела до втрати контролю та належного виконання 
повноважень щодо управління об’єктами державної власності в частині 
забезпечення подання та затвердження річних фінпланів підприємств; 

– в Міністерстві відсутні достовірні дані щодо кількості СГ 
державного сектору економіки, що здійснювали господарську (економічну) 
діяльність у зазначеному періоді.  

4. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ФІНАНСОВИХ 
ПЛАНІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ  

Відповідно до пункту 15 Порядку № 173 і пункту 12 Порядку № 205 
органи управління подають зведені звіти показників виконання фінпланів СГ 
(далі – Зведений звіт) та звіти про виконання показників фінпланів, які 
затверджуються Кабінетом Міністрів України, окремо щодо кожного 
підприємства у встановлені терміни до Мінекономрозвитку.  

Відповідно до зведених звітів щодо виконання показників фінпланів за 
2014–2015 роки підприємствами державного сектору економіки, які належать до 
сфери управління Мінагрополітики, надано 52 і 34 відповідно звітів про 
виконання фінпланів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Аналіз подання звітів про виконання показників фінансових планів та фінансової 
звітності СГ, що належать до сфери управління Мінагрополітики, за 2014–2015 роки 

№ п/п Показники 2014   2015  
1 Кількість СГ, що подали звіти про виконання фінпланів 
1.1 За даними Зведеного звіту Мінагрополітики 52 34 
1.2 За даними, встановленими під час аудиту 73 36 
1.3 Відхилення (+,–)  -21 -2 
2 Кількість СГ, які подали фінансову звітність (ФЗ) 180 142 
2.1 Різниця між кількістю СГ, які подали ФЗ, і кількістю СГ, підтверджених в 

ході аудиту, що подали звіти про виконання фінпланів 
107 106 

3 Кількість СГ, що отримали прибуток  54 47 
3.1 Відсоток до кількості СГ, що подали ФЗ   30,0 33,2 
4 Кількість СГ, що отримали збитки 103 82 
4.1 Відсоток до кількості СГ, що подали ФЗ  95,4 57,7 
5 Кількість СГ, що працювали на межі беззбитковості  23 13 
5.1 Відсоток до кількості СГ, що подали ФЗ  12,3 9,1 
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В цілому фінансову звітність про здійснення фінансово-господарської 
діяльності у зазначеному періоді подали в середньому на 107 СГ більше, ніж 
звітували про виконання фінпланів. 

Отже, в 2014 і 2015 роках Мінагрополітики не забезпечило охоплення 
фінансовим плануванням усіх СГ, що подали фінансову звітність до 
Міністерства, та відображення у Зведеній звітності показників усіх СГ, що 
подали до органу управління звіти про виконання фінпланів.  

Зокрема, із загальної кількості СГ, що звітували про виконання фінпланів у 
2015 році, п’ять СГ працювали без затвердженого фінплану, серед яких 
економічно визначальні ДП об’єднання „Артемсіль” і ПАТ „ДПЗКУ”. 

За інформацією Мінагрополітики, за 2016 рік (станом на 14.04.2017) звіти 
про виконання фінпланів подали 50 СГ, тоді як фінансову звітність подали 72 СГ.  
Отже, 30,6 відс. (22 СГ) підприємств, що здійснювали господарську діяльність і 
подали фінансову звітність, не подали звіти про виконання фінпланів за 2016 рік. 

Водночас на дату завершення аудиту Мінагрополітики контрольній групі 
не були надані зведені показники виконання фінпланів СГ, які відзвітували, а 
також матеріали аналізу окремих чинників, які призвели до значних відхилень 
фактичних показників від планових, що унеможливило здійснення аналізу та 
надання оцінки стану виконання показників фінпланів за 2016 рік.  

Наказами № 282 і № 192 Мінагрополітики були визначені підприємства, що 
мали суттєвий вплив на фінансові показники Зведених звітів, зокрема 
ДП: „Масандра”, „Артемсіль”, „Укрспирт”, „Конярство України”, ДАК „Хліб 
України”, ПАТ: „ДПЗКУ” і „Аграрний фонд”. Разом з тим Міністерством не 
забезпечено контролю за затвердженням цими СГ фінпланів та подання звітів 
про їх виконання. Так, у 2014 році затвердили фінплани і подали звіти про їх 
виконання три СГ (ДП „Конярство України”, ПАТ: „ДПЗКУ” і „Аграрний 
фонд”), а у 2015 році − лише два СГ (ПАТ: „ДПЗКУ” та „Аграрний фонд”). 

Відповідно до пункту 1 Порядку № 832 контроль за виконанням функцій з 
управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення 
Моніторингу ефективності щодо: оцінки ефективності управління; показників 
фінансово-господарської діяльності СГ; стану виконання СГ фінпланів та їх 
платоспроможності; додержання законності щодо використання та збереження 
державного майна; виконання суб'єктами управління обов'язків відповідно до 
законодавства. Відповідальним за проведення Моніторингу ефективності є 
Мінекономрозвитку (пункт 3 Порядку № 832). 

Згідно з Методичними рекомендаціями застосування критеріїв визначення 
ефективності управління об’єктами державної власності, затвердженими наказом 
Мінекономрозвитку від 15.03.2013 № 253 (далі – Методичні рекомендації № 253), 
Мінагрополітики на адресу Мінекономрозвитку надавались листи щодо СГ, що 
належать до сфери його управління. Проте інформаційно-аналітичні матеріали 
про ефективність управління об’єктами державної власності за І квартал,  
І півріччя та 9 місяців 2015 року такими листами не направлялись. За наданими 
поясненнями зазначені матеріали подавались без супровідних документів. 
Матеріали за І квартал 2016 року подавалися до Мінекономрозвитку  
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не відповідно до терміну, встановленого Методичними рекомендаціями № 253  
(до 15 травня поточного року), а саме 06.06.2016. 

Під час здійснення вибіркового аналізу показників виконання фінпланів та 
результатів фінансово-господарської діяльності СГ за даними додатка 4 
Методичних рекомендацій № 253 аудитом встановлено, що при відображенні 
таких показників Мінагрополітики допускались системні порушення, а саме: за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році не відображались, 
або невірно відображались показники у графі „чистий фінансовий результат” та 
„відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету”, зокрема: 

– ДП „Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат „Пуща-Водиця” 
(далі – НДВА „Пуща-Водиця”) отримало 44,3 млн грн чистого прибутку, проте 
за даними розрахунків, поданих підприємством до ДФС, чистий фінансовий 
результат було зменшено на 16,4 млн гривень. Таке уточнення не знайшло свого 
відображення в показниках моніторингу фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Водночас воно призвело до зменшення суми відрахувань до 
державного бюджету частини чистого прибутку на 2,4 млн гривень. 

За даними Мінагрополітики, у 2015 році відрахування до державного бюдже-
ту на виплату дивідендів ПАТ „Аграрний фонд” становили 333,2 млн гривень. 
Водночас при проведенні аудиту в ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що 
товариством не було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2014 рік 
до 01.05.2015, а тому відповідно до вимог Закону № 185 ним сплачено до 
державного бюджету 333,2 млн грн частини чистого прибутку за відповідним 
кодом бюджетної класифікації.  

Отже, відсутність контролю з боку Мінагрополітики за виконанням 
показників фінпланів СГ, що належать до сфери його управління, 
призводить до надання недостовірних даних до Мінекономрозвитку.  

Крім того, при здійсненні аналізу фінансово-господарської діяльності 
ПАТ „ДПЗКУ” за 2015 рік аудитом встановлено невідповідність окремих його 
показників, а саме: загальна вартість активів на кінець 2015 року та на початок 
2016 року мала бути єдиною. Однак за показниками Моніторингу ефективності, 
наданого до Мінекономрозвитку, така вартість на кінець 2015 року була 
більшою на 1 528,4 млн грн, ніж зазначено на початок 2016 року.  

За поясненнями Мінагрополітики, ПАТ „ДПЗКУ” здійснювало коригування 
фінансового звіту за 2016 рік в частині зміни показників за попередній 2015 рік 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах” і Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку 8 „Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”, в яких 
зазначено, що у фінансовій звітності за 9 місяців 2016 року сума коригувань 
непокритого збитку за порівнюваний 2015 рік становить 1 528,4 млн грн та 
становить переважно суму донарахованого резерву сумнівної заборгованості 
(1 527,4 млн гривень). 

Разом з тим існують можливі ризики щодо повноти відображення 
сформованого резерву сумнівних боргів у розмірі 1 527,4 млн грн в податковій 
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звітності ПАТ „ДПЗКУ” за 2016 рік30, а саме їх впливу на формування фінансового 
результату до оподаткування в частині дотримання вимог статті 139 Податкового 
кодексу.  

Довідково. Відповідно до підпункту 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 фінансовий 
результат до оподаткування збільшується: на суму витрат на формування резерву сумнівних 
боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності; на суму витрат від списання дебіторської 
заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. Відповідно до підпункту 139.2.2 пункту 
139.2 статті 139 фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму 
коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до 
оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності; на суму списаної дебіторської 
заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів. 

Отже, зазначене питання потребує дослідження в ході здійснення органами 
ДФС податкового контролю за результатами поданої ПАТ „ДПЗКУ” податкової 
звітності у 2017 році. 

Мінекономрозвитку відповідно до Критеріїв визначення ефективності 
управління об’єктами державної власності, затверджених Постановою № 832, на 
підставі інформації Мінагрополітики про ефективність управління об’єктами 
державної власності здійснювало оцінку ефективності управління.  

Так, із загальної кількості СГ Мінагрополітики, щодо яких Мінеконом-
розвитку здійснювало оцінку результатів за 2014–2015 роки та 9 місяців  
2016 року, діяльність 219 (59,8 відс.), 190 (54 відс.) і 219 (62,2 відс.) СГ31 
відповідно була оцінена як: 

– ефективна – 13 (5,9 відс.), 12 (6,3 відс.) і 18 (8,2 відс.) кількості СГ, що 
підпадала під оцінку; 

– задовільна – 34 (15,5 відс.), 24 (12,6 відс.) та 33 (15,1 відс.); 
– неефективна – 170 (77,6 відс.), 154 (81,1 відс.) і 168 (76,7 відс.) відповідно. 
Головними причинами оцінки „неефективно” економічно активних СГ були 

наявність заборгованості із виплати заробітної плати, зниження середньомісячної 
заробітної плати, незатверджені фінплани чи невиконання показників фінансово-
господарської діяльності, зростання розміру чистого збитку тощо. 

Довідково. До загальної кількості СГ, які за вказані періоди отримали оцінку 
„неефективно”, включено, зокрема, частину непрацюючих СГ та з відсутньою інформацією. 

При цьому, за даними Мінекономрозвитку, з огляду на отриману 
інформацію Мінагрополітики, протягом 2014–2015 років за несвоєчасне 
затвердження фінпланів не розірвано жодного контракту з керівниками 
підприємств, що не забезпечили їх розроблення та затвердження.  

Таким чином, контроль за діяльністю СГ Мінагрополітики 
здійснювався неефективно, заходи, що вживалися для поліпшення роботи, 
були недостатніми, як наслідок, Міністерство втратило дієвий контроль за 
фінансово-господарською діяльністю близько 80 відс. СГ, що належать до 
сфери його управління. 
                                                 

30 Відкоригована фінансова звітність за 9 місяців 2016 року, податкова декларація з 
податку на прибуток за 2016 рік, що подається відповідно до підпункту 49.18.3 пункту 49.18 
статті 49 Податкового кодексу протягом 60 календарних днів, які настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) року, має врахувати такі зміни.  

31 У решти СГ оцінка результатів діяльності не проводилася у зв’язку з процедурами 
реорганізації, ліквідації та їх розташуванням в зоні АТО. 
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5. АНАЛІЗ СТАНУ АДМІНІСТРУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА 
ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З БЮДЖЕТОМ  

Аудитом встановлено, що ДФС не володіє даними щодо кількості СГ, що 
належать до сфери управління Мінагрополітики. За поясненнями Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб ДФС і головних управлінь ДФС в Харківській 
області і в м. Києві, в ДФС не здійснюється контроль надходжень до 
державного бюджету за суб’єктами управління об’єктами державної 
власності, звітність про обсяги нарахування та надходження частини чистого 
прибутку до державного бюджету від підприємств за уповноваженими 
управляти об’єктами державної власності органами окремо не ведеться.  

Враховуючи це, Рахунковою палатою для проведення аналізу стану обліку 
платників податків – ДП Мінагрополітики було надано ДФС переліки таких ДП 
(всього 836), а саме (табл. 4): 

– перелік ДП, належність яких до сфери управління підтверджена 
Мінагрополітики – 367, з урахуванням п’яти ДП32, належність за якими 
Міністерство припинило звітувати без поважних причин протягом періоду 
аудиту; 

– перелік ДП, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління 
Мінагрополітики, яке цього не підтверджувало – 469 (з урахуванням шести ДП, 
належність щодо яких в різні періоди на початок 2014–2016 років і на 01.10.2016 
Фонд держмайна відносив до сфери управління Мінагрополітики). 

Таблиця 4 
Аналіз стану державних підприємств, що належать до сфери управління 

Мінагрополітики, за даними ДФС  

Стан Підтверд–
жених 

Непідт–
верд–
жених 

Разом

Питома вага 
(підтверд–
жених і 

непідтверд–
жених), % 

0 Платник податків за основним місцем обліку 173 46 219 26,2 
3 Прийнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру) 3 0 3 0,4 
4 Порушено провадження у справі про банкрутство 31 1 32 3,8 
5 Порушено провадження у справі про припинення (ліквідація) 0 1 1 0,1 
6 Включений до ЄДР з відміткою, що свідоцтво недійсне 7 9 16 1,9 
7 До ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей  4 3 7 0,8 
8 В ЄДР внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаход-

женням 11 7 18 2,2 
11 Припинено, але не знято з обліку (ІКП містять показники) 2 1 3 0,4 
12 Припинено, але не знято з обліку (ІКП не закриті) 0 1 1 0,1 
13 Триває процедура санації боржника 8 0 8 1,0 
14 Визнано банкрутом 19 4 23 2,8 
16 Припинено (ліквідовано, реорганізовано) 5 11 16 1,9 
18 Триває процедура припинення (надана довідка про вiдсутнiсть 

заборгованості) 1 0 1 0,1 
19 Триває процедура припинення (довідка про відсутність заборгованості 

недійсна) 13 2 15 1,8 
21 Ліквідаційна процедура за рішенням суду 6 53 59 7,1 
22 Знято з обліку за основним місцем обліку 2 72 74 8,9 
28 Триває процедура припинення (направлені заперечення органу ДФС) 79 5 84 10,0 
31 Триває спрощена процедура припинення  0 1 1 0,1 
37 Не є платником податків 0 7 7 0,8 
 В базі ДФС відсутня інформація 3 245 248 29,7 
 Разом  367 469 836 100,0 

                                                 
32 Тернопільский завод продтоварів і ДП „Шпанівський експериментальний завод 

харчових екстратів”, які припинено 28.09.2016 і 16.07.2016 відповідно, ДП „Агрофонд”, 
Дирекція будуючого Перегонівського м’ясокомбінату, і ДП „Сумська спеціалізована 
контрольно-насіннева лабораторія по цукрових буряках”. 
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Під час аналізу стану обліку в ДФС вказаних ДП встановлено, що на час 
проведення аудиту: 

– відсутні в базі ДФС 248 ДП, або 29,7 відс. підтверджених і 
непідтверджених ДП Мінагрополітики; 

– стан „Платник податків за основним місцем обліку” мали 219 ДП  
(26,2 відс.). При цьому 38 ДП з  таким станом відсутні в ЄДР; 

– припинено (у тому числі не знято з обліку), триває процедура припинення 
(стани 18, 19, 28 і 31), ліквідаційна процедура за рішенням (постановою) суду, 
знято з обліку за основним місцем обліку, включено до ЄДР з відміткою, що 
свідоцтво недійсне, до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження 
відомостей або відсутність юридичної особи за місцезнаходженням – 296 ДП, 
або 35,4 відс. (з них підтверджених – 130 ДП). 

Інші перебувають у різних стадіях банкрутства, прийнято рішення про 
припинення або порушено провадження у справі про припинення тощо. 

Довідково. Слід зазначити, що дані ДФС про стани платників податків, яких налічується 
27 видів, є незіставними з даними станів, які зазначаються в ЄДР і мають лише 5 видів (табл. 1). 

За даними ДФС протягом 2014–2016 років кількість ДП Мінагрополі-
тики – платників податків, що сплачували до державного бюджету частину 
чистого прибутку  понад 1 млн грн, становила 21 підпримство.  

У 2014 році частину чистого прибутку (за ККБД 21010100) до державного 
бюджету відраховувало 71 ДП (8,5 відс.), у 2015 і 2016 роках – 64 ДП (7,6 відс.), 
у тому числі у різні періоди шість ДП, належність яких до сфери управління 
Мінагрополітики цим Міністерством не підтверджувалася. 

Із зазначеної кількості підприємств 89,6 відс. відрахувань здійснювали лише 
два підприємства.  

Так, сплачено до державного бюджету частини чистого прибутку у  
2014 році – 81,9 млн грн (ДП об'єднання „Артемсіль” – у розмірі 30 відс., інші 
ДП – 15 відс.), у 2015 році – 66,2 млн грн (у таких самих розмірах), у 2016 році – 
120,9 млн грн (у розмірі 75 відс. для всіх платників). Найбільшими платниками 
частини чистого прибутку були ДП об'єднання „Артемсіль” (71,0 відс. усіх 
надходжень ДП Мінагрополітики, що аналізуються33, за три роки) і ДП „Укрспирт” 
– 18,6 відс. платежу34. 15 ДП у цей період отримали збитки. 

                                                

Під час проведення аналізу повноти сплати ДП Мінагрополітики частини 
чистого прибутку встановлено, що в значної кількості державних підприємств має 
місце невідповідність сплати платежу нарахуванням, визначеним у розрахунках, 
поданих до ДФС за встановленою Наказом № 285 формою. 

Так, ДП „Липницький спиртовий завод” за 9 місяців 2016 року нараховано 
до сплати 292,7 тис. грн, ДП „Угерський спиртовий завод” і ДП „Писарівський 
спиртзавод” за 2015 рік – 70,5 і 68,5 тис. грн відповідно частини чистого 
прибутку, які до бюджету не сплачено, внаслідок чого борг цього платежу 
збільшився. 

ДП „Чемерський спиртовий завод” у розрахунку за 2015 рік задекларовано 
682,2 тис. грн чистого прибутку, з якого мало здійснюватися відрахування до 

 
33 48,8 млн грн у 2014 році, 40,6 млн грн у 2015 році та 101,7 млн грн у 2016 році. 
34 29,6 млн грн у 2014 році, 20, 4 млн грн у 2015 році, у 2016 році нарахування відсутні. 
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бюджету частини чистого прибутку, та норматив відрахування 0 відс. замість  
15 відс., тобто втрати бюджету від ненарахування платежу становили  
102,3 тис. гривень. ДФС пояснень не надала.  

ДП „Новопокровський комбінат хлібопродуктів” у розрахунку занизив 
нарахування частини чистого прибутку за І півріччя 2016 року на 207,7 тис. грн, 
які вплинули на збільшення переплати частини чистого прибутку в зазначеній сумі. 
Під час проведення камеральної перевірки Чугуївським відділенням Харківської 
ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області вказаний факт не встановлено. Лише після 
проведення аудиту Рахунковою палатою в ГУ ДФС у Харківській області та 
відповідного звернення до інспекції платником було подано розрахунок, яким 
уточнено суму відрахувань до державного бюджету, та відповідно станом на 
20.05.2017 в ІКП зменшено переплату на зазначену суму. 

Наведені факти свідчать про недостатню якість контрольно-
перевірочної роботи як ДФС, так і її територіальних органів, а також про 
невідповідність даних обліку стосовно нарахування частини чистого прибутку 
переплат, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. 

Водночас щодо деяких ДП мали місце більші надходження, ніж 
нарахування у розрахунку, внаслідок сплати раніше розстрочених сум платежу, 
зокрема у 2014 і 2015 роках ДП „Закупнянський кар'єр” і ДП „Геройське 
дослідно-промислове підприємство” сплачували раніше розстрочені 123,0 і 
26,3 тис. грн відповідно суми платежу.  

Разом з тим відповідно до листів ДПС від 04.05.2012 № 7736/6/19-4015 і 
ДФС від 13.03.2017 № 5061/6/99-99-15-02-02-15 порядок розстрочення сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів), встановлений у Податковому кодексі, 
на частину чистого прибутку (доходу), що сплачується до державного бюджету 
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, не поширюється, 
оскільки платіж не є податковим.  

Кількість боржників з частини чистого прибутку протягом 2014–2016 років 
збільшилася з 77 до 83 ДП (з 9,1 до 9,9 відс. ДП Мінагрополітики, що 
аналізуються), у тому числі з непідтверджених Мінагрополітики – з шести до 
семи ДП, а сума боргу з 3,3 до 10,6 млн грн35 (в 3,2 раза), у тому числі в 2016 році 
за рахунок 4,0 млн грн боргу НДВА „Пуща-Водиця”, який погашено лише 
27.02.2017. 

Протягом 2014–2016 років до ДП Мінагрополітики було застосовано  
338,9 тис. грн штрафних санкцій, передбачених статтями 120 і 126 Податкового 
кодексу за неподання/несвоєчасне подання розрахунку та несплату/несвоєчасну 
сплату частини чистого прибутку; сплачено до бюджету 238,9 тис. грн, що 
становило 70,5 відс. надходжень і вплинуло на збільшення боргу з платежу. 

Разом з тим у 2014 році до ДП „Марилівський спиртовий завод” було 
застосовано 1 020 грн штрафної санкції за несвоєчасне подання розрахунку 
частини чистого прибутку в сумі, яку підприємство сплатило лише у 2015 році, 
проте станом на 01.01.2015 борг за підприємством з цього платежу не рахувався.  

За даними ДФС протягом 2014–2016 років під час проведення 
документальних планових і позапланових перевірок підрозділами аудиту у 
                                                 

35 Станом на 01.01.2015 – 4,2 млн грн, на 01.01.2016 – 5,1 млн гривень. 
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восьми випадках були встановлені порушення, що призвели до зниження 
частини чистого прибутку ДП Мінагрополітики. За результатами цих перевірок 
донараховано 3 111,5  тис. грн платежу36; однак узгоджено лише 297,3 тис. грн, 
або 9,6 відс. донарахованих сум щодо п’яти ДП. Сплачено до державного 
бюджету 89,6 тис. грн, або 30,1 відс. узгоджених і лише 3,2 відс. донарахованих 
сум. Зокрема, ДП „Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у 
тваринництві „Облплемпідприємство” 207,8 тис. грн донарахованого платежу 
узгоджено, але до бюджету не сплачено, оскільки оскаржувалося в 
адміністративному порядку на рівні головного управління.  

Водночас донараховані і неузгоджені 222,8 тис. грн частини чистого 
прибутку ДП „Івашківський спиртзавод” скасовано за рішенням суду внаслідок 
визнання протиправними дії Дергачівської ОДПІ щодо проведення позапланової 
документальної виїзної перевірки на підставі підпункту 78.1.7  пункту  78.1 
статті 78 Податкового кодексу, у зв'язку з порушенням провадження у справі про 
банкрутство вказаного ДП (Справа № 820/4756/15). 

ДП „Радивілівський комбінат хлібопродуктів” донараховано 2 591,4 тис. грн 
частини чистого прибутку, у тому числі 2 073,1 тис. грн – основного платежу та 
518,3 тис. грн – штрафних санкцій, які не узгоджено та не сплачено до бюджету. 
Ці суми оскаржуються в судовому порядку, призначено судову економічну 
експертизу щодо правильності нарахування платежу (Справа № 817/3460/15). 

Усього за даними ДФС протягом 2014–2016 років загальна кількість ДП 
Мінагрополітики – платників податків (за основними податками), а отже 
економічно активних СГ, зменшилася з 200 (23,9 відс.) до 157 (18,8 відсотка). 
При цьому з непідтверджених Міністерством підприємств податки сплачували  
вісім із 469 ДП. У І кварталі 2017 року податкову звітність до органів ДФС 
подавали 194 ДП (23,2 відс., діаграма 1).  
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Найбільшими платниками податків і зборів, інших платежів протягом 
2014–2016 років з ДП Мінагрополітики, що аналізувалися, були лише два ДП 
(табл. 5): 

– ДП об'єднання „Артемсіль”, яке сплатило 35,7 відс. усіх надходжень з 
податку на прибуток від ДП Мінагрополітики і 34,3 відс. – податку на доходи 
фізичних осіб (далі – ПДФО); 

–  ДП „Укрспирт”, яке сплатило 51,8 відс. надходжень з податку на 
прибуток; 72,3 відс. – ПДВ, 34,4 відс. – ПДФО і 11,9 відс. – плата за землю. 
                                                 

36 2 488,4 тис. грн – основного платежу та 623,1 тис. грн – штрафних санкцій. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1380/ed_2015_09_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#1380
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1373/ed_2015_09_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#1373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1372/ed_2015_09_17/pravo1/T102755.html?pravo=1#1372


27 
 

Таблиця 5 
Надходження податків і зборів, інших платежів до зведеного бюджету України  
за 2014–2016 роки від ДП, що належать до сфери управління Мінагрополітики,  

за окремими групами та платниками 
тис. грн 

Показник Податок на 
прибуток ПДВ ПДФО Плата за 

землю 
Частина чистого 

прибутку 
ДП об'єднання „Артемсіль” 98 506,4 –9 585,6* 122 990,2 1 637,3 191 017,4 
ДП „Укрспирт” 142 995,1 386 285,4 123 309,4 8 697,2 50 041,1 
Разом 2 ДП 241 501,5 376 699,8 246 299,6 10 334,5 241 058,5 
Питома вага 2 ДП, % 87,4 70,5 68,6 14,2 89,6 
19 ДП – середні платники 22 302,9 123 472,1 79 090,4 40 709,0 12 781,4 
Питома вага 19 ДП, % 8,1 23,1 22,0 55,8 4,8 
Інші 12 499,5 33 852,7 33 553,1 21 848,5 17 536,0 
Питома вага інших в загальній сумі, % 4,5 6,4 9,4 30,0 6,5 
Усього надходжень 276 303,9 534 024,6 358 943,1 72 892,0 268 977,3** 

* У 2014 і 2015 роках мало місце від’ємне значення надходжень до бюджету ПДВ – 
10,3 і 19,6 млн грн відповідно, у 2016 році сплачено ПДВ 20,4 млн гривень; 

** без урахування 334,5 млн грн частини чистого прибутку і пені, сплачених у  
2015 році ПАТ „Аграрний фонд” внаслідок неприйняття рішення про сплату дивідендів. 

Ще 19 ДП забезпечували надходження до бюджету України за окремими 
податками понад 1 млн грн за рік, що в цілому становило 8,1–23,1 відс. 
відповідних надходжень податків, зборів, інших платежів від ДП Мінагрополітики, 
і лише надходження від плати за землю цих ДП (податку, який не залежить від 
результатів господарської діяльності підприємства) становили 55,8 відсотка. Всі 
інші ДП Мінагрополітики – платники податків, що аналізувалися, сплачували 
незначні суми податків, зборів, інших платежів до державного бюджету України, 
крім плати за землю.  

Разом з тим кількість боржників за податками і зборами, іншими платежами 
до зведеного бюджету України протягом 2014–2016 років становила 231–214 ДП, 
або близько 26,0 відс. платників, що досліджувалися.  

Загальна сума боргу вказаних боржників з урахування сум податкового 
боргу платників податків, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство або прийнято рішення суду про призупинення стягнення (далі – 
суми за справами про банкрутство) протягом вказаного періоду підвищилася  
в 2 рази (до 739,3 млн грн), у тому числі без сум за справами про банкрутство – 
в 3,8 раза (до 376,1 млн грн, діаграма 2). 
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Найбільше боргів мало 51 ДП спиртової промисловості, борг яких 
збільшився з 254,7 до 551,2 млн грн (у 2,2 раза), у тому числі без сум за 
справами про банкрутство – з 50,8 до 288,3 млн грн (у 5,7 раза) і становив 68,8 і 
74,6 відс. (51,4 і 76,7 відс.) відповідно боргу усіх ДП Мінагрополітики, що 
аналізувалися, зокрема: борг ДП „Укрспирт” протягом 2014–2016 років 
збільшився з 2,4 до 130,4 млн грн (діаграма 3). 

м
лн

гр
н

 
Лише по ДП „Луцький спиртово-горілчаний комбінат” протягом 2014– 

2016 років мало місце суттєве зменшення боргу, а саме з 20,2 до 1,7 млн гривень. 
При цьому збільшилися борги ДП, які відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.07.2010 № 672 „Про утворення Державного підприємства 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості” реорганізовані та приєднані до 
ДП „Укрспирт” як його виробничі майданчики, зокрема борг (без урахування 
сум за справами про банкрутство) ДП „Дубов’язівський спиртовий завод” 
підвищився з 7,1 тис. грн до 8,7 млн грн; ДП „Кобиловолоцький спиртовий 
завод” – з 268,4 тис. грн до 3,6 млн грн; ДП „Бершадський спиртовий завод” –  
з 99,2 тис. грн до 3,3 млн гривень. 

Серед інших боржників протягом вказаного періоду суттєво збільшився 
борг ДП: „Луцький комбінат хлібопродуктів № 2” – з 2,1 до 20,5 млн грн,  
„Нігинський кар’єр” – з 2,5 до 20,7 млн грн; „Конярство України” – з 3,2 до  
6,5 млн грн; „Ніжинський комбінат хлібопродуктів” – з 3,3 до 5,3 млн грн; 
„Державний Кіровоградський сокоекстрактний завод” – з 2,8 до 5,2 млн гривень. 

Таким чином, ДФС і Мінагрополітики не забезпечили протягом 2014–
2015 років ефективної роботи з ДП, що належать до сфери управління 
Міністерства, з метою збільшення дохідної частини бюджету. 

ДФС не забезпечено ефективного адміністрування доходів від власності, 
що сплачувалися ДП Мінагрополітики, контрольно-перевірочна робота 
здійснювалася на неналежному рівні, що мало фінансові наслідки для 
державного бюджету: недонадходження частини чистого прибутку до 
бюджету, виявлені Рахунковою палатою, становили 102,3 тис. гривень. Крім 
того, під час аудиту зменшено на 270,7 тис. грн переплату з частини чистого 
прибутку внаслідок неякісного проведення камеральної перевірки 
Харківською ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області. Мінагопорлітики не 
було вжито належних заходів до поліпшення роботи ДП, що належать до 
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сфери його управління, як це передбачає пункт 7 частини першої статті 6 
Закону № 185. 

6. ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЧАСТИНІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ 

З метою реалізації завдань щодо формування та ведення Реєстру ОДВ 
Наказом Фонду держмайна від 03.02.2006 № 197 „Про затвердження форм надання 
відомостей про об’єкти державної власності”37 (далі – Наказ № 197) затверджено 
форми надання відомостей про об’єкти державної власності, а для автоматизації 
процесу збору, накопичення, обробки даних про такі об’єкти Фондом держмайна 
створено АС „Юридичні особи”, яка встановлена в органах, уповноважених 
управляти об’єктами державної власності, у тому числі Мінагрополітики, які 
самостійно вносять відомості до неї. Внаслідок цього дії Фонду держмайна щодо 
внесення даних до Реєстру ОДВ є похідними від дій уповноважених органів 
управління із забезпечення ведення АС „Юридичні особи”. 

Для забезпечення контролю достовірності даних в Реєстрі ОДВ і 
Положенням 467, Наказом № 197 та пунктом 3 розділу ІІІ інструктивного листа 
Фонду від 11.05.2006 № 10-15-687138 передбачено обов’язкове підтвердження 
наданих електронних даних у паперовому вигляді (за підписом керівника 
уповноваженого органу управління). 

Однак Мінагрополітики надавало дані до Реєстру ОДВ лише в 
електронному вигляді39, не дотримуючись вимог наведених нормативно-
правових актів та не враховуючи інструктивний лист Фонду, а також 
доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 19401/1/1-13 щодо 
зобов’язання керівників уповноважених органів управління надавати відомості 
про об’єкти державної власності для внесення до Реєстру ОДВ з обов’язковим їх 
підтвердженням.  

Після здійснення моніторингу подання уповноваженими органами управління 
інформації для внесення до Реєстру ОДВ Фонд держмайна щоквартально надавав 
його результати Кабінету Міністрів України, а також неодноразово звертався 
листами до Мінагрополітики, в яких постійно зазначав про ненадання 
Міністерством в установленому порядку підтверджувальних звітів у паперовому 
вигляді. Проте належної реакції з боку Міністерства не було; лише за один 
звітний період, в саме станом на 01.01.2016, ним були надані відомості в елект-
ронному та паперовому вигляді щодо окремих об’єктів державної власності за 
формою № 2у „Зведена інформація щодо державного майна”. 

Крім того, в АС „Юридичні особи” Мінагрополітики не оновлювало 
відомості щодо фінансово-економічних показників господарської діяльності 
(звіт № 1 „Баланс” і № 2 „Звіт про фінансові результати”) ДП, щодо яких 

                                                 
37 Зареєстрований у Мін’юсті 04.04.2006 за № 380/12254. 
38 Щодо організаційних заходів на виконання постанов Кабінету Міністрів України  

від 30.11.2015 № 1121 і 14.04.2004 № 467. 
39  За І квартал  2016 року ці дані не були надані і в електронному вигляді. 
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підтверджувало відомості про їх належність до сфери управління Міністерства. 
Так, за даними Фонду держмайна, станом на 01.10.2016 вказані відомості 

Мінагрополітики не були надані взагалі щодо 201 ДП, або 55,5 відс. усіх ДП, 
належність яких до сфери управління підтверджена цим Міністерством (362 ДП). 
Щодо 146 ДП (40,3 відс.) вказану звітність Міністерством до Фонду надано 
останній раз ще у 2011 році, протягом 2014–2016 років – надано звітність щодо 
11 ДП, більшість з яких до 2014 року належали до сфери управління інших ЦОВВ. 

Унаслідок цього Фонд не володіє оновленою інформацією щодо 
фінансово-економічних показників господарської діяльності ДП Мінагро-
політики (як непідтверджених, так і підтверджених Міністерством), а також 
не може підтвердити достовірність даних в поданих Мінагрополітики 
відомостях до АС „Юридичні особи” про об’єкти державної власності, що 
належать до сфери його управління, оскільки відсутні підтверджуючі 
документи у паперовому вигляді. 

Довідково. З метою вдосконалення порядку формування та ведення Реєстру ОДВ 
Фондом розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України 
щодо інформаційної взаємодії” (зареєстровано у Верховній Раді України 10.11.2016 за 
реєстр. № 5387), яким пропонується внесення змін до статті 13 Закону України „Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 
та статті 12 „Про управління об’єктами державної власності” в частині інформаційної 
взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
Єдиним реєстром об’єктів державної власності. Комітетом Верховної Ради України з 
питань економічної політики рекомендовано Верховній Раді України прийняти його за основу і в 
цілому як закон. 

 З метою отримання інформації стосовно платників податків та 
здійснення спільних заходів із забезпечення надходжень до бюджету Фонд 
держмайна протягом періоду аудиту взаємодіяв з Міндоходів і ДФС. Але ця 
взаємодія здійснювалася відповідно до угоди, укладеної ще з ДПА у 2000 році.  

Довідково. Відповідно до Угоди про взаємодію інформаційних систем Фонду державного 
майна України та Державної податкової адміністрації України від 28.02.2000 № 11-29/298 
(протокол № 4 від 14.12.2010 до Угоди) Фонд надає на постійній основі ДПА щокварталу 
наявну інформацію стосовно господарських організацій з корпоративними правами держави; 
щороку – перелік господарських товариств, що приватизуються та мають державну частку 
в своїх капіталах, щодо яких необхідно надавати інформацію. ДПА відповідно до вказаного 
протоколу надає Фонду на постійній основі щоквартально у розрізі підприємств з державною 
часткою в статутному капіталі інформацію щодо фактичних надходжень податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів, податкового боргу. 

Також на виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України  
від 09.11.2007 № 46675/1/1-07 до листа ДПА від 05.11.2007 № 1104/3/99-1 Фонд 
держмайна щоквартально надавав ДФС (Міндоходів) перелік підприємств 
державного сектору економіки у розрізі органів виконавчої влади і регіонів. 
Однак у ДФС не всі структурні підрозділи володіють такою інформацією.  

Так, на запит Рахункової палати ДФС повідомила, що отримує від Фонду в 
електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами загального 
користування інформацію лише щодо суб’єктів господарювання, які мають 
державну частку у статутних капіталах, а також перелік ДП, що належать до 
сфери управління Фонду держмайна. Разом з тим Головне управління ДФС у 
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Харківській області повідомило, що отримало лист Фонду держмайна  
від 21.09.2015 № 10-15-16787 з переліком ДП, належність яких до сфери управ-
ління підтверджена відповідним органом державної влади (станом на 01.07.2015). 

 Водночас ДПС 03.10.2012 було укладено з Мінагрополітики Угоду про 
міжвідомче інформаційне співробітництво між Державною податковою службою 
України та Міністерством аграрної політики та продовольства України та 
затверджені Протоколи № 1 про порядок обміну інформацією, терміни, 
структуру та формат файлів-запитів та файлів-відповідей до Угоди від 03.10.2012 
(далі – Протокол № 1) і № 2 про порядок обміну інформацією, терміни, 
структуру та формат файлів до Угоди від 03.10.2012. 

Довідково. Відповідно до розділу 1 Протоколу № 1 Мінагрополітики надає ДПС перелік 
ДП, які підпорядковуються Мінагрополітики, та здійснює актуалізацію цих переліків. ДПС 
після отримання переліків ДП щорічно надає Мінагрополітики інформацію щодо збору 
платежів і податкового боргу в розрізі регіонів і платежів за видами економічної діяльності, 
відстрочені та розстрочені суми платежів, надані пільги, списаний податковий борг ДП, які 
підпорядковуються Мінагрополітики.  

Проте підтверджуючих матеріалів про отримання передбаченої Протоколом № 1 
інформації в двосторонньому порядку Рахунковій палаті не надано, що свідчить 
про відсутність такої взаємодії між ДФС і Мінагрополітики. 

Отже, за наявності угоди з Фондом держмайна та Мінагрополітики 
ДФС не відслідковує отримання передбаченої зазначеними угодами і за 
дорученням Кабінету Міністрів України інформації та не здійснює її аналіз. 

При цьому обміну інформацією щодо ДП, які за даними ЄДРПОУ 
належать до сфери управління органів державної влади, але цього  
не підтверджують, між Фондом держмайна і ДФС не передбачено. 

Таким чином, у Фонді держмайна відсутня налагоджена система роботи 
в частині забезпечення формування та ведення Реєстру ОДВ (достовірності 
його даних), а також контролю за його наповненням з метою упередження 
порушень з боку органів державної влади щодо виконання вимог, 
встановлених нормативно-правовими актами України в цій сфері. 

Мінагрополітики є найбільшим порушником вимог, визначених 
нормативно-правовими актами щодо формування Реєстру ОДВ, у тому числі 
в частині оновлення відомостей фінансово-економічних показників 
господарської діяльності ДП, відносно яких звітувало Фонду про їх 
належність до сфери свого управління. Також Міністерство не взаємодіяло з 
ДФС щодо контролю за сплатою до бюджету податків і зборів, інших 
платежів вказаними об’єктами державної власності.  

ДФС не налагодила ефективної взаємодії щодо обміну інформацією, 
що надходить від органів державної влади, з метою відображення реального 
стану платників податків, сприянню своєчасного виключення з Єдиного 
банку даних про платників податків – юридичних осіб непрацюючих 
підприємств, зокрема 38 ДП, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери 
управління Мінагрополітики, але відсутні в ЄДР, у вказаному банку даних 
рахуються платниками податків за основним місцем обліку.  
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7. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  
І ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Управлінням внутрішнього аудиту у 2014 року проведено 18 контрольних 
заходів, за результатами яких виявлено на 280,4 млн грн фінансових порушень, у 
тому числі, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів – 
77,2 відс., з яких усунуто лише на 0,4 млн гривень40.  

У 2015 і 2016 роках проведено 17 і 21 контрольний захід та встановлено 
фінансових порушень на суму 4 207,2 і 433,1 млн грн, з них таких, що призвели 
до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів відповідно 37 і 
20,5 відсотків. Разом з тим на час проведення аудиту за результатами цих 
контрольних заходів усунуто лише 0,11 відс., або 0,1 млн грн таких порушень за 
2016 рік, що свідчить про відсутність контролю за виконанням рекомендацій з боку 
Управління внутрішнього аудиту Мінагрополітики.  

Слід зазначити, що в ході проведених протягом 2014–2016 років 
внутрішніх аудитів управлінням виявлялись системні порушення 
законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема не забезпечено: 

– СГ подання для затвердження фінпланів та розрахунків запланованого 
обсягу отримання чистого прибутку; 

– СГ подання до Міністерства звітів про виконання фінпланів; 
– контролю за поданням керівниками СГ річних і квартальних звітів про 

результати виконання показників використання державного майна і прибутку, а 
також майнового стану підприємства. 

Довідково. Для прикладу: плановим аудитом відповідності діяльності ДП „Сільсько-
господарське підприємство „Хмельницьке”41 встановлено неефективне використання і 
збереження державного майна, а саме, внаслідок недосягнення середньостатистичного рівня 
урожайності кукурудзи втрачено можливість отримати дохід на загальну суму 818,4 тис. грн, що 
призвело до зростання заборгованості з платежів до бюджету станом на 31.12.2014 – 
652,7 тис. грн (в т.ч. і щодо несплати частини чистого прибутку – 4,6 тис. гривень). Звіти 
про виконання фінансових планів за І, ІІ, ІІІ квартали 2014 року підприємством не складались і 
до Мінагрополітики не подавались, директором підприємства не забезпечено організацію 
бухгалтерського обліку, чим порушено вимоги частини третьої статті 8 Закону України  
від 16.07.1999 № 996 „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 

За результатами проведеного аудиту було запропоновано доручити Департаменту з 
управління державною власністю та Департаменту роботи з персоналом розглянути 
питання про розірвання контракту, укладеного з директором підприємства. Разом з тим, як 
встановлено аудитом, керівника підприємства було звільнено у зв’язку з закінченням терміну 
дії контракту.  

У І півріччі 2016 року управлінням внутрішнього аудиту було здійснено 
два контрольні заходи з питань ефективності діяльності Мінагрополітики.  

                                                 
40 Динаміка виявлених Управлінням внутрішнього аудиту фінансових порушень, що 

призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів та їх усунення за роками:  
2014 рік – виявлено 129 порушень на суму 216,6 млн грн, усунуто лише на 0,4 млн грн 
(0,18 відс.); 2015 – 75 – 1 556,6 млн грн, усунуто на 0 млн грн (0 відс.); 2016 – 81 – 88,6 млн грн, 
усунуто на 0,1 млн грн (0,11 відс.) відповідно. 

41 Аудиторський звіт від 06.02.2015 № 24-17/2 щодо оцінки дотримання вимог 
законодавства з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності 
використання бюджетних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності. 
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Зокрема, проведеним позаплановим аудитом ефективності діяльності 
Мінагрополітики щодо ефективності (якості) виконання покладених на 
Міністерство функцій, пов’язаних з управлінням об’єктами державної власності, 
а також ризиків, які негативно впливають на виконання зазначених функцій, за 
період з 01.01.2015 по 31.05.2016 (аудиторський звіт від 17.06.2016 № 24-17/7) 
встановлено факти неефективного виконання структурними підрозділами 
Міністерства функцій, пов’язаних з управлінням об’єктами державної власності, 
зокрема: неналежне виконання функції контролю за фінансово-господарською 
діяльністю ДП та ефективністю використання ними майна; незабезпечення повного 
ведення обліку юридичних осіб, що належать до сфери управління 
Мінагрополітики та своєчасного внесення відомостей до АС „Юридичні особи” 
Фонду держмайна; недостатність вжитих заходів щодо забезпечення контролю при 
складанні та затвердженні фінпланів ДП; відсутність єдиної бази державних 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Мінагрополітики, яка б містила відомості щодо: стану підприємства (ліквідація, 
банкрутство, реорганізація тощо), контактних телефонів керівника та головного 
бухгалтера (в тому числі мобільних), укладених з керівниками СГ контрактів 
(призначення виконуючими обов’язки тощо), електронної адреси, а також 
інформації щодо проведення виробничої діяльності, що в свою чергу 
унеможливлює здійснення належного внутрішнього контролю за діяльністю СГ 
органом управління та доведення до них розпорядчих, інформаційних та інших 
документів. 

Разом з тим стан виконання рекомендацій управління внутрішнього 
аудиту структурними підрозділами Мінагрополітики є вкрай низьким. 

Так, дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України 
від 11.07.2016 № 11586/18-24 (за результатами проведеного внутрішнього 
аудиту) зобов’язано, зокрема, Департамент з управління державною власністю 
вжити заходів щодо: 

– оновлення переліку підпорядкованих Міністерству підприємств, установ 
і організацій, з метою уточнення їх місцезнаходження та внесення відповідних 
змін до наказу Мінагрополітики від 07.12.2015 № 469 „Про повноваження щодо 
управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління 
Міністерства аграрної політики та продовольства України”; 

– систематичного проведення моніторингу та своєчасного коригування 
бази даних підпорядкованих СГ щодо їх статусу (працюючі, непрацюючі, в 
стадії ліквідації чи реорганізації тощо), а також актуальності їх поштових та 
електронних адрес, для забезпечення оперативного керівництва підприємствами, 
установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства. 

Водночас згідно з інформацією Мінагрополітики42, у відповідному 
структурному підрозділі лише триває підготовка запиту до Департаменту державної 
реєстрації та нотаріату Мін’юсту з метою отримання з ЄДРПОУ переліку 
суб’єктів господарювання, органом управління яких є Мінагрополітики, та 
підготовлено проект наказу Міністерства про внесення змін до Переліку № 469. 

                                                 
42 Надано листом від 11.04.2017 № 37-27-7/9851. 
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Отже, відображені в аудиторських звітах порушення, зокрема, щодо 
ефективності виконання покладених на Мінагрополітики функцій, 
пов’язаних з управлінням об’єктами державної власності за період 
з 01.01.2015 по 31.05.2016, свідчать про відсутність проведених заходів 
управлінням внутрішнього аудиту з попередження суттєвих порушень і 
помилок в роботі структурних підрозділів Міністерства.  

Разом з тим зазначеним управлінням не вжито дієвих заходів щодо 
врахування та усунення виявлених ним суттєвих недоліків та порушень в 
роботі таких структурних підрозділів. Зокрема, за аудиторським звітом 
від 17.06.2016 № 24-17/70 не направлено листа до Департаменту з управління 
державною власністю з метою здійснення моніторингу результатів впровадження 
аудиторських рекомендацій, що свідчить про низький рівень забезпечення 
контролю за їх виконанням.  

Довідково. Відповідно до Розділу ІІІ Звіту про результати діяльності підрозділу 
внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх 
територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації, 
затвердженого наказом Мінфіну від 27.03.2017 № 347 „Про затвердження форми звітності 
№ 1-ДВА (піврічна) „Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього 
аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах 
та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, 
Київській або Севастопольській міській державній адміністрації” та інструкції про її складання 
та подання, зареєстрованого в Мін`юсті 11.04.2014 за № 410/25187, передбачено відображення 
показників результативності внутрішнього аудиту, зокрема зазначається загальна кількість 
виконаних рекомендацій, за якими досягнуто результативність. За даними відповідного звіту 
Мінагрополітики такий показник відсутній. 

Таким управлінням внутрішнього аудиту Мінагрополітики не вжито 
дієвих заходів, направлених на усунення порушень і недоліків, 
відображених в аудиторських звітах. 

8. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ  

Повноваження Мінагрополітики як уповноваженого органу управління 
відповідно до покладених на нього завдань визначені статтею 6 Закону № 185. 

Згідно з пунктом 54 Положення № 1119 Мінагрополітики відповідно до 
покладених на нього завдань, зокрема, здійснює контроль за діяльністю 
державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його 
управління. Відповідні функції були закріплені за Управлінням державного 
майна (наказ Мінагрополітики від 25.02.2013 № 13443), а з 07.12.2015 такі функції 
покладено на Департамент з управління об’єктами державної власності. 

Однак упродовж 2014–2016 років структурними підрозділами 
Мінагрополітики не забезпечено виконання функцій з управління за 

                                                 
43 „Про затвердження Положення про Управління державного майна Міністерства 

аграрної політики та продовольства України”. 
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діяльністю підприємств, установ, організацій державної форми власності, що 
належать до сфери управління Міністерства: 

- не створено механізму обліку суб’єктів господарювання, що 
належать до сфери його управління; 

- не забезпечено контролю за показниками фінансово-господарської 
діяльності таких суб’єктів господарювання; 

- не охоплено фінансовим плануванням державних підприємств, які 
подають фінансову звітність до Міністерства. 

Так, за результатами роботи в 2014 році отримані збитки СГ, що 
прозвітували, становили 626 млн грн при запланованому прибутку в сумі 
195 млн грн, а в 2015 році – вже 2 836,9 млн грн збитку при запланованому 
прибутку 88,5 млн гривень. На дату завершення аудиту (14.04.2017) звіти про 
виконання фінпланів СГ за 2016 рік Мінагрополітики не були проаналізовані та 
зведені, хоча термін закінчення звітування минув ще 28.02.2017. 

За наказом Мінагрополітики від 04.02.2015 № 38 було утворено робочу 
групу з питань моніторингу та аналізу діяльності підприємств, установ, 
організацій державної форми власності, що належать до сфери управління 
Міністерства (далі – Робоча група) та затверджено Положення про неї, яким 
визначено, що Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим 
органом, що утворюється Мінагрополітики з метою забезпечення здійснення 
повноважень щодо управління та контролю за діяльністю підприємств, установ, 
організацій державної форми власності, які належать до сфери його управління. 
При цьому Рахунковій палаті було надано копію лише одного протоколу 
засідання Робочої групи від 20.11.2015 № 3 щодо розгляду питань відновлення 
господарської діяльності, приватизації або припинення ДП, з урахуванням 
позицій обласних державних адміністрацій та регіональних відділень Фонду 
держмайна.  

Отже, створена з метою забезпечення здійснення повноважень 
Мінагрополітики Робоча група не досягла своєї мети. 

Заходи, які повинні були розроблятися Міністерством щодо усунення 
причин збитковості, недопущення штучної збитковості, посилення персональної 
відповідальності керівників ДП за результати фінансово-господарської діяльності 
та забезпечення надходження до державного бюджету частини чистого прибутку, 
на запит Рахункової палати не були надані, що свідчить про їх відсутність. 

При цьому Мінагрополітики не використовує важелі впливу, передбачені 
Законом № 185, у частині розірвання контрактів з керівниками державних 
підприємств у разі недотримання передбачених контрактом вимог. 

За інформацією прес-служби Мінагрополітики, питання здійснення контролю 
за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності, що 
належать до сфери управління Міністерства, та забезпечення порядку відрахування 
до державного бюджету частини чистого прибутку на засіданнях Колегії 
Мінагрополітики протягом 2014–2016 років не розглядалися. 

Фондом держмайна за відсутності дієвого контролю з боку Кабінету 
Міністрів України не створено дієвого механізму формування Реєстру ОДВ, що 
дозволяло Мінагрополітики уникати виконання вимог, встановлених 
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нормативно-правовими актами щодо упорядкування обліку юридичних осіб з 
метою формування цього Реєстру.  

ДФС (Міндоходів) не налагоджено ефективної роботи з Мінагрополітики 
щодо забезпечення збільшення надходжень до дохідної частини бюджету 
України від ДП, що належать до сфери управління Міністерства. 

Держаудитслужба (Держфінінспекція) не забезпечує дієвої взаємодії з 
Мінагрополітики щодо інформування Міністерства про проведені нею 
контрольні заходи на ДП Мінагрополітики. 

Так, на запит Рахункової палати Мінагрополітики повідомило про 
відсутність листів, отриманих від Держаудитслужби (Держфінінспекції) про 
проведення фінансового аудиту на його підприємствах. 

Разом з тим, за інформацією Держаудитслужби44, в 2014–2016 роках 
державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання державного 
сектору економіки, які належать до сфери управління Мінагрополітики, було 
здійснено на ДП: „Полтавський комбінат хлібопродуктів”, „Науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою”, „Тернопільський науково-дослідний та 
проектний інститут землеутрою”, „Неполоковецький комбінат хлібопродуктів”, 
„Солотвинський солерудник”, „Радивилівський комбінат хлібопродуктів”, 
„Херсонське державне підприємство – біологічна фабрика”, „Луцький комбінат 
хлібопродуктів № 2”. За результатами таких аудитів порушень, що призвели до 
заниження та/або завищення чистого прибутку, не встановлено. 

Водночас Держаудитслужбою протягом цих років проведено 34 ревізії СГ 
Мінагрополітики45, в тому числі п’ять – на виконання доручень Прем’єр-
міністра України Яценюка А.П. та Кабінету Міністрів України. 

                                                

За матеріалами ревізій, зокрема ПАТ „Аграрний фонд”, у період 2014 і 
2015 років порушено кримінальне провадження. Решту матеріалів ревізій було 
долучено до кримінальних проваджень. За результатами 10 ревізій встановлено 
фінансові порушення, що призвели до заниження та/або завищення чистого 
прибутку на загальну суму 16,3 млн гривень.  

Держаудитслужба поінформовала Рахункову палату, що з метою вжиття 
заходів щодо усунення виявлених під час ревізій порушень чинного 
законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб інформація про їх 
результати направлялась на адресу органу управління. 

Таким чином, система управління об’єктами державної власності в 
Мінагрополітики неефективна, не створено механізму обліку суб’єктів 
господарювання, що належать до сфери його управління, та контролю за 
показниками фінансово-господарської діяльності таких суб’єктів 
господарювання. Фонд держмайна, ДФС (Міндоходів) і Держаудитслужба 
(Держфінінспекція) не забезпечили належної взаємодії з Мінагрополітики 
для забезпечення повного контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання, що належать до сфери управління Міністерства. 

 
44 Листи Держаудитслужби від 13.04.2017 № 07-11/203 та від 26.04.2017 № 07-11/2253.  
45 За окремими матеріалами проведених ревізій їх результати не наведені відповідно до 

статті 222 Кримінального процесуального кодексу України. 
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ВИСНОВКИ 

1. Міністерством аграрної політики та продовольства України, 
Державною фіскальною службою України не створено ефективної системи 
управління об’єктами державної власності, не забезпечено належної 
взаємодії та, відповідно, ефективного адміністрування доходів від власності 
суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 
Мінагрополітики. 

1.1. Мінагрополітики не створено дієвого механізму обліку суб’єктів 
господарювання, що належать до сфери його управління, і контролю за 
показниками їх фінансово-господарської діяльності: відсутні об’єктивні дані 
щодо кількості державних підприємств, що належать до сфери управління 
Мінагрополітики, з багатьма з них втрачено зв’язок.  

За даними Фонду державного майна України, до сфери управління 
Міністерства станом на 01.01.2014 належало 885 ДП, а станом на 01.10.2016 їх 
кількість зменшилася до 825. Підтверджені Мінагрополітики відомості 
охоплювали 48,0 і 43,9 відс. відповідно цих підприємств. Станом на 01.10.2016 
їх кількість становила 362 ДП, з яких 32 (8,8 відс.) на сьогодні відсутні в ЄДР, 
припинено або внесено запис до ЄДР, що свідоцтво про державну реєстрацію 
недійсне. Крім того, Мінагрополітики підтверджувало належність до сфери його 
управління 19 ДП, які згідно з ЄДРПОУ належать до сфери управління інших 
центральних органів виконавчої влади або в реєстрі не визначено органу 
управління. Станом на 01.10.2016 Міністерством не підтверджено 463 ДП, що, за 
даними ЄДРПОУ, належать до сфери його управління. 

При цьому кількість державних підприємств Мінагрополітики, що 
сплачували до бюджету податки, збори, інші платежі, тобто економічно активних, 
протягом 2014–2016 років зменшилася з 200 до 157 ДП і станом на 01.01.2017 
становила лише 18,8 відс. загальної кількості підприємств, що, за даними Фонду 
держмайна, належали в цей період до сфери управління Міністерства. Разом з тим 
вісім ДП, щодо яких Міністерство не звітувало про їх належність до сфери свого 
управління, протягом вказаного періоду продовжували діяльність. Водночас 
три СГ, належність яких до сфери свого управління Мінагрополітики 
підтверджувало протягом 2014–2016 років, відсутні в базі ДФС. 

Бюджетоформуючими платниками, що забезпечили сплату до бюджету, 
зокрема, частини чистого прибутку – 89,6 відс., податку на прибуток – 87,4 відс., 
податку на додану вартість – 70,5 відс., податку на доходи фізичних осіб –  
68,6 відс. загальної суми надходжень від державних підприємств 
Мінагрополітики, були лише два підприємства: ДП об’єднання „Артемсіль” і 
ДП „Укрспирт”.  

1.2. Мінагрополітики не забезпечено: 
– належної взаємодії між структурними підрозділами та дієвих 

організаційних заходів у частині забезпечення подання та затвердження 
річних фінансових планів суб’єктів господарювання і подання ними звітів 
про їх виконання. 

За даними Мінагрополітики, на 2014 рік було подано на затвердження 
136 проектів фінансових планів суб’єктів господарювання, затверджено лише 
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86,8 відс.; на 2015 і 2016 роки – відповідно 81 і 100 проектів, затверджено 42 і  
57 фінпланів (51,9 і 57 відс. від поданих). 

Загальна кількість працюючих суб’єктів господарювання у 2014 і 2015 роках 
становила 180 і 142 такі суб’єкти. Однак за даними, що надавались до 
Мінекономрозвитку, їхня кількість суттєво відрізнялася від цих показників: вона 
менша на 50 і 47 суб’єктів господарювання відповідно, а за 9 місяців 2016 року – 
на 21; 

– здійснення ефективного моніторингу фінансово-господарської 
діяльності підприємств Мінагрополітики та виконання показників 
фінансових планів. 

Так, у додатках до Методичних рекомендацій застосування критеріїв 
визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених 
наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 № 253, за результатами 2015 року 
зазначено, що ДП „Науково-дослiдний, виробничий агрокомбiнат „Пуща-Водиця” 
отримало 44,3 млн грн чистого прибутку, але, за даними розрахунків, поданих 
підприємством до ДФС, чистий фінансовий результат було зменшено на  
16,4 млн гривень. Це уточнення не відображено в показниках моніторингу 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Водночас воно призвело до 
зменшення суми відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку на 
2,4 млн гривень.  

Сплачені ПАТ „Аграрний фонд” до державного бюджету у 2015 році 
333,2 млн грн частини чистого прибутку, за даними моніторингу, відображені як 
відрахування до фонду на виплату дивідендів. При здійсненні коригування 
ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” окремих показників 
фінансової звітності за 2015 рік у І кварталі 2016 року не досліджувався їх вплив 
на формування фінансового результату; 

– дієвого функціонування внутрішнього аудиту і внутрішнього 
контролю. 

Управлінням внутрішнього аудиту не вжито результативних заходів, 
спрямованих на усунення порушень і недоліків, зокрема, виявлених при 
здійсненні аудиту ефективності діяльності Мінагрополітики, виконання 
покладених на Міністерство функцій, пов’язаних з управлінням об’єктами 
державної власності.  

2. Нормативно-правова база в частині обліку об’єктів державної 
власності та механізму справляння частини чистого прибутку органами 
ДФС (Міндоходів) протягом 2014–2016 років була недосконалою, нормативи 
відрахування господарськими товариствами дивідендів і державними 
підприємствами частини чистого прибутку постійно змінювалися та 
невчасно затверджувалися, що ускладнювало контроль у цій сфері, 
створювало підстави для виникнення судових спорів та не сприяло 
своєчасному та в повному обсязі наповненню дохідної частини державного 
бюджету.  

2.1. Абзацом шостим частини п’ятої статті 11 і частиною першою 
статті 111 Закону України від 21.09.2006 № 185 „Про управління об’єктами 
державної власності” не визначена верхня величина нормативу відрахування 
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частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарських 
товариств, і частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами. Як 
наслідок, базові нормативи відрахувань збільшено з 30 до 75 відсотків. 

2.2. В абзаці восьмому частини п’ятої статті 11 Закону України  
„Про управління об’єктами державної власності” має місце правова 
неузгодженість: є посилання на абзац шостий цієї частини, тоді як порядок 
визначення пені встановлено в абзаці сьомому зазначеної частини. 

2.3. У Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України 
оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
затвердженому наказом Мінфіну від 07.04.2016 № 422, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 20.05.2016 за № 751/28881, не узгоджуються 
норми щодо оперативного обліку в інтегрованих картках платників податків 
інших платежів, а отже – частини чистого прибутку. При цьому Порядок не 
передбачає формування звітності ДФС щодо нарахованих сум інших платежів.  

2.4. У Переліку форм оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 
затвердженому наказом ДФС від 10.04.2015 № 267, немає однозначного визначення 
положень, за якою формою (№ 6 чи № 15) органам ДФС вести оперативний облік 
частини чистого прибутку в інтегрованих картках платників. 

2.5. Після викладення з 01.01.2017 у новій редакції статті 41 Податкового 
кодексу України, якою визначено перелік і повноваження контролюючих 
органів, а також припинення діяльності Державної податкової адміністрації, 
Державної податкової служби, Державного комітету статистики, 
Держпідприємництва, потребують відповідного врегулювання в частині 
посилання на „органи доходів і зборів”, Державну податкову адміністрацію, 
Державну податкову службу, Державний комітет статистики, 
Держпідприємництво: Закон України „Про управління об’єктами державної 
власності”; Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467; 
постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 і затверджений нею 
Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями; наказ 
Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 № 285 „Про 
затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що 
підлягає сплаті до державного бюджету унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 
за № 643/19381. 

При цьому незапровадження наказом подання державним підприємством 
уточнюючого розрахунку частини чистого прибутку в разі виявлення в поданому 
розрахунку помилок не сприяє якісному адмініструванню цього платежу 
органами ДФС.  

2.6. Відповідно до Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 
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№ 467, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 № 142, 
формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності за участю Державної 
податкової адміністрації не відповідає частині другій статті 12 Закону України 
„Про управління об’єктами державної власності”, згідно з якою цей реєстр 
формується, зокрема, за участю центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

3. Фондом державного майна України не забезпечено дієвої організації 
роботи в частині забезпечення формування та ведення обліку Єдиного 
реєстру об’єктів державної власності, через що Мінагрополітики мало 
можливість уникати виконання вимог, встановлених нормативно-
правовими актами щодо упорядкування обліку юридичних осіб.  

Унаслідок неврахування вимог пункту 7 Методики проведення 
інвентаризації об’єктів державної власності, наказу Фонду держмайна 
від 03.02.2006 № 197 „Про затвердження форм надання відомостей про об’єкти 
державної власності” та відповідних положень пункту 3 розділу ІІІ 
інструктивного листа Фонду від 11.05.2006 № 10-15-6871 щодо організаційних 
заходів на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2015 
№ 1121 і від 14.04.2004 № 467 Мінагрополітики під час надання в електронному 
вигляді даних до Єдиного реєстру об’єктів державної власності не 
підтверджувало їх в установленому порядку. За результатами І кварталу 2016 року 
такі дані Міністерством не було надано взагалі. 

Мінагрополітики не подавало/не оновлювало в Єдиному реєстрі протягом 
2014–2016 років інформацію про фінансово-економічні показники господарської 
діяльності державних підприємств, щодо яких підтверджувало їх належність до 
сфери його управління. 

При цьому Фондом держмайна, за відсутності повноважень, не 
запроваджено важелів впливу для притягнення до відповідальності посадових 
осіб органів державної влади за невиконання ними вимог у частині забезпечення 
упорядкування обліку юридичних осіб. 

4. У ДФС не налагоджена ефективна взаємодія щодо обміну інформацією, 
що надходить від органів державної влади, з метою відображення реального 
стану щодо платників податків, сприяння своєчасному виключенню з 
Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб непрацюючих 
підприємств, зокрема 38 ДП (у тому числі 7 ДП з підтверджених), що, за даними 
ЄДРПОУ, належать до сфери управління Мінагрополітики, відсутні в ЄДР, але у 
цьому банку даних рахуються платниками податків за основним місцем обліку. 
При цьому надходження до бюджету протягом 2014–2016 років від них відсутні. 

5. ДФС (Міндоходів) і її територіальними органами протягом 2014–
2015 років не забезпечено ефективного адміністрування доходів від власності, 
що сплачувалися ДП Мінагрополітики; контрольно-перевірочна робота 
здійснювалася на неналежному рівні, що мало негативні фінансові наслідки 
для державного бюджету. 

Так, через неякісне здійснення контролю під час проведення камеральних 
перевірок органами ДФС за нарахуванням частини чистого прибутку, зокрема 
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ДП „Чемерівський спиртовий завод”, недонадходження до державного бюджету 
становили 102,3 тис. гривень.  

При здійсненні камеральної перевірки ДП „Новопокровський комбінат 
хлібопродуктів” Головним управління ДФС у Харківській області не було 
виявлено заниження на 207,7 тис. грн частини чистого прибутку за І півріччя  
2016 року, що вплинуло на завищення станом на 01.01.2017 облікованої суми 
переплати. Лише під час аудиту Рахункової палати ці порушення були усунуті.  

Загалом борги зі сплати податків і зборів до бюджету України мали  
26 відс. ДП Мінагрополітики, за 2014–2016 роки їхня загальна сума збільшилася  
в 2 рази (до 739,3 млн грн), у тому числі без сум боргу платників податків, щодо 
яких порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення 
суду про призупинення стягнення, – в 3,8 раза (до 376,1 млн гривень). При 
цьому борг державних підприємств спиртової галузі без урахування сум боргу за 
порушеними справами про банкрутство збільшився в 5,7 раза (до 288,3 млн грн),  
у тому числі ДП „Укрспирт” – з 2,4 до 130,4 млн гривень. 

Борг зі сплати частини чистого прибутку в цей період мали майже 10 відс. 
ДП Мінагрополітики, він збільшився в 3,2 раза (до 10,6 млн гривень). 
Донараховані за результатами документальної перевірки ДП „Радивілівський 
комбінат хлібопродуктів” 2,6 млн грн платежу оскаржуються підприємством у 
судовому порядку. 

ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Про результати аудиту ефективності адміністрування доходів від 
власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, поінформувати 
Верховну Раду України та Раду національної безпеки і оборони України. 

2. Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аудиту 
ефективності адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, 
що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати: 

2.1. Вжити заходів щодо розроблення законопроекту про внесення змін до 
Закону України від 21.09.2006 № 185 „Про управління об’єктами державної 
власності” в частині: 

– усунення правової неузгодженості, яка утворилася внаслідок 
неправильного посилання в абзаці восьмому частини п’ятої статті 11 цього Закону 
на абзац шостий замість сьомого; 

– заміни термінологічного поняття „органи доходів і зборів” поняттям 
„контролюючі органи”; 

– врегулювання питання посилання на центральний орган виконавчої влади, 
який бере участь у формуванні Єдиного реєстру об’єктів державної власності: 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
єдиної державної податкової, митної політики, чи центральний орган виконавчої 
влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері 
державної митної справи. 
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2.2. Зобов’язати Міністерство фінансів України разом з Державною 
фіскальною службою України: 

– розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект 
постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23.02.2011 № 138 і затвердженого нею Порядку відрахування до державного 
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями у частині виключення посилання на 
Державну податкову службу та Державну фінансову інспекцію, діяльність яких 
припинено; 

– розробити та затвердити форму розрахунку частини чистого прибутку 
(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями, і передбачити форму уточнюючого розрахунку частини 
чистого прибутку (доходу) для надання права платнику коректного виправлення 
самостійно виявлених помилок; 

– внести зміни до Порядку ведення органами Державної фіскальної служби 
України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до 
бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 07.04.2016 № 422, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2016 за № 751/28881, 
у частині відображення нарахованих і сплачених сум інших платежів, у 
термінології „інтегрована картка платника”, а також формування звітності про 
нарахування і надходження інших платежів, а не лише про їх надходження. 

2.3. Доручити Фонду державного майна України розробити пропозиції для 
внесення відповідних змін до нормативно-правових актів і подати їх на розгляд 
Кабінету Міністрів України, зокрема щодо: 

– врегулювання норм Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 
№ 467, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2005 № 142, 
у частині посилання на „органи доходів і зборів”, Державну податкову 
адміністрацію, Державний комітет статистики та Держпідприємництво; 

– запровадження підтвердження органами державної влади належності 
юридичних осіб (державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, 
інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права 
держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне 
майно) до сфери їх управління за електронним цифровим підписом;  

– запровадження важелів впливу до посадових осіб органів державної 
влади за невиконання ними вимог у частині забезпечення упорядкування обліку 
юридичних осіб; 

– здійснення позапланового упорядкування обліку юридичних осіб, які 
значаться (зареєстровані) в ЄДРПОУ за Міністерством аграрної політики та 
продовольства України, але їх належність до сфери управління не підтверджена 
цим органом, а також щодо посилення роботи з органом управління в частині 
забезпечення упорядкування обліку юридичних осіб. 
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3. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності 
адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать 
до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
надіслати Міністерству аграрної політики та продовольства України і 
рекомендувати: 

– вжити заходів щодо усунення недоліків і порушень, встановлених під час 
аудиту, для забезпечення якісного контролю за повнотою застосування та 
своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивідендів (доходу), 
нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є корпоративні права держави; 

– привести у відповідність з Єдиним державним реєстром підприємств і 
організацій України дані Переліку підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Мінагрополітики, та акціонерних товариств, 
функції з управління корпоративними правами яких здійснює Мінагрополітики, 
затвердженого наказом Міністерства від 07.12.2015 № 469 „Про повноваження 
щодо управління об’єктами державної власності, що належать до сфери 
управління Міністерства аграрної політики та продовольства України”; провести 
повну інвентаризацію об’єктів державної власності, що згідно з даними 
ЄДРПОУ належать до сфери управління Міністерства; 

забезпечити: 
– затвердження річних фінансових планів підприємств державного сектору 

економіки, що належать до сфери управління Міністерства, та щоквартальне 
проведення моніторингу виконання їх показників, зокрема відрахувань до 
державного бюджету, в тому числі частини чистого прибутку (доходу) 
державних унітарних підприємств та їх об’єднань, дивідендів (доходу), 
нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є корпоративні права держави, та вжиття заходів щодо поліпшення їх 
роботи і забезпечення розрахунків з бюджетом; 

– дієвий контроль за усуненням виявлених внутрішнім аудитом системних 
недоліків у роботі структурних підрозділів Мінагрополітики щодо ефективності 
(якості) виконання покладених на Міністерство функцій, пов’язаних з 
управлінням об’єктами державної власності; 

– розроблення порядку взаємодії структурних підрозділів Мінагрополітики 
щодо координації діяльності суб’єктів господарювання, які перебувають у 
державній власності і належать до сфери управління Міністерства. 

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності 
адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать 
до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України 
надіслати Державній фіскальній службі України та рекомендувати: 

– вжити заходів щодо посилення контролю за справлянням до державного 
бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та 
їх об’єднань; 
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– внести зміни до Переліку форм оперативного обліку податків, зборів, 
митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України 
від 10.04.2015 № 267, у частині усунення неоднозначності ведення органами 
ДФС оперативного обліку (за формою № 6 чи № 15) в інтегрованих картках 
платників частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій 
(державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до 
державного бюджету відповідно до закону; 

– дослідити вплив виправлених показників фінансової звітності 
ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” на формування 
фінансового результату до оподаткування, відображеного в декларації з податку 
на прибуток за 2016 рік.  

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності 
адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать 
до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України 
надіслати Фонду державного майна України та рекомендувати вжити заходів щодо 
усунення недоліків і порушень, встановлених під час аудиту, для забезпечення 
якісного формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності. 

 
 
 
 

Член Рахункової палати                                                                      В.І. Невідомий 
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 Додаток  

Перелік суб'єктів господарювання (державних підприємств, їх об'єднань та дочірніх підприємств), які належать до сфери управління Мінагрополітики  
(за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності) 

№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

1 4806504 ДП "Гуслі"  відсутнє на обліку в ДФС відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
2 30335148 Просянська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/-  -/- 0 0 0 0 
3 373474 Ярошівський цукровий комбінат асоціації виробників цукру Черкаської області -/-  -/- 0 0 0 0 
4 377555 Марганецька кондитерська фабрика -/-  -/- 0 0 0 0 
5 378891 Знам'янський консервний завод -/-  -/- 0 0 0 0 
6 379654 Виробничо-торгівельне підприємство "Сумихліб" -/-  -/- 0 0 0 0 
7 380882 Чернівецьке державне виробниче об'єднання хлібопекарської промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
8 381717 Львівське обласне ДП хлібопекарської промисловості "Львівхліб" -/-  -/- 0 0 0 0 
9 382042 Дніпропетровське виробниче об'єднання кондитерської промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
10 383159 Львівська державна тютюнова фабрика -/-  -/- 0 0 0 0 
11 415310 СДП "Насіннєплодокультура" -/-  -/- 0 0 0 0 
12 415333 ДП "Курси підготовки та підвищення кваліфікації робітників виноробної промисловості" -/-  -/- 0 0 0 0 
13 444926 Дніпродзержинський міський молочний завод -/-  -/- 0 0 0 0 
14 449177 Іванівський відгодівельний радгосп -/-  -/- 0 0 0 0 
15 449199 Комінтернівський відгодівельний радгосп -/-  -/- 0 0 0 0 
16 451010 Дніпропетровський міжобласний ремонтно-будівельний трест об`єднання "Укрм`ясомолтехпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
17 452890 Миколаївська контрольно-виробнича лабораторія Миколаївського в/о молочної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
18 485470 Науково-виробниче об'єднання по кукурудзі "Дніпро" -/-  -/- 0 0 0 0 
19 485977 Ветеринарна служба Придніпровської залізниці -/-  -/- 0 0 0 0 
20 490984 Дирекція з будівництва селекціонно-гибридного центру "Дніпропетровський" -/-  -/- 0 0 0 0 
21 693115 Дніпропетровське обласне об'єднання з племінної справи у тваринництві "Облплемоб'єднання" -/-  -/- 0 0 0 0 
22 693308 Павлоградська державна міжрайонна конопляно-насіннєва станція -/-  -/- 0 0 0 0 
23 693724 Дніпропетровська районна інспекція по боротьбі з хворобами тварин -/-  -/- 0 0 0 0 
24 694209 Донецьке обласне племінне об'єднання тваринництва -/-  -/- 0 0 0 0 
25 696102 Красноармійська міжрайонна коконосушарня "Межрайшелк" Донецького об'єднання "Облшелк" -/-  -/- 0 0 0 0 
26 696119 Аграрно-виробниче підприємство "Кримшовк" -/-  -/- 0 0 0 0 
27 702067 Львівське обласне об'єднання по заготівлі племінної худоби "Укрплемоб'єднання" -/-  -/- 0 0 0 0 
28 703233 Навчальне господарство агропромислового коледжу -/-  -/- 0 0 0 0 
29 704072 Шосткинська станція по боротьбі з хворобами тварин -/-  -/- 0 0 0 0 
30 704244 Лебединська державна станція по племінній роботі та штучному заплідненню -/-  -/- 0 0 0 0 
31 704267 Конотопська державна станція по племінній роботі та штучному заплідненню -/-  -/- 0 0 0 0 
32 704288 Глухівська державна станція по племінній роботі та штучному заплідненню -/-  -/- 0 0 0 0 
33 710664 Великолепетиська державна племінна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
34 716796 Роменська міська державна біолабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
35 717229 Богодухівська районна станція охорони рослинництва -/-  -/- 0 0 0 0 
36 720154 Сумська обласна науково-виробнича лабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
37 721923 Відділ міжколгоспної комбікормової промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
38 727067 Павлоградське міжрайонне відділення Дніпропетровського об'єднання "Облзооветпостач" -/-  -/- 0 0 0 0 
39 847676 Племінний радгосп "Зоря" -/-  -/- 0 0 0 0 
40 847771 Радгосп ім Леніна -/-  -/- 0 0 0 0 
41 848999 Радгосп ім Грушецкого Ореховского РАПО -/-  -/- 0 0 0 0 
42 849221 Радгосп "Знам'янський" агропромислового комбінату "Кам'янка" -/-  -/- 0 0 0 0 
43 851301 Радгосп „Дружба” -/-  -/- 0 0 0 0 
44 852252 Птахофабрика "Ліманная" агропромислового комбінату "Кам'янка" -/-  -/- 0 0 0 0 
45 857410 Радгосп "Победа" -/-  -/- 0 0 0 0 
46 903110 Роздорівське ремонтне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
47 904440 Фастівське районне підприємство матеріально-технічного постачання -/-  -/- 0 0 0 0 
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 Продовження додатка

№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

48 905557 Сколівське районне підприємство по матеріально-технічному забезпеченню "Райагропостач" відсутнє на обліку в ДФС відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
49 905959 Цебриківське ремонтне підприємство "Одесаспецсельхозремонт" -/-  -/- 0 0 0 0 
50 905994 Одеське ремонтне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
51 906315 Миколаївське мале підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
52 909394 Інформаційно-обчислювальний центр Дніпропетровського облагропрома -/-  -/- 0 0 0 0 
53 910067 Полтавське спеціалізоване автотранспортне підприємство 1601-головне підприємство об'єднання 

"Полтаваагропромтранс" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
54 913249 Луганське спеціалізоване підприємство по матеріально-технічному постачанню "Агроспецпостачання" -/-  -/- 0 0 0 0 
55 914384 Дніпропетровський міжгалузевий регіональний навчальний центр ради агропромислових формувань області -/-  -/- 0 0 0 0 
56 1349733 Донецький завод "Буддеталь" тресту "Промбудматеріали" -/-  -/- 0 0 0 0 
57 1351925 Механізована колона № 100 тресту "Криворіжсільбуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
58 1352113 Госпрозрахункова дільниця механізації тресту "Донецькагробуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
59 1528565 СП "Коломак" -/-  -/- 0 0 0 0 
60 2782107 Ізмаїльське міжгосподарське відгодівельне господарство -/-  -/- 0 0 0 0 
61 2888946 Роменський районний відділ біолабораторії -/-  -/- 0 0 0 0 
62 2971742 Шатрищенський цегельний завод об'єднання "Будіндустрія" -/-  -/- 0 0 0 0 
63 3048125 Нікопольське міжгосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
64 3048183 Лихівське міжгосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
65 3048875 Нікопольське підприємство "Райагропроменерго" агропромислового комбінату "Нікопольський" -/-  -/- 0 0 0 0 
66 3052902 Міжгосподарське підприємство по виробництву товарної риби -/-  -/- 0 0 0 0 
67 3079210 Донецьке виробниче транспортне об'єднання "Донецькагропромтранс" -/-  -/- 0 0 0 0 
68 3346377 Миколаївська обласна лабораторія діагностики та прогнозів шкідників та хвороб с/г рослин -/-  -/- 0 0 0 0 
69 3366457 Київське підприємство "Облагротехсервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
70 3562939 Житлово-комунальна дільниця Укрсельбудіндустрій -/-  -/- 0 0 0 0 
71 3563146 Дніпропетровське обласне державно-кооперативне виробниче об'єднання "Агропромтехніка" -/-  -/- 0 0 0 0 
72 3563152 Донецьке обласне виробниче об'єднання "Донецькспецсільгоспремонт" -/-  -/- 0 0 0 0 
73 3563583 Донецька комплексна ремонтно-налагоджувальна дільниця -/-  -/- 0 0 0 0 
74 3566771 Біляївське районне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство "Райагропроменерго" -/-  -/- 0 0 0 0 
75 3566831 Кілійське районне міжгосподарське виробничо-експериментальне підприємство "Райагропроменерго" -/-  -/- 0 0 0 0 
76 3569485 Магдалинівське ремонтно-транспортне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
77 3569539 П'ятихатське ремонтно-транспортне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
78 3575936 Дніпропетровський комбінат "Промбудматеріали" -/-  -/- 0 0 0 0 
79 4358158 Дирекція будівництва Стаханівського молочного комбінату -/-  -/- 0 0 0 0 
80 4360575 Ізмаїльське міжгосподарське відгодівельне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
81 4685229 Красноармійське міжрайонне відділення по виробництву, заготовках та збуту насіння овочевих культур 

Донецького об'єднання 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
82 4726065 Дніпропетровське ДП "Ремдеталь" -/-  -/- 0 0 0 0 
83 4731309 Державне науково-виробниче об'єднання "Консервпромкомплекс" -/-  -/- 0 0 0 0 
84 5381745 Львівський державний виноробний завод фірма "Укрвино" -/-  -/- 0 0 0 0 
85 5384471 Спеціальний апарат Одеського управління харчової промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
86 5384591 Спеціальний апарат управління об'єднання "Агроплодоовощпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
87 5386501 Радгосп "Голубовський" -/-  -/- 0 0 0 0 
88 5394469 Експериментальний завод тресту "Промбудматеріали" -/-  -/- 0 0 0 0 
89 5394707 Донецька механічна майстерня по виробництву продтоварів -/-  -/- 0 0 0 0 
90 5409478 Управління виробничо-технологічної комплектації тресту "Агроспецмонтаж" -/-  -/- 0 0 0 0 
91 5412374 Пересувна механізована колона -/-  -/- 0 0 0 0 
92 5413735 Птахорадгосп "Жмеринський" -/-  -/- 0 0 0 0 
93 5414545 Одеська машинолічильна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
94 5415250 Шевченківська пересувна механізована колона КПМК 1 -/-  -/- 0 0 0 0 
95 5425388 Дніпропетровський міський молокозавод № 2 -/-  -/- 0 0 0 0 
96 5438563 Тернопільське міжколгоспне підприємство по виробництву кормових добавок -/-  -/- 0 0 0 0 
97 5454763 Обласний міжгосподарський проектно-технологічний трест "Оргагробуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
98 5490612 Сумське обласне виробниче ДП по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства об'єднання 

"Укрсільгоспхімія" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
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 Продовження додатка

№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

99 5510266 Апарат управління Дніпропетровського виробничого об'єднання молочної промисловості відсутнє на обліку в ДФС  відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
100 5510415 Апарат управління Тернопільського виробничого об'єднання молочної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
101 5510510 Апарат управління Дніпропетровського виробничого об'єднання м'ясної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
102 5510527 Апарат управління Донецького виробничого об'єднання м’ясної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
103 5510668 Апарат управління Тернопільського виробничого об'єднання м'ясної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
104 5511018 Тернопільське виробничо-торгівельне об'єднання хлібопекарної промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
105 5513661 Стерегущевське хлібоприймальне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
106 5513678 Івано-Франківська виробнича зональна лабораторія комбікормової промисловості -/-  -/- 0 0 0 0 
107 5516872 Докучаєвський комбінат будівельних матеріалів -/-  -/- 0 0 0 0 
108 5520483 Автотранспортне підприємство тресту "Київоблагрошляхбуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
109 5520537 Кодимський цегельний завод -/-  -/- 0 0 0 0 
110 5525581 Чечельницький районний комбінат по наданню комунальних послуг сільському населенню -/-  -/- 0 0 0 0 
111 5528036 Донецьке виробниче агроторгівельне об'єднання ради агропромислових формувань області -/-  -/- 0 0 0 0 
112 5529892 Київський лісотарний завод -/-  -/- 0 0 0 0 
113 5539330 Артемівський оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат Донецького виробничого агроторгівельного 

об'єднання 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
114 13355940 Державно-кооперативне спільне об'єднання по вирощуванню, переробці та реалізації льонопродукції 

"Ковельагрольонопром" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
115 13440321 Мале ДП "Баркас" -/-  -/- 0 0 0 0 
116 13485619 Мале підприємство "Спонсор" при радгоспі-комбінаті "Вуглегірський" -/-  -/- 0 0 0 0 
117 13486518 Мале ДП "Комек" -/-  -/- 0 0 0 0 
118 13533063 Донецьке ремонтно-будівельне управління при Ясинуватському ремонтно-транспортному підприємстві 

облагропрому 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
119 13683288 Центральна лабораторія виноробної промисловості "Укрсадвинпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
120 13684566 Редакція журналу "Земля і люди України" -/-  -/- 0 0 0 0 
121 13686588 Мале підприємство "Центральне бюро технічної інформації" (ЦБТІ) -/-  -/- 0 0 0 0 
122 13799430 Мале державне сільськогосподарське виробничо-комерційне підприємство "Факел" при ВО "Сільгоспхімія" -/-  -/- 0 0 0 0 
123 13805320 Мале виробничо-ремонтне ДП "Львівська тара" -/-  -/- 0 0 0 0 
124 13810383 Мале агропромислове торгівельне підприємство "Мінот" -/-  -/- 0 0 0 0 
125 13883194 Ремонтно-будівельне мале колективне підприємство "Мельбуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
126 13887068 Виробниче СДП "Еліта" -/-  -/- 0 0 0 0 
127 13896498 Мале ДП "А-Комплекс" -/-  -/- 0 0 0 0 
128 13904909 Мале ДП "Прінтер" -/-  -/- 0 0 0 0 
129 13915480 Мале ДП "Колос-2" -/-  -/- 0 0 0 0 
130 13975737 Мале ДП "Автосервіс" при Рівненському об'єднанні "Облагротехсервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
131 13989588 Мале ДП "Агропромисли" -/-  -/- 0 0 0 0 
132 13999821 Госпрозрахункова дільниця по децентралізованій закупівлі товарів виробничого призначення -/-  -/- 0 0 0 0 
133 14006549 Спортивний клуб "Харчовик" Попівського експериментального заводу -/-  -/- 0 0 0 0 
134 14007879 Госпрозрахункова дільниця з постачання та технічного обслуговування зернозбиральної техніки -/-  -/- 0 0 0 0 
135 14008761 Мале ДП "Чайка" при Попівському експериментальному заводі -/-  -/- 0 0 0 0 
136 14017004 Мале державне виробничо-технологічне підприємство "Вітамін" -/-  -/- 0 0 0 0 
137 14029214 Обласний державно-кооперативний союз підприємств і організацій з виробництва плодоовочевої продукції -/-  -/- 0 0 0 0 
138 14030051 Агроторгівельне підприємство управління сільського господарства -/-  -/- 0 0 0 0 
139 14030128 Тернопільське державне мале автотранспортне підприємство № 1905 -/-  -/- 0 0 0 0 
140 14050728 Мале ДП будівельних конструкцій при асоціації "Тернопільцукор" -/-  -/- 0 0 0 0 
141 14116502 Державне мале аграрно-будівельне підприємство "Топаз" -/-  -/- 0 0 0 0 
142 14117272 Державне мале підприємство "Епсілон" -/-  -/- 0 0 0 0 
143 14125627 Виробничо-комерційна фірма "Херсонхлібосервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
144 14135040 Державне мале підприємство "Будівельник" -/-  -/- 0 0 0 0 
145 14136200 Східно-український науковий центр агрохімічного обслуговування сільського господарства -/-  -/- 0 0 0 0 
146 14140265 Державна виробничо-комерційна фірма "Горизонт" -/-  -/- 0 0 0 0 
147 14212993 Госпрозрахунковий склад готової продукції цукрового заводу Ярошівського агроцукрзаводу -/-  -/- 0 0 0 0 
148 14276220 Головне управління молочної промисловості "Головмолпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
149 14284871 Мале ДП "Кар'єроуправління" -/-  -/- 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

150 14297541 Українська галузева компанія з виробництва пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво" відсутнє на обліку в ДФС  відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
151 16282928 Проектно-конструкторське мале підприємство "Торос" -/-  -/- 0 0 0 0 
152 16289089 Редакція журналу "Сільський обрій" -/-  -/- 0 0 0 0 
153 16292513 Державна фірма "Укрсадвинсервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
154 16306161 Мале ДП "Зернопроект" -/-  -/- 0 0 0 0 
155 16460028 Мале ДП науково-виробниче комерційне фірма "Хлібсервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
156 19092039 Державне виробничо-торгівельне плодоовочеве підприємство "Північна" -/-  -/- 0 0 0 0 
157 19306016 Петриківський міжгосподарський аеропорт -/-  -/- 0 0 0 0 
158 19361344 Головне управління комбікормової промисловості Мінсільгосппрод України /Головкомбікорм/ -/-  -/- 0 0 0 0 
159 20175302 Відділ фірмової торгівлі Артемівського лікеро-горілчаного заводу -/-  -/- 0 0 0 0 
160 20205402 Криворізьке спеціалізоване підприємство матеріально-технічного постачання "Агроспецпостач" -/-  -/- 0 0 0 0 
161 20954629 Піщанське ремонтне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
162 21045679 Решетилівський госпрозрахунковий заготівельний пункт буряка -/-  -/- 0 0 0 0 
163 21102638 Торгівельно-комерційне підприємство "Незабудка" -/-  -/- 0 0 0 0 
164 21424307 Госпрозрахунковий склад готової продукції -/-  -/- 0 0 0 0 
165 21459435 ДП "Антал" -/-  -/- 0 0 0 0 
166 21524078 Мале ДП "Укрсадвинпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
167 21560973 Київське підприємство матеріально-технічного постачання та забезпечення харчової сировини -/-  -/- 0 0 0 0 
168 21603406 Державне виробничо-комерційне мале підприємство "Автоспо" -/-  -/- 0 0 0 0 
169 21611222 ДП "Укрсадвинторг" державної фірми "Укрсадвинсервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
170 21896963 Ветеринарна аптека ветеринарного та зоотехнічного забезпечення -/-  -/- 0 0 0 0 
171 22239167 Дочірнє підприємство науково-виробнича фірма "Агропроектcервіс" -/-  -/- 0 0 0 0 
172 22909254 ДП "Впровадження ефективних методів виробництва продуктів птахівництва" -/-  -/- 0 0 0 0 
173 23248984 Хотинське територіальне управління з питань садівництва та виноробної промисловості "Хотинсадвинпром" -/-  -/- 0 0 0 0 
174 23374826 Дніпропетровське державне об'єднання "Агропром" -/-  -/- 0 0 0 0 
175 25353870 Дочірнє підприємство "Мрія" колективного підприємства "Мрія" -/-  -/- 0 0 0 0 
176 30170833 Старосамбірська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
177 31080547 Дочірнє підприємство навчально-курсовий комбінат обласного виробничого кооперативу – державного 

об'єднання сільського комунального господарства "Облсількомунгосп" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
178 14155019 Госпрозрахунковий центр (фінансово-розрахунковий) -/- в стані припинення 0 0 0 0 
179 30129937 Котовська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/- 0 0 0 0 
180 130621 Маріупольський завод залізобетонних виробів тресту "Агробудматеріали" -/- 0 0 0 0 
181 305975 Перещепинський прядив'яний завод об'єднання "Павлоградконоплепром" -/- 

не перебуває в процесі припинення, 
свідоцтво про державну реєстрацію 
недійсне 0 0 0 0 

182 311154 Перемишлянське районне відділення по заготовці і збуту льонопродукції -/-  -/- 0 0 0 0 
183 372894 Чупахівський цукровий комбінат сумського ВАО "Сумицукор" асоціації "Сумицукор" -/-  -/- 0 0 0 0 
184 373008 Мезенівський цукровий комбінат асоціації "Сумицукор" -/-  -/- 0 0 0 0 
185 376691 Миколаївське державне виробничо-торгівельне підприємство хлібопекарської промисловості "Миколаївхліб" -/-  -/- 0 0 0 0 
186 476955 Пересувна механізована колона № 8 державного об'єднання "Спецриббуд" -/-  -/- 0 0 0 0 
187 693204 Новомосковська станція по племінній роботі та штучному осіменінню с\г тварин -/-  -/- 0 0 0 0 
188 694190 Донецьке обласне об'єднання шовківництва "Облшовк" -/-  -/- 0 0 0 0 
189 699253 ДП Пологівська міжрайонна коконосушарня -/-  -/- 0 0 0 0 
190 704184 ДП Ковпаківська рибоводомеліоративна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
191 717235 Районна станція охорони рослинництва -/-  -/- 0 0 0 0 
192 725200 Вільнянська рибоводомеліоративна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
193 725594 Селидівська міжрайонна коконосушарня "Міжрайшовк" Донецького об'єднання "Облшовк" -/-  -/- 0 0 0 0 
194 845542 Амвросіївський завод залізобетонних виробів -/-  -/- 0 0 0 0 
195 848405 Радгосп "Павлопільський" -/-  -/- 0 0 0 0 
196 849735 Радгосп "Заплавний" -/-  -/- 0 0 0 0 
197 849818 Радгосп "Авангард" -/-  -/- 0 0 0 0 
198 850572 Радгосп ім. Калініна -/-  -/- 0 0 0 0 
199 850980 Радгосп "Мирний" -/-  -/- 0 0 0 0 
200 902955 Чупахівське спеціалізоване автопідприємство "Транссільгосптехніка" -/-  -/- 0 0 0 0 
201 2041457 Дирекція будівництва ДП Харківської макаронної фабрики -/-  -/- 0 0 0 0 



49 
 Продовження додатка

№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

202 2138576 

Фастівський оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат 

відсутнє на обліку в ДФС не перебуває в процесі припинення, 
свідоцтво про державну реєстрацію 
недійсне 0 0 0 0 

203 2771902 Міжгосподарське підприємство "Райсельхозенерго" -/-  -/- 0 0 0 0 
204 3049395 Царичанське районне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство по енергетиці та 

електрифікації "Райагропроінерго" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
205 3052842 Районна агрохімічна лабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
206 3293209 Кіровоградська інформаційно-обчислювальна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
207 3293215 Миколаївський інформаційно-обчислювальний центр -/-  -/- 0 0 0 0 
208 3563442 Ремонтне підприємство об'єднання "Миколаївспецсільгоспремонт" -/-  -/- 0 0 0 0 
209 3569479 Криничанське ремонтно-транспортне підприємство агропромислового об'єднання "Кринички" -/-  -/- 0 0 0 0 
210 5378944 Дрогобицький пункт по заготівлі та збуту льонопродукції "Заготльонопункт" -/-  -/- 0 0 0 0 
211 5438675 Теребовлянська міжколгоспна біолабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
212 5504107 Володарська районна міжколгоспна біолабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
213 5504366 Ставищенське районне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство по енергетиці та 

електрифікації "Райагропроменерго" 
-/-  -/- 

0 0 0 0 
214 5519706 Вінницький хлібокомбінат -/-  -/- 0 0 0 0 
215 13303201 Виробниче мале підприємство "Современнік" при ПМК-15 Вінницяпродоовочпрома -/-  -/- 0 0 0 0 
216 13446140 Мале ДП "Фронтон" -/-  -/- 0 0 0 0 
217 13450012 Мале ДП - брокерська контора "Посередник" -/-  -/- 0 0 0 0 
218 13474840 Мале ДП "Шип" -/-  -/- 0 0 0 0 
219 13475130 Мале ДП "Солод" -/-  -/- 0 0 0 0 
220 13480651 Мале підприємство брокерська контора "Фаворіт" при Донецькому хлібокомбінаті № 1 -/-  -/- 0 0 0 0 
221 13513333 Центрально-міське ДП роздрібної плодоовочевої торгівлі 25 -/-  -/- 0 0 0 0 
222 13846810 Мале ДП "Агротех" -/-  -/- 0 0 0 0 
223 13898706 Мале ДП "Смерічка" -/-  -/- 0 0 0 0 
224 13935005 ДП Новосанжарська фабрика біологічних методів боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур -/-  -/- 0 0 0 0 
225 14003657 Державне мале підприємство "Дортранс" при Сумському обласному виробничому об’єднанні -/-  -/- 0 0 0 0 
226 14080923 Мале ДП "МП-91" -/-  -/- 0 0 0 0 
227 14129861 Державне ДП "Берізка" -/-  -/- 0 0 0 0 
228 14136401 Госпрозрахункова проектно-кошторисна група ГПГ -/-  -/- 0 0 0 0 
229 14237645 ДП завод картоплепродуктів "Новобудова" -/-  -/- 0 0 0 0 
230 14243083 Прилуцька будівельна дирекція Колесниківського цегельного заводу -/-  -/- 0 0 0 0 
231 14258133 Мале ДП брокерська фірма "Риск" -/-  -/- 0 0 0 0 
232 14260302 Мале ДП "Буднаглядекспертиза" -/-  -/- 0 0 0 0 
233 19148946 Мале підприємство "Промагромаркет" -/-  -/- 0 0 0 0 
234 19324294 Бродівське ДП по племінній роботі та відтворенню поголів'я с/г тварин "Селексплемцентр" -/-  -/- 0 0 0 0 
235 19424843 Бориспільське промислово-монтажне підприємство -/-  -/- 0 0 0 0 
236 19425989 Підприємство матеріально-технічного постачання Облагротехсервіс -/-  -/- 0 0 0 0 
237 20244862 ДП підсобне господарство "Промінь" Дніпропетровського об'єднання "Дніпрохліб" -/-  -/- 0 0 0 0 
238 20580749 Військовий радгосп "Білоцерківський" -/-  -/- 0 0 0 0 
239 20760144 Агроторгівельне підприємство "Рихтичі" -/-  -/- 0 0 0 0 
240 21081913 Пересувна механізована колона по ремонту, будівництву і монтажу -/-  -/- 0 0 0 0 
241 21795371 Економічно-відокремлене відділення матеріально-технічного забезпечення радгоспу "Антрацитовський" -/-  -/- 0 0 0 0 
242 21955708 Інспекція по заготівлях і якості сільськогосподарчої продукції -/-  -/- 0 0 0 0 
243 22640869 ДП Контрольно-виробнича лабораторія -/-  -/- 0 0 0 0 
244 22749313 ДП Новотроїцька міжгосподарська міжрайонна лабораторія по контролю за виробництвом і якістю вовни -/-  -/- 0 0 0 0 
245 23113853 Міжгосподарська юридична група -/-  -/- 0 0 0 0 
246 30157042 Державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/-  -/- 0 0 0 0 
247 30247099 Державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція Городоцька-5 -/-  -/- 0 0 0 0 
248 60043754 Дружненський сільський цегельний завод -/-  -/- 0 0 0 0 
249 24306494 ДП "Львівське" не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
250 333380 ДП "Лужанський експериментальний завод" в стані припинення 0 138,07 0 0 
251 371989 ДП "Піщанський кар'єр"  

0 - платник  податків за 
основним мiсцем облiку 

не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
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01.01.2017

252 373735 ДП "Закупнянський кар'єр"  не перебуває в процесі припинення середні 1 074,84 2 436,9 89,12 
253 412040 ДП "Писарівський спиртзавод"  0 - платник  податків за 

основним мiсцем облiку 
-/- 

0 904,15 0 280,19 
254 412582 ДП "Понінківське"  -/- -/- 0 77,12 0 4,42 
255 374634 ДП "Коростишівський спиртовий завод"  -/- припинено незначні 20 145,47 0 0 
256 374717 Струтинський державний спиртовий завод  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 -1,8 0 
257 374733 ДП "Угерський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 49 843,43 0 70,50 
258 374841 ДП "Іваньківський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 2 878,78 0 111,65 
259 374982 ДП Маловисківський спиртовий завод  -/- -/- незначні 1 548,81 0 0 
260 375059 ДП "Ковалівський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 3 899,17 0 19,98 
261 375220 ДП "Попівський експериментальний завод"  -/- -/- незначні 21 095,24 0 238,62 
262 375332 ДП "Шабалинівський спиртовий завод"  -/- -/- 0 23 345,10 0 0 
263 375378 ДП "Крисківський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 1 768,57 0 1,87 
264 375415 ДП "Карапчівський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 1 136,69 0 0,16 
265 375421 ДП "Вашківський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 2 014,10 0 1,89 
266 378856 Гайворонський завод безалкогольних напоїв  -/- -/- 0 0 0 0 
267 379790 ДП об'єднання "Артемсіль"  -/- -/- найбільші 0 191 017,4 0 
268 383596 Генічеський сольовий завод  -/- -/- 0 0 0 0 
269 412694 ДП "Алушта" платник 2014 р. -/- -/- 0 906,97 0 0 
270 412719 ДП "Малоріченське" платник 2014 р. -/- -/- 0 1 871,93 0 385,63 
271 412725 ДП "Привітне" платник 2014 р. -/- -/- 0 466,75 0,3 0,10 
272 412754 ДП "Таврида" платник 2014 р. -/- -/- 0 562,88 0 0 
273 412760 ДП "Лівадія" платник 2014 р. -/- -/- 0 3 185,68 0 0 
274 412820 ДП "Судак" платник 2014 р. -/- -/- 0 2 336,97 0 0 
275 412837 ДП "Морське" платник 2014 р. -/- -/- 0 110,10 186,3 0 
276 412843 ДП "Гурзуф" платник 2014 р. -/- -/- 0 383,69 358,8 360,11 
277 412866 ДП радгосп-завод "Плодове" платник 2014 р. -/- -/- 0 59,17 0 0 
278 412872 ДП радгосп-завод ім. Поліни Осипенко платник 2014 р. -/- -/- 0 30,60 0 0 
279 412984 ДП "Садовод" платник 2014 р. -/- -/- 0 137,84 0,6 0 
280 413765 ДП "Радгосп-завод "Виноградівський" платник 2014 р. -/- -/- 0 55,35 0 0 
281 413794 Агроторгове підприємство радгосп-завод "Мукачівський"  -/- -/- 0 6 858,81 0 10,37 
282 413802 ДП радгосп-завод "Ужгородський" платник 2014 р. -/- -/- 0 610,00 0,9 0 
283 413819 ДП "Агропромислова фірма "Леанка"  -/- -/- незначні 743,34 1,3 0,01 
284 413825 Радгосп-завод "Великолазівський"  -/- -/- 0 342,75 0 12,42 
285 413995 ДП радгосп "Виноградна Долина"  -/- -/- незначні 0,04 257,6 0 
286 451116 ДП "Житомирська пересувна механізована колона"  -/- -/- 0 53,03 0 0 
287 498069 ДП "Світанок"  -/- -/- 0 127,60 0 2,04 
288 693316 ДП шовкорадгосп "Апостолівський"  -/- -/- незначні 0 0,2 0 
289 694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика  -/- -/- незначні 0 0,5 0 
290 699276 ДП "Шовкогосподарство "Пологівське"  -/- -/- 0 0 0,3 0 
291 699862 Шовкорадгосп "Баришівський"  -/- -/- незначні 6,92 2,2 0 
292 699900 ДП "Київська обласна коконосушарка"  -/- -/- незначні 0 2,5 0 
293 699945 ДСП "Головний селекційний центр України"  -/- -/- незначні 2,40 184,0 0 
294 700269 Державний шовкорадгосп "Знам'янський"  -/- -/- незначні 0 462,8 0 
295 701932 ДП "Надибська льононасіннєва станція"  -/- -/- 0 0 0 0 
296 702587 Одеське обласне об'єднання шовківництва "Облшовк"  -/- -/- 0 0 0 0 
297 702897 ДП "Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"  -/- -/- незначні 0 4,2 0 
298 703121 ДП "Шовкорадгосп "Гоголівський"  -/- -/- незначні 0 171,2 0 
299 703184 ДП - державний шовкорадгосп "Хорольський"  -/- -/- незначні 0 0 0 
300 703196 ДП - державний шовкорадгосп "Чутівський"  -/- -/- незначні 0 4,8 0 
301 703279 Миргородський державний гренажний завод  -/- -/- незначні 610,91 0 0 
302 703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарка "Міжрайшовк"  -/- -/- незначні 0 0,3 0 
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303 709158 Цюрупинська міжрайонна коконосушарка  0 - платник  податків за 
основним мiсцем облiку 

не перебуває в процесі припинення 
0 1,36 0 1,36 

304 709170 ДП шовкорадгосп "Шотівський"  -/- -/- незначні 0 0 0 
305 849652 Державний племінний завод "Плосківський"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 603,81 0 0 
306 852909 ДП "Іскра"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 1 392,2 0 
307 854995 ДП "Племрепродуктор "Степове"  -/- -/- середні 0,53 612,3 0 
308 932005 ДП "Харківський проектний інститут "Промзернопроект"  -/- -/- незначні 0 2,4 0 
309 5431414 ДП "Севастопольський винзавод" платник 2014 р. -/- -/- 0 1 874,09 30,7 0 
310 5453686 Шовкорадгосп Кумівський об'єднання "Облшовк"  -/- -/- незначні 2,81 1,3 0 
311 5453692 ДП шовкогосподарство "Сахновщинське"  -/- -/- незначні 0 3,1 0 
312 5529691 ДП "Черкаський консервний комбінат"  -/- -/- незначні 423,50 0 0 
313 21391080 ДП Торговий дім "Сіверщина"  -/- -/- 0 240,75 0 0,17 
314 21708298 ДП "Фумігаційний загін"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
315 22779099 Радгосп "Колодіївський"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 99,48 0 0 
316 22849629 ДП "Торговий дім "Буковинська горілка"  -/- -/- 0 9,45 0 0 
317 22992166 Військовий радгосп "Дніпровський" -/- -/- незначні 112,49 0 3,06 
318 22994509 ДП "Благодатне" -/- -/- незначні 0 845,3 0 
319 30175920 ДП "Агро"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
320 30518866 ДП "Державний резервний насіннєвий фонд"  -/- не перебуває в процесі припинення середні 0 299,0 0 
321 31803446 ДП "Ліктрави"  -/- -/- незначні 0,00 160,7 0 
322 31861225 ДП "Розрахунково-кліринговий центр"  -/- -/- 0 0 0 0 
323 31973782 ДП "Полупанівський кар'єр" -/- -/- 0 0 0 0 
324 32183708 ДП "Броварський оптовий ринок"  -/- -/- 0 0 0 0 
325 36529353 ДП "Укрспиртпостач" -/- -/- 0 0 0 0 
326 37118591 ДП "Спецагролізинг" -/- -/- незначні 0 0,2 0 
327 37119820 ДП "Украгроспецпостач" -/- -/- 0 0 0,2 0 
328 37471692 ДП "Укрліктрави" -/- -/- незначні 2,66 585,2 0 
329 37910052 ДП "Дитячий оздоровчий центр "Дніпро" -/- -/- незначні 0 1,5 0 
330 38516592 ДП "Спецагро" -/- -/- середні 0 121,7 0 
331 39075859 ДП "Аграрні реєстри" -/- -/- незначні 0 23,5 0 
332 334422 ДП "Український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості"  -/- -/- незначні 339,00 0 0 
333 334439 ДП "Державний інститут по проектуванню підприємств по переробці плодоовочевої продукції 

"Діпроплодоовочгосп"  
-/- -/- 

0 0 0 0 
334 373741 ДП "Нігинський кар'єр"  -/- -/- середні 20 748,79 40,7 240,10 
335 375237 ДП "Сумиспирт"  -/- -/- незначні 336,50 1,7 0 
336 375266 ДП "Караванський спиртовий завод"  -/- в стані припинення незначні 1 777,36 -10,4 0 
337 383604 ДП "Геройське дослідно-промислове підприємство"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 56,0 0 
338 384549 ДП "Тернопільська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  -/- -/- 0 0 0 0 
339 385069 ДП "Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  -/- -/- 0 0 0 0 
340 387298 ДП "Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат"  -/- -/- незначні 0 1 615,1 0 
341 411890 Державний концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "МАСАНДРА" платник 2014 р. -/- -/- 0 7 970,84 0 0 
342 412174 ДП "Дніпропетровський експериментальний виноробний завод"  -/- -/- 0 5 223,15 0 0 
343 412665 ДП завод шампанських вин "Новий Світ" платник 2014 р. -/- -/- 0 3 153,56 628,8 0 
344 413895 Агропромислово-торгове підприємство "Бобовище"  -/- -/- незначні 1 075,62 0 0 
345 415072 ДП "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект" платник 2014 р. -/- -/- 0 293,23 0 0 
346 415416 ДП "Український державний інститут по проектуванню садів та виноградників "Укрдіпросад" -/- -/- 0 244,84 0 0 
347 470252 ДП "Український державний центр по виробництву та прогнозуванню техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва" 
-/- -/- 

незначні 0 25,3 0 
348 481525 ДП "Мостиське"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
349 481653 ДП "Сільськогосподарське підприємство "Більковецьке"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 47,26 0 3,23 
350 482714 ДП "Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство" Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва"  
-/- -/- 

незначні 0 945,5 0 
351 487522 ДП "Навчально-дослідне господарство "Докучаєвське" Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва"  
-/- -/- 

незначні 0 236,4 0 
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352 692239 ДП "Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві"  0 - платник  податків за 
основним мiсцем облiку 

не перебуває в процесі припинення 
незначні 0 4,8 0 

353 692386 ДП "Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"  -/- -/- незначні 0 10,5 0 
354 693138 Дніпропетровське обласне ДП по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"  -/- -/- незначні 3 076,74 0 248,17 
355 693227 ДП "Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві" -/- -/- незначні 1,17 0,2 0 
356 693233 ДП "Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві"  -/- -/- незначні 0 0,6 0 
357 694095 ДСП "Донецьке обласне виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві" платник 2014 р. -/- -/- 0 7,70 7,9 0 
358 724809 ДП "Грозинське"  -/- -/- незначні 0 0,2 0 
359 725128 ДП "Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"  -/- -/- незначні 0 32,3 0 
360 729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство "Вирівське"  -/- -/- незначні 0 1 341,7 0 
361 849296 ДП "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"  -/- -/- середні 4 023,77 164,4 4 023,77 
362 861529 Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК  -/- -/- 0 96,57 0 1,14 
363 914993 ДП "Монастириське"  -/- -/- незначні 0 21,6 0 
364 952166 ДП "Полтавський комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 105,00 725,6 0 
365 952485 ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 0 2 848,6 0 
366 952634 ДП "Ніжинський комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 5 317,29 0 0 
367 953042 ДП "Новопокровський комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 0,87 1 334,0 0 
368 955791 ДП "Радивилівський комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 0 83,0 0 
369 957152 ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів"  -/- -/- середні 0 1 184,0 0 
370 4685696 ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань"  -/- -/- 0 0,17 0 0 
371 4763290 Тернопільське державне підприємство "Агропромзв'язоксистема"  -/- -/- 0 0 0 0 
372 4778469 Одеська воєнізована служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси  -/- -/- незначні 0 0 0 
373 5281529 ДП "Волинська зональна науково-дослідна станція луківництва”  -/- -/- 0 0 0,2 0 
374 5393524 ДП "Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив"  -/- -/- 0 9,23 0 0 
375 5398473 Карпатське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство АПК "Карпатський держспецлісгосп АПК" -/- -/- середні 0 1 414,6 0 
376 5401169 ДП винзавод "Алко-Прима"  -/- -/- 0 12,99 0 0 
377 5414657 ДП "Сімферопольський виноробний завод"  платник 2014 р. -/- -/- 0 622,67 0,8 0 
378 5459111 Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню масел і жирів  -/- -/- 0 2 532,29 0 203,14 
379 5513715 ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів" -/- -/- середні 289,11 170,5 0 
380 5803465 Державне науково-виробниче підприємство "Експериментальний машинобудівний завод 

гірничошахтного та технологічного устаткування соляної промисловості"  
-/- -/- 

0 1 925,00 0 127,42 
381 13704777 ДП "Бориспільське державне госпрозрахункове підприємство "Старт"  -/- -/- 0 3,23 0 3,23 
382 13874060 ДП "Український метрологічний науково-впроваджувальний центр "Зерноприлад"  -/- -/- незначні 0 2,7 0 
383 13884006 ДП ремонтно-будівельна дільниця "Агрос" -/- -/- незначні 0 6,4 0 
384 13908422 Державне багатопрофільне підприємство "Урожай"  -/- -/- незначні 15,37 5,7 0 
385 14277337 ДП "Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики" -/- -/- незначні 0 0,2 0 
386 16458327 ДП "Агроелеваторбуд"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
387 19168765 ДП "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Львівхарчопроект"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 69,49 0 0,85 
388 21049938 ДП "Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості 

"Полтавадіпром'ясомолпром"  
-/- -/- 

незначні 0 3,6 0 
389 25227495 Західно-державний селекційно-генетичний центр  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 3,7 0 
390 25779970 ДП "Харківський фумігаційний загін"  -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
391 30115128 ДП "Укрхарчоресурс"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
392 30195706 ДП Кільченська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
393 30381241 Ковельська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 0 0 0 
394 31430598 Одеське ДП по виробничому і комерційному обслуговуванню цукрових заводів "Південькристал" -/- -/- 0 0 0 0 
395 31570103 ДП "Продтранс"  -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
396 32094304 ДП "Харківське обласне державне агролісомеліоративне підприємство "Харківоблагроліс"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 140,3 0 
397 32728213 ДП "Триліський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 4 909,25 0 6,50 
398 33451887 ДП "СП "Олександрівське"  -/- -/- незначні 0 35,7 0 
399 34520076 ДП "Татарбунарський виноробний завод" -/- порушено справу про банкрутство 0 36,96 0 0 
400 34532280 ДП "Агроспецсервіс"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 755,70 0 0 
401 35505132 ДП "Мирогощанський державний іподром"  -/- -/- незначні 0,03 0 0 
402 36280860 ДП "СП "Хмельницьке" -/- -/- 0 486,75 0 11,85 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

403 36418685 
ДП "Сільськогосподарське підприємство "Запорізьке" 

0 - платник  податків за 
основним мiсцем облiку 

не перебуває в процесі припинення 
незначні 7,84 0 0 

404 37199618 ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" -/- -/- найбільші 130 367,99 50 041,1 0 
405 37644835 ДП"Переяслав-Хмельницьке сільськогосподарське підприємство "Селекція-сервіс" -/- -/- 0 0 1,8 0 
406 37884028 ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" -/- -/- незначні 0,90 1 462,5 0 
407 38410866 ДП "Виробнича дирекція з ліквідації солотвинського солерудника" -/- -/- незначні 0 0,2 0 
408 38494092 ДП "Харківське промислово-торговельне підприємство" -/- -/- незначні 0 1,4 0 
409 38699843 ДП "База відпочинку "Янтар" платник 2014 р. -/- -/- 0 56,27 -1,1 0 
410 38831368 ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" -/- -/- незначні 0 98,7 0 
411 39802083 ДП "Лубенське агроторгове підприємство" -/- -/- 0 0 0 0 
412 415534 Державні інші об'єднання юридичних осіб, агропромисловий комбінат "Кримрадгоспвинпром" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
413 419325 Харківське спеціалізоване монтажно-налагоджувальне управління по монтажу і налагоджуванню 

"М'ясомолмонтаж" об'єднання "Укрм'ясомолтехпром" 
-/- не перебуває в процесі припинення 

незначні 0 5,3 0 
414 689645 ДП "Райбудтехнагляд" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
415 702593 ДП Одеського обласного виробничого об'єднання по бджільництву "Одесбджолопром" -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 0,32 0 
416 710026 Станція по племінній роботі та штучному заплідненню сільськогосподарських тварин -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
417 726783 Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне науково-дослідне об'єднання "Укрндіагропроект" -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 17,5 0 
418 1998093 Спеціалізоване ДП "Укрхарчокомплект" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
419 3568675 Госпрозрахункове ДП по транспортному обслуговуванню та технічному сервісу -/- -/- 0 0 0 0 
420 4310097 Чернівецька державна інформаційно-обчислювальна станція -/- -/- 0 0 0 0 
421 4542726 Дирекція заводу по виробництву картофелепродуктів -/- -/- 0 0 0 0 
422 5378950 Жидачівське районне відділення по заготівлі та збуту льонопродукції -/- -/- 0 0,2 0 0 
423 5399797 Відділ комплексного проектування -/- -/- 0 0 0 0 
424 5487395 Українське державне об'єднання по виконанню агрохімічних робіт "Украгрохім" -/- -/- 0 0 0 0 
425 5529581 Міжгосподарська лабораторія консервної промисловості -/- -/- 0 0 0 0 
426 5585123 Колосівське відділення агропромтехніки -/- -/- 0 0 0 0 
427 13706241 Мале підприємство "Агро" -/- -/- 0 0 0 0 
428 14032860 Полупанівський кар'єр -/- -/- 0 0 0 0 
429 14121368 Спільне ДП "Екоздрав" при областному об`єднанні "Херсонколгоспздравниця" -/- -/- 0 0 0 0 
430 14124303 Державне мале підприємство "Вів" -/- -/- 0 0 0 0 
431 16293412 Мале ДП "Агропромсервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
432 19056291 Одеська майстерня по ремонту електродвигунів -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 1,0 0 
433 19121479 Мале підприємство брокерська контора "Еліта комплекс" -/- відсутнє в ЄДР 0 7,3 0 7,3 
434 21293986 Херсонське виробниче об'єднання м'ясної промисловості -/- -/- 0 0 0 0 
435 21355664 Редакція журналу "Новини садівництва" -/- не перебуває в процесі припинення незначні 0 11,4 0 
436 21576951 Київське обласне державне виробничо-кооперативне об'єднання по виробництву м'яса на промисловій 

основі "Київтваринпром" 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 7,3 0 7,3 
437 21616656 Госпрозрахункова консультаційна фірма з праці та соціальних питань "Прогрес" -/- -/- 0 0 0 0 
438 22195470 Виробничо-торгове підприємство спілки селян ім. О.Довбуша -/- -/- незначні 0 0 0 
439 22884063 Редакція газети "Агротехсервіс" -/- -/- 0 9,4 0 7,3 
440 22964402 ДП науково-інформаційний центр харчової промисловості "Інформхарчопром" -/- -/- 0 0 0 0 
441 23167487 Аналітичний центр інвестицій України -/- не перебуває в процесі припинення 0 7,3 0 7,3 
442 23532975 Дочірнє підприємство "Плодвинторг" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
443 24262667 Центр служб захисту Держкомсадвинпрому -/- -/- 0 0 0 0 
444 24890688 Міжгосподарський лісгосп -/- -/- 0 0 0 0 
445 25399693 Київське обласне ДП по агрохімічному обслуговуванню "Київагрохім" -/- -/- 0 0,2 0 0,2 
446 30185504 ДД "Агролізинг" -/- -/- 0 0 0 0 
447 30794902 Дочірнє підприємство Цибулівська селищна комунальна служба Монастирищенського райсількомунгоспу -/- -/- 0 0 0 0 
448 30807078 Могилів-Подільський державний міжрайонний спеціалізований агролісгосп -/- -/- 0 0 0 0 
449 32156779 ДП "Дитячий оздоровчий комплекс "Орбіта" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
450 33343303 ДП "Головний фумігаційний загін" -/- не перебуває в процесі припинення 0 2,2 0 1,4 
451 1025396 ДП мале підприємство "Гібрид" -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
452 1352043 ДП "ПМК-104" концерна "Донецьксільбуд" -/- -/- 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

453 3293014 
Донецький державний інформаційно-обчислювальний центр 

0 - платник  податків за 
основним мiсцем облiку 

свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 
0 0 0 0 

454 3393744 Харківський державний інформаційно-обчислювальний центр -/- -/- 0 0 0 0 
455 13734502 Мале ДП "Оздоблювач" РПО "Украгрожитлопобутбуд" -/- -/- 0 0 0 0 
456 14127365 Брокерська контора "АПК-брок-сервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
457 20570780 Шляхова ремонтно-будівельна дільниця -/- -/- 0 0 0 0 
458 24215975 Дочірнє підприємство "Київсільгоспохоронпраці" -/- -/- 0 0 0 0 
459 375289 ДП "Дублянський спиртовий завод"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 994,97 0 0 
460 3747691 ДП "Кук"  -/- -/- незначні 281,84 0 0 
461 8183514 ДП "Світанок" -/- -/- незначні 0 508,2 0 
462 8413983 ДП "Євпаторійське" -/- -/- 0 0 0 0 
463 14173158 ДП "Хмельницьке" -/- -/- незначні 17,61 3,8 0,68 
464 14216689 ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод"  -/- -/- незначні 45,62 0,3 0 
465 14304703 ДП "Гвардійське " -/- -/- незначні 9,71 0 0 
466 16460790 ДП "Проектний інститут "Промзернопроект"  -/- -/- незначні 0 19,8 0 
467 16476928 ДП "Плодвинконсерв"  -/- -/- незначні 0 0 0 
468 38322010 ДП "Агрофонд" -/- -/- незначні 51,26 91,1 0 
469 487462 ДП "Навчально-дослідне господарство "Самарський" Дніпропетровського державного аграрного університету припинено 0 18,91 0 0 
470 30353167 ДП "Сорокотязьке"  -/- незначні 961,96 0 81,28 
471 36557202 ДП "Сортсервіс" 

11 - припинено, але не 
знято з облiку 
(ІКП не пустi) в стані припинення 0 5,9 0 0 

472 1497014 
Житомирське виробничо-монтажне підприємство 

12 - припинено, але не 
знято з облiку 

(ІКП пустi, але не закритi) 

в стані припинення 

0 0 0 0 
473 413274 ДСП "Кучурганське"  в стані припинення незначні 759,47 0 0 
474 489797 ДП "СП "Лазурне"  -/- незначні 142,85 3,4 0,09 
475 3757347 ДП "СП "Промінь"  

13 - триває процедура 
санацiї боржника 

порушено справу про банкрутство незначні 188,04 0 0 
476 5490960 Харківське обласне ДП по агрохімічному забезпеченню сільського господарства "Облагрохімія"  -/- -/- 0 275,03 0 0 
477 22995880 Військовий радгосп "Чорноморський" -/- -/- незначні 42,44 2,9 0 
478 32437270 ДП "Торговий дім "Облагрохімія"  -/- -/- 0 0 0 0 
479 33582037 ДП "СП "Березівське"  -/- -/- незначні 2 056,21 0 5,05 
480 37202164 ДП "СП "Земельний фонд" -/- -/- незначні 0 4,6 0 
481 375444 ДП "Вінницький лікеро-горілчаний завод"  в стані припинення незначні 1 312,23 0 316,68 
482 384682 Чернівецьке обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості  

14 - визнано банкрутом 
-/- незначні 3 738,00 0 152,55 

483 412091 Херсонський виноробний завод  -/- -/- 0 9 799,38 0 1,87 
484 487551 ДСП "Оберіг"  -/- -/- 0 533,76 0 1,73 
485 710180 ДП "Сумський державний селекційний центр" -/- -/- незначні 881,11 0 0 
486 726487 Червоноармійський завод по виробництву м'ясокісткового борошна  -/- -/- 0 0 0 0 
487 855925 Ягільницький кінний завод  -/- -/- незначні 419,05 0 2,21 
488 914697 Кіровоградське державне обласне підприємство по матеріально-технічному та сервісному виробничому 

забезпеченню агропромислового комплексу в області "Облагротехсервіс" 
-/- -/- 

0 0 0 0 
489 953065 ДП "Луцький комбінат хлібопродуктів № 2"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 20 460,32 4,2  0 
490 5490753 Середино-будське районне державне виробниче підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Агрохім" -/- відсутнє в ЄДР 0 215,75 0 0 
491 13463351 ДП "Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція" платник 2014 р -/- в стані припинення 0 1 597,92 0 0 
492 14304716 ДП "Степове" -/- -/- 0 164,27 0 0 
493 19386516 Мале ДП "Моноліт"  -/- припинено 0 9,41 0 0 
494 21871503 Дніпропетровський державний ветеринарно-санітарний завод  -/- в стані припинення 0 0 0 0 
495 22995874 ДП "Таврійське" -/- порушено справу про банкрутство 0 288,15 0 0 
496 24957852 Державна дослідно-експериментальна агрофірма "Асканія-Нова"  -/- в стані припинення 0 143,73 0 1,19 
497 30003440 ДП "СП "Хоростівське"  -/- -/- незначні 0 0 0 
498 30805332 ДП "СП "Україна"  -/- -/- 0 175,32 0 10,43 
499 38172382 ДП "Львівське агроторгове підприємство" -/- -/- незначні 0 0 0 
500 389067 Експлуатаційне ДП "Агро" -/- -/- 0 792,2 0 0 
501 14264843 Чернівецьке державне виробничо-будівельне підприємство проектно-промислового будівельного 

об'єднання "Украгропромтеплиця" 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

502 24723819 ДП "Агробуддеталь" 14 - визнано банкрутом в стані припинення 0 0 0 0 
503 30212129 Дочірнє підприємство "Каховка" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
504 374580 Тернопільський завод продтоварів  припинено середні 0 0 0 
505 375020 ДП "Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів"  -/- незначні 0 0,2 0 
506 388211 Звенигородські залізничні під'їзні колії  

16 - припинено 
(ліквідовано, закрито) 

відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
507 693150 ДП "Васильківське підприємство по племінній справі в тваринництві"  -/- припинено 0 0 0 0 
508 14232257 ДП "Ніжинський ветсанзавод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"  -/- -/- незначні 0 10,8 0 
509 311355 Сторожинецьке міжрайонне відділення "Заготзбутльон" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
510 383886 Роменський консервний завод -/- -/- 0 0 0 0 
511 704296 Середино-будська державна станція по племінній роботі та штучному заплідненню -/- -/- 0 0 0 0 
512 858556 ДП Дніпропетровська пересувна механізована колона № 11 асоціації "Укрплодовинбуд" -/- -/- 0 0 0 0 
513 1549202 Державний агропромисловий плодоовочевий комбінат "Буковина" -/- -/- 0 0 0 0 
514 20896174 Виробничо-торгівельне підприємство "Елада" -/- -/- 0 0 0 0 
515 717436 Станція захисту рослин -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
516 20669478 Керченське державне ремонтно-транспортне підприємство -/- -/- 0 0 0 0 
517 22823280 Дочірнє підприємство "Торговий центр Мрія" Прилуцького радгоспу-технікуму -/- -/- 0 0 0 0 
518 30033281 Угроїдська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/- -/- 0 0 0 0 
519 30615771 ДП Котовський виноробний завод -/- -/- 0 0 0 0 
520 3773576 

ДП "Дружба"  

18 - триває процедура 
припинення (надана 

довідка про відсутність 
заборгованості 

в стані припинення 

0 0 0 0 
521 311303 ДП "Березнівська льононасінницька станція"  в стані припинення 0 0 0 0 
522 374798 ДП "Вузлівський державний спиртовий завод"  -/- 0 11,94 0 0 
523 385000 ДП "Сумська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  -/- 0 0 0 0 
524 485829 ДП "Дніпропетровський кінний завод № 65"  -/- 0 0 0 0 
525 492279 Макарівське державне сільскогосподарське підприємство "Сортнасіннєовоч" -/- 0 0 0 0 
526 692334 ДП "Голобська льононасіннева станція"  

19 - триває процедура 
припинення (довідка про 
відсутність заборгованості 

недiйсна) 

-/- 0 0 0 0 
527 696817 ДП "Новосанжарський ветсанзавод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"  -/- -/- 0 0 0 0 
528 21477605 Мале державне підприємство "Прогрес-90"  -/- -/- 0 0 0 0 
529 23276414 ДП "Полтавська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  -/- -/- 0 0 0 0 
530 30351840 Саратська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 0 0 0 
531 30923505 ДСП "Котиківка"  -/- -/- 0 0 0 0 
532 32152601 ДП "Перлина Полісся"  -/- -/- 0 0 0 0 
533 33954819 Державне господарське об’єднання  "Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ" -/- -/- 0 0 0 0 
534 487485 ДП "Навчально-дослідне господарство "Дублянський" Львівського державного аграрного університету" -/- -/- 0 0 0 0 
535 20650510 Радгосп "Троянівський" Державного акціонерного консорціуму "Укрфітотерапія" -/- -/- 0 0 0 0 
536 709193 ДП "Великолепетиський радгосп" в стані припинення 0 0 0 0 
537 21194787 Харківське обласне виробниче підприємство "Харківплемресурси"  -/- 0 0 0 0 
538 23597733 ДП "Маріупольський фумігаційний загін"  -/- 0 0 0 0 
539 30396064 Жовківська сільськогосподарська машинно-технологічна станція  

21 - лiквiдацiйна процедура 
за рiшенням (постановою) 

суду 

відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
540 31196480 Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок  -/- в стані припинення 0 0 0 0 
541 33972141 ДП "Дніпропетровське сільськогосподарське підприємство "Агроперспектива" -/- -/- 0 0 0 0 
542 371890 Ялтушківський цукровий завод -/- -/- 0 0 0 0 
543 388286 Львівська пересувна механізована колона Львівського виробничо-аграрного об'єднання з виробництва, 

заготівлі та переробці цукрових буряків 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
544 451004 Дніпропетровське спеціалізоване будівельно-монтажне управління об'єднання "Укрм'ясомолтехпром" -/- -/- 0 0 0 0 
545 452966 Управління державних ресурсів, балансів і поставок продуктів тваринництва та сировини -/- -/- 0 0 0 0 
546 494580 ДП Дослідне господарство "Кілійське" інституту рису Української академії аграрних наук -/- в стані припинення 0 0 0 0 
547 699282 Державне багатогалузеве підприємство Бердянська міжрайонна коконосушарка -/- -/- 0 0 0 0 
548 701524 Кам'янка-Бузький агропромисловий комбінат "Карпати" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
549 702268 Державне сільськогосподарське підприємство "Казанківське" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
550 709098 Лозівська державна міжрайонна коконосушарка "Міжрайшовк" -/- -/- 0 0 0 0 
551 709655 Черкаська міжрайонна коконосушарня "Міжрайшовк" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
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 Продовження додатка

№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

552 726346 

Павлоградське районне міжгосподарське управління капітального будівництва 

21 - лiквiдацiйна процедура 
за рiшенням (постановою) 

суду 

відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
553 3048929 П'ятихатське районне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство "Райагропроменерго" -/- -/- 0 0 0 0 
554 3293161 Луганська інформаційно-обчислювальна станція -/- в стані припинення 0 0 0 0 
555 4636054 Госпрозрахункове проектно-конструкторське технологічне бюро Дніпропетровського виробничого 

об'єднання молочної промисловості 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
556 4868557 Державний видавничо-поліграфічний центр "Агропромвидав України" Мінагропрому України -/- -/- 0 0 0 0 
557 5384301 ДП "Вишгородський обчислювальний центр" -/- -/- 0 0 0 0 
558 5414338 ДП радгосп "Шевченківський" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
559 13430989 ДП "Дирекція по будівництву гормолзаводу № 3" -/- -/- 0 0 0 0 
560 13515243 ДП"Відділ експертизи проектів при обласному управлінні сільського господарства та продовольства" -/- -/- 0 0 0 0 
561 13548604 Лугинська міжрадгоспна інформаційно-обчислювальна станція -/- -/- 0 0 0 0 
562 13698491 ДП "Видавництво "Нива" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
563 13857624 Державне експериментальне виробниче підприємство "Тесмо" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
564 14064469 Державне виробничо-будівельне підприємство "Аграрник" -/- -/- 0 0 0 0 
565 14272914 ДП "Агроелектробуд" -/- -/- 0 0 0 0 
566 14287005 Спільне підприємство "Нива" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
567 16401050 Мале ДП "Знаття" -/- -/- 0 0 0 0 
568 16459309 Будівельно-монтажне управління ВО "Агромаш" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
569 16474473 Український державний центр технічної експлуатації та сервісу молочного устаткування -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
570 19095517 Мале ДП "Екологія" -/- -/- 0 0 0 0 
571 19242881 Українське спеціалізоване підприємство з ремонту, пусконалагоджувальних і монтажних робіт -/- -/- 0 0 0 0 
572 20379214 Трест "Донецьксільбуд корпорації "Укрпромбуд" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
573 21448615 ДП "Чернівецька спеціалізована монтажна дільниця" -/- -/- 0 0 0 0 
574 21518215 Мале ДП "Горизонт" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
575 21592281 Київське виробниче мале ДП "Рекма" -/- -/- 0 0 0 0 
576 21610205 Мале торгівельно-заготівельне ДП "Укрсадвинторг" -/- -/- 0 0 0 0 
577 21613965 Мале виробниче ДП "Укрсадвінторг" -/- -/- 0 0 0 0 
578 24052361 Дочірнє підприємство "Бройлер" КСП "Чорнухинська птахофабрика" -/- -/- 0 0 0 0 
579 24212824 Дочірнє підприємство "Укрсадвинторг" госпрозрахункової виробничо-збутової фірми "Укрсадвинсервіс" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
580 24531653 Державне оптово-роздрібне плодовоовочеве підприємство "Нива" -/- -/- 0 0 0 0 
581 24870131 Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Сонячний" -/- -/- 0 0 0 0 
582 903050 Чернявщинське ремонтно-транспортне підприємство об'єднання "Дніпропетровськспецьсельгоспремонт" -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
583 5409320 Олександрійське державне виробниче монтажно-пусконалагоджувальне підприємство українського 

об'єднання "Ремтехенергомонтажналадка" 
-/- -/- 

0 0 0 0 
584 13533554 Донецьке ДП "Плодоовоч" -/- -/- 0 0 0 0 
585 13555320 Госпрозрахункова група по технагляду за капітальним будівництвом в радгоспах Лугинського району -/- -/- 0 0 0 0 
586 13745078 Мале ДП спеціалізованого господарства "Фауна" -/- -/- 0 0 0 0 
587 13748349 Мале ДП "Монтажбуд" тресту "Кіровоградспецсільгоспмонтаж" -/- -/- 0 0 0 0 
588 14064529 Державна фірма "Ремт" -/- -/- 0 0 0 0 
589 14155321 Дирекція будівництва Чемеровецького заводу кондиціювання гібридного насіння кукурудзи -/- -/- 0 0 0 0 
590 19475059 Будинок торгівлі "Оксамит" -/- -/- 0 0 0 0 
591 23238359 Дочірнє підприємство Київського ДП "Агробуддеталь" -/- -/- 0 0 0 0 
592 24152157 Дочірнє підприємство "Орсервіс" ПРИДП "Облагротехсервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
593 30190671 Дочірнє підприємство КСП "Колос" фірма "Колос" -/- -/- 0 0 0 0 
594 25701152 Гусятинська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
595 30080939 ДП Міжгосподарський спеціалізований центр по інженерному і технологічному забезпеченню 

бурякоцукрового виробництва "Сумипромагропостач" 

22 - знято з облiку за 
основним мiсцем облiку свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 

0 0 0 0 
596 379399 Копичинський консервний завод -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
597 412889 ДП агрофірма "Золота балка" -/- -/- 0 0 0 0 
598 691990 Жмеринська обласна біолабораторія -/- -/- 0 0 0 0 
599 851761 Птахофабрика "За мир" -/- -/- 0 0 0 0 
600 1000812 Мале ДП "Агроспортбуд" -/- -/- 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

601 2126159 Луганське державне монтажно-пусконалагоджувальне підприємство українського виробничого 
об'єднання "Ремтехенергомонтажналагодження" 

22 - знято з облiку за 
основним мiсцем облiку 

відсутнє в ЄДР 
0 0 0 0 

602 3370306 Дніпропетровське обласне сільськогосподарське об'єднання вирощування та переробки 
сільськогосподарської продукції "Облсільгосппереробка" 

-/- -/- 
0 0 0 0 

603 3566989 Ширяївське районне міжгосподарське підприємство "Агропроменерго" -/- -/- 0 0 0 0 
604 4309645 Львівський інформаційно-обчислювальний центр "Елеваторзернопром" -/- -/- 0 0 0 0 
605 4654023 ДП готель "Колос" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
606 4762416 Південний науковий центр агроекологіі -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
607 5414166 Чернівецький державний обласний навчально-курсовий комбінат по профільному навчанню кадрів 

Чернівецького обласного виробничого об'єднання "Агротехсервіс" 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
608 13346042 Горохівська госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця № 3  ГРБД-З -/- в стані припинення 0 0 0 0 
609 13670682 Мале ДП "Агропромвпровадження" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
610 13778066 Мале підприємство "Параметр" -/- -/- 0 0 0 0 
611 14123433 Державне мале підприємство "Еллада" -/- -/- 0 0 0 0 
612 14124705 Державне мале підприємство "Підприємець" -/- -/- 0 0 0 0 
613 19059183 Державне мале підприємство "Віола" -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
614 19330480 Мале підприємство "Кобзар" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
615 19333477 ДП санаторій "Смерічка" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
616 20346545 Державне виробничо-торгівельне закупівельне підприємство "Роднічок" -/- -/- 0 0 0 0 
617 20725076 Мале підприємство "Кримагропрогрес" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
618 21066552 Лохвицьке агролісогосподарське підприємство "Лохвицярайагроліс" -/- -/- 0 0 0 0 
619 21282675 Дочірнє підприємство "Дирекція мікрорайону "Стеблієвський" -/- -/- 0 0 0 0 
620 21310526 Комбінат харчування студентів аграрно-технічної академії -/- -/- 0 0 0 0 
621 21836174 Комерціалізоване торгово-виробниче державне підприємство "Плодовочторг" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
622 22403201 Державний госпрозрахунковий міжгосподарський відділ капітального будівництва та реконструкцій 

"Львівплодоовочінвест" 
-/- відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
623 22507840 ДП Комінтернівське підприємство по племінній справі у тваринництві -/- в стані припинення 0 0 0 0 
624 23021884 Дирекція комплексу по будівництву піонерського табору та бази відпочинку -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
625 24633170 Дочірнє підприємство "Гримайлівське" -/- -/- 0 0 0 0 
626 24736326 Дочірнє підприємство проектний інститут "Будпроектіндустрія" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
627 30048338 Манятинська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
628 31955009 Державне виробничо-обслуговуюче підприємство "Агроремтехзабезпечення" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
629 722785 Гощанське районне агропромислове управління інвестицій і капітального будівництва "Райагроінвест" -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
630 725401 Навчально-дослідне господарство Бобринецького сільскогосподарського техникума -/- -/- 0 0 0 0 
631 734506 Агропромислова торгівельна фірма "Ромни" -/- -/- 0 0 0 0 
632 851904 Державне виробниче об'єднання птахівницької промисловості "Донецькптахопром" -/- -/- 0 0 0 0 
633 905563 Сокальське районне підприємство матеріально-технічного постачання -/- -/- 0 0 0 0 
634 1210142 Мале підприємство оптово-роздрібної торгівлі "Бірюса" -/- -/- 0 0 0 0 
635 5437500 Інкубаторне державне підприємство -/- -/- 0 0 0 0 
636 5504113 Васильківська районна міжміська біологічна лабораторія -/- -/- 0 0 0 0 
637 13298691 Контрольно-виробнича лабораторія державно-кооперативного об'єднання "Вінницясадвінпром" -/- -/- 0 0 0 0 
638 13428640 Мале ДП "Металікон" -/- -/- 0 0 0 0 
639 13435248 Науково-виробниче підприємство "Агротекс" -/- -/- 0 0 0 0 
640 13477206 Мале ДП "Спутник" Донецького спеціалізованого АТП 0515 "Донецькагропромтранс" -/- -/- 0 0 0 0 
641 13485921 Донецьке роздрібне мале підприємство "Донецьковоч" -/- -/- 0 0 0 0 
642 13515314 Макіївське ДП роздрібної плодоовочевої торгівлі № 28 "Овочі-фрукти" -/- -/- 0 0 0 0 
643 13517147 Макіївське державне плодоовочеве підприємство роздрібне № 3 "Овочі фрукти" -/- -/- 0 0 0 0 
644 13533134 Мале виробничо-посередницьке державне підприємство "Елена" -/- -/- 0 0 0 0 
645 13560545 Мале ДП надлегких літальних апаратів "Пілот" -/- -/- 0 0 0 0 
646 13703424 Мале ДП "Бітум" -/- -/- 0 0 0 0 
647 13978285 Державне мале підприємство "Віра" -/- -/- 0 0 0 0 
648 13980785 ДП державне мале підприємство "Сільгосппостач" -/- -/- 0 0 0 0 
649 14010628 Госпрозрахункова проектно-кошторисна група при управлінні сільського господарства і продовольства -/- -/- 0 0 0 0 
650 14025400 Торгівельно-комерційне підприємство "Провесень" -/- -/- 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

651 19094877 
Мале ДП "Строитель" 

22 - знято з облiку за 
основним мiсцем облiку 

свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 
0 0 0 0 

652 20082193 Мале ДП "Вітрим" -/- -/- 0 0 0 0 
653 20294469 Новомосковський районний міжгосподарський фізкультурно-оздоровчий клуб "Самара" -/- -/- 0 0 0 0 
654 20531969 ДП "Родючість" -/- -/- 0 0 0 0 
655 20572052 Рибне заготівельно-сервісне виробниче підприємство "Заготрибсервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
656 20598057 Виробниче підприємство "Блок" -/- -/- 0 0 0 0 
657 21087784 Мале підприємство "Ветзоосервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
658 21332048 ДП "Кам'янець-Подільський лікеро-горілчаний завод" -/- -/- 0 0 0 0 
659 23294441 Сумське ДП виробничо-технічної комплектації "Колос" -/- -/- 0 0 0 0 
660 23295564 Дочірнє підприємство ДП аграрнопромислової фірми "Плодвинмаркет" -/- -/- 0 0 0 0 
661 23398287 Миколаївська обласна корпорація по племінній справі в тваринництві "Облплемкорпорація" -/- -/- 0 0 0 0 
662 23654394 Дочірнє підприємство "Агропродукт" -/- -/- 0 0 0 0 
663 24562872 Обласна міжгалузева служба державної інвестиційної експертизи в АПК "Облагроінвестекспертиза" -/- -/- 0 0 0 0 
664 30332519 ДП Менська МТС Чернігівської державної сільськогосподарської машинно-технологічної станції -/- -/- 0 0 0 0 
665 30446776 ДП "Зорянська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція" -/- -/- 0 0 0 0 
666 30705021 Канівська районна юридична група АПК -/- -/- 0 0 0 0 
667 30880425 Дочірнє підприємство "Агрофірма "Наумівська" ДП "Наумівський спиртовий завод" -/- -/- 0 0 0 0 
668 374628 ДП "Липницький спиртовий завод"   в стані припинення незначні 1 673,74 2,6 330,91 
669 374686 ДП "Лопатинський спиртовий завод"  -/- незначні 0 0 0 
670 374700 Великолюбінський державний спиртовий завод  -/- 0 0 0 0 
671 374769 ДП "Рава-Руський спиртовий завод"  -/- незначні 0 0 0 
672 374781 ДП "Воютицький спиртовий завод"  

28 - триває процедура 
припинення (направлені 

заперечення 
органу ДФС) 

-/- незначні 0 0 0 
673 374918 ДП "Маниковецький спиртовий завод"  -/- -/- 0 0 0 0 
674 374947 ДП "Тхорівський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 1 045,96 0 30,28 
675 374953 ДП "Стадницький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 0 0 
676 375071 ДП "Залозецький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 105,26 7,6 0 
677 375088 ДП "Кобиловолоцький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 3 562,00 0 0 
678 375094 ДП "Новосілківський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 0 0 
679 375102 ДП "Хоростківський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 0 0 
680 375125 ДП "Струсівський комбінат продтоварів"  -/- -/- 0 0 0 0 
681 375131 ДП "Марилівський спиртовий завод " -/- -/- 0 0 0 0 
682 375154 ДП "Мишковицький спиртовий завод " -/- -/- незначні 636,28 0 0 
683 375195 ДП "Дубов'язівський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 8 697,42 0 0 
684 375272 ДП "Артемівський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 853,36 0 0 
685 375303 ДП "Новоборовичський спиртовий завод"  -/- -/- 0 2 165,47 0 251,00 
686 375349 ДП "Коваловський спиртовий завод"  -/- -/- 0 323,29 0 0 
687 375355 ДП "Чемерський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 812,88 0 40,89 
688 375361 ДП "Ічнянський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 0 0 
689 375390 ДП Залучанський спиртовий завод  -/- -/- 0 3 294,82 0 0 
690 377822 Великоберезнянський консервний завод  -/- -/- 0 128,16 0 0 
691 377905 ДП "Тересвянський завод продтоварів"  -/- -/- незначні 0 17,7 0 
692 379850 Збаразький завод продтоварів  -/- -/- 0 0 0 0 
693 387128 ДП "Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  -/- -/- 0 0 0 0 
694 412240 Радгосп-завод "Мужіївський" платник 2014 р. -/- -/- 0 124,08 0,2 0 
695 481554 ДП "Староушицьке"  -/- -/- 0 104,68 0 4,08 
696 485836 ДП "Онуфріївський кінний завод № 175"  -/- -/- 0 468,73 0 0 
697 487545 ДП "Навчально-дослідне господарство "Прогрес" Харківської державної зооветеринарної академії"  -/- -/- 0 135,60 0 40,65 
698 686374 Лозівське ДП кормових домішок  -/- -/- 0 0 0 0 
699 699299 Оріхівське ДСП по шовківництву  -/- -/- 0 15,30 0 11,22 
700 724749 ДП "Агрономічне" -/- -/- 0 0 0 0 
701 725068 Київське обласне ДП по племінній справі у тваринництві  -/- -/- 0 0,48 0 0,18 
702 725631 ДП - коконосушарка "Болградська"  -/- -/- 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
Стан підприємства  
за даними ДФС 

Стан підприємства за даними ЄДР 

Надход–
ження 

податків і 
зборів 

Борг з 
податків і 
зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

703 845683 Одеський державний сільськогосподарський іподром  28 - триває процедура 
припинення (направлені 

заперечення 
органу ДФС) 

в стані припинення 

0 0   0 
704 846240 ДП "Стрілецький кінний завод № 60"  -/- -/- 0 2,96 0 0 
705 846323 Державне підприємство "Запорізький кінний завод № 86" платник 2014 р. -/- -/- 0 3,08 0 0 
706 853814 ДП "Олександрійський кінний завод № 174"  -/- -/- 0 1,02 0 0 
707 857203 ДП "Семенівське"  -/- -/- 0 40,33 0 0 
708 860412 ДП "Український державний проектний інститут споруд захищеного грунту "Діпропромтеплиця"  -/- -/- 0 1,35 0 0 
709 910082 Тернопільське державне обласне підприємство "Агропромтехніка"  -/- -/- незначні 0 3,3 0 
710 3081223 Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн "Укрспирт")  -/- -/- 0 0 0 0 
711 4593327 Горохівський ливарно-механічний завод  -/- -/- 0 0 0 0 
712 5290830 Дослідне господарство "Нива"  -/- -/- незначні 3,06 0 1,02 
713 5388032 Чернігівське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Чернігівспиртгорілка"  -/- -/- 0 237,58 0 0 
714 5459097 ДП "Бершадьський спиртовий завод"  платник 2014 р. -/- -/- 0 3 337,97 0 0 
715 5459128 ДП "Мартинівський спиртовий завод" -/- -/- незначні 0 0 0 
716 5459134 ДП "Немирівський спиртовий завод" -/- -/- 0 0 0 0 
717 5515312 ДП "Луцький спирто-горілчаний комбінат"  -/- -/- незначні 1 665,77 0 0 
718 5518954 ДП "Косарський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 0,7 0 
719 13987151 Державне мале підприємство "Водозабір" -/- -/- 0 101,33 0 0 
720 19427132 ДП "Білоцерківське підприємство по племінній справі у тваринництві" платник 2014 р. -/- -/- 0 0 0 0 
721 20581252 ДП "Бориспільське" -/- -/- 0 17,51 0 3,23 
722 20589957 ДП "Сільськогосподарське підприємство "Прогрес" -/- -/- 0 1,88 0 0,54 
723 21132786 ДП "Західний державний регіональний науково-виробничий селекційно-технологічний центр по конярству"  -/- -/- 0 0 0 0 
724 21583968 Державне комплексне торговельне підприємство "Хрещатик"  -/- -/- 0 2 239,50 0 0 
725 23841854 ДП "Довжоцький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 293,0 0 
726 24920337 Київське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Київспирт"  -/- -/- 0 1 189,97 0 156,54 
727 25551043 Гніздичівський державний спиртовий завод  -/- -/- незначні 120,68 4,9 0 
728 30240783 Макарівське районне ДП по виконанню агрохімічних робіт "Бишівагрохім"  -/- -/- 0 0 0 0 
729 30293318 Київська сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/- -/- 0 0 0 0 
730 30354883 Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 0 0 0 
731 31622837 ДП "Дібрівський кінний завод № 62"  -/- -/- 0 0 0 0 
732 32141301 ДП "Державний південний регіональний селекційно-племінний центр по конярству "Південьконецентр"  -/- -/- 0 0 0 0 
733 32147811 ДП "Ковалівський горілчаний завод"  -/- -/- незначні 7,97 6,1 0 
734 32634597 Державне сільськогосподарське підприємство "Ключарківське"  -/- -/- 0 0 0 0 
735 32962829 ДП Торговий дім "Етанол"  -/- -/- 0 0 0 0 
736 33829749 ДП "Фумігація"  -/- -/- 0 42,18 0 1,53 
737 33872223 ДП "Глухівська льононасіннєва станція" -/- -/- 0 30,43 0 19,72 
738 34435075 ДП "Луківська льононасіннєва станція"  -/- -/- 0 0,60 0 0 
739 34637076 ДП "Державний племінний кінний завод "Олімпійський"  -/- -/- 0 16,18 0 0 
740 37354558 ДП "Агроінвест" -/- -/- 0 2 374,9 0 0 
741 37503912 ДП "Артемівське агроторгове підприємство" платник 2014 р. -/- -/- 0 0 0 0 
742 37622497 ДП "Бердянське агроторгове підприємство" -/- -/- незначні 0 36,0 0 
743 37932154 ДП "Центр підтримки агропідприємств" -/- -/- 0 2,19 0 0 
744 38087271 ДП "Кілійське агроторгове підприємство" -/- -/- незначні 0 0 0 
745 38519849 ДП "Макіївське агротогове підприємство" -/- -/- 0 1,88 0 0 
746 39769319 ДП "Овідіополь-Агро" -/- -/- 0 0 0 0 
747 489768 Навчально-дослідне господарство Білоцерківського державного аграрного університету -/- -/- 0 0 0 0 
748 5428576 Житомирське державне спецавтопідприємство № 0601 -/- -/- 0 0 0 0 
749 20640523 Кіровоградське державне госпрозрахункове автопідприємство "Агролегтранс" -/- -/- 0 17,1 0 0 
750 21497619 Інші об'єднання юридичних осіб, Державно-кооперативне виробниче об'єднання "Насіння України" -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
751 24080765 ДСП "Селекція-Сервіс" -/- в стані припинення 0 0 0 0 
752 846228 ДП "Новоолександрівський кінний завод № 64"  3 - прийнято рiшення про в стані припинення 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Код за 
ЄДРПУ 

Повна назва підприємства, установи, організації  
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01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

753 846234 ДП "Деркульський кінний завод № 63"  платник 2014 р. в стані припинення 0 0 0 0 
754 846263 ДП "Лимарівський кінний завод № 61"  

припинення (розпочато 
лiквідаційну процедуру) -/- 0 0 0 0 

755 3048792 Апостолівське районне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне підприємство по енергетиці та 
електрифікації "Агропроменерго" 

31 - триває спрощена 
процедура припинення 

в стані припинення 
0 0 0 0 

756 847647 Радгосп "Долінський" відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
757 3566624 Дніпропетровське обласне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне об'єднання по енергетиці та 

електрифікації "Облагропроменерго" 

37 - не є платником 
податкiв -/- 

0 0 0 0 
758 13418267 Мале ДП "Комунальник" при птахофабриці "Куйбишевська" -/- -/- 0 0 0 0 
759 14128206 Міжобласна державна асоціація по селекції великої рогатої худоби "Південьплемсервіс" -/- -/- 0 0 0 0 
760 20204621 Дніпропетровська обласна асоціація "Насіння Придніпров'я" -/- -/- 0 0 0 0 
761 22352768 

Державне насінницьке господарство відділення "Жайворонок" 
37 - не є платником 

податкiв 
відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
762 23639590 Дочірнє СП "Світанок" -/- -/- 0 0 0 0 
763 371943 ДП "Мурафський кар'єр"  порушено справу про банкрутство незначні 1 385,47 0 0,62 
764 374663 ДП "Червоненський завод продтоварів"  -/- незначні 813,01 1,6 1,85 
765 374806 ДП "Лохвицький спиртовий комбінат"  -/- незначні 15 087,33 0 0 
766 374829 ДП "Жовтневий спиртовий завод"  

4 - порушено провадження 
у справi про банкрутство 

-/- незначні 3 399,34 0 111,48 
767 374893 ДП "Ганнопільський спиртовий завод"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 2 346,18 0 534,53 
768 375036 ДП "Зірненський спиртовий завод"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 42 516,41 0 2,47 
769 375065 ДП "Зарубинський спиртовий завод"  -/- -/- середні 805,00 204,8 1,58 
770 375148 Державне підприємство "Бучацький мальтозний завод"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 445,07 0 0 
771 375208 ДП "Наумівський спиртовий завод"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 95 836,07 0 0 
772 375214 ДП "Новосуханівський спиртовий завод"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 1 237,33 0 0 
773 375250 ДП "Івашківський спиртовий завод"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 5 366,78 13,0 0,17 
774 375314 ДП "Холминський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 0 563,2 0 
775 375409 Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості  -/- в стані припинення середні 57 568,26 0 66,30 
776 375450 ДП "Браїлівський соко-морсовий завод"  -/- порушено справу про банкрутство 0 1 165,61 0 0 
777 376372 ДП "Барський спиртовий комбінат"  -/- -/- незначні 3 160,19 0,2 218,44 
778 376998 ДП "Кам'янський спирто-горілчаний комбінат"  -/- -/- незначні 1 226,06 0 0,15 
779 383544 Солотвинський солерудник  -/- -/- 0 7 118,72 0 1,98 
780 413831 ДП "Червона Зірка"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 1 331,25 0 13,42 
781 415468 ДП "Виробничий південній біотехнологічний центр"  -/- -/- 0 2,55 0 0 
782 481531 ДП "Побєда" платник 2014 р. -/- порушено справу про банкрутство 0 0 0 0 
783 846412 ДП "Лозівський кінний завод № 124"  -/- -/- 0 0 0 0 
784 2127816 Генічеський винзавод  -/- -/- 0 15,93 0 0 
785 5459105 ДП "Гайсинський спиртовий завод"  -/- -/- середні 9 610,98 177,7 869,15 
786 5459140 ДП "Бджільнянський спиртовий завод"  -/- -/- незначні 10 995,91 271,2 554,36 
787 5459157 ДП "Тростянецький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 18 991,15 0 2,02 
788 5459163 ДП "Уладівський спиртовий завод"  -/- не перебуває в процесі припинення незначні 161,97 1 865,4 0 
789 5459176 ДП "Чечельницький спиртовий завод"  -/- порушено справу про банкрутство незначні 1 302,73 0 0 
790 5459186 ДП "Юрковецький спиртовий завод"  -/- -/- незначні 560,20 0 0 
791 30590422 ДП "Харківський завод шампанських вин"  -/- -/- середні 13 922,19 0 0 
792 32491316 ДП "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу"  -/- -/- незначні 0 0,3 0 
793 37404165 ДП "Конярство України" -/- -/- середні 6486,00 964,2 94,85 
794 14278466 Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню АПК "Украгротехсервіс" -/- не перебуває в процесі припинення незначні 2,3 0 0 
795 5415237 

Київське державне виробниче монтажно-пусконалагоджувальне підприємство українського 
виробничого об'єднання "Ремтехенергомонтажналадка" Мінсільгоспроду України 

5 - порушено провадження 
у справi про припинення 

(лiквiдацiю) 

відсутнє в ЄДР 

0 0 0 0 
796 481548 ДП "Лісовогриневецьке"   свідоцтво продержавну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
797 13743501 Державна організація (установа, заклад) Дирекція будуючого Перегонівського м'ясокомбінату припинено 0 0 0 0 
798 21328420 ДП "Хмельницьке проектно-кошторисне бюро"  

6 - включений до ЄДР з 
вiдмiткою, що свiдоцтво 

недiйсне свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
799 24687154 ДП Калуська державна районна агрохімічна лабораторія -/- -/- 0 0 0 0 
800 25701134 Залозецька державна сільськогоподарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 0 0 0 
801 30355651 Широківська державна сільськогоспдарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 0 0 0 
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зборів 

станом на 
01.01.2017

Надход–
ження 
ЧЧПр за 

2014-2016 
роки 

Борг з 
ЧЧПр 

станом на 
01.01.2017

802 30667662 Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск"  6 - включений до ЄДР з 
вiдмiткою, що свiдоцтво 

недiйсне 

свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 

0 0 0 0 
803 411981 ДП "Саратський виноробний завод" -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
804 452191 Теребовлянський приймальний пункт Бучацького радгоспу -/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 0 0 0 0 
805 1514847 Державне мале підприємство "Київхарчоспецмонтаж" -/- -/- 0 0 0 0 
806 13701170 Селекційно-технологічний навчальний центр -/- -/- 0 0 0 0 
807 14124438 Мале підприємство "Лєна" -/- -/- 0 0 0 0 
808 22111792 Перечинське спеціалізоване виробниче лісогосподарське підприємство "Агроліс" -/- -/- 0 0 0 0 
809 23242027 Бориспільська державна районна агрохімічна лабораторія -/- -/- 0 0 0 0 
810 24879971 Дочірнє підприємство "Івківське" -/- -/- 0 0 0 0 
811 30268826 ДП "Будсервіс" Криничанського районного товариства з обмеженою відповідальністю "Агробуд" -/- -/- 0 0 0 0 
812 378844 Кіровоградський державний сокоекстрактний завод  не перебуває в процесі припинення 0 5 243,25 0 0 
813 23590629 Мале ДП "Енергія" в стані припинення 0 0 0 0 
814 33678944 ДП "Сільськогосподарське підприємство "Таїровське" не перебуває в процесі припинення незначні 1,9 0,27 0 
815 34018906 ДП "Сортодослідне господарство "Білоцерківське" в стані припинення 0 0 0 0 
816 385034 ДП "Вінницька спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"  

7 - до ЄДР внесено запис 
про вiдсутнiсть 

пiдтвердження вiдомостей 

не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
817 32835930 ДП "Загін Фумігаційний"  -/- в стані припинення 0 0 0 0 
818 32980874 ДП "Київський виноробний завод"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
819 333339 ДП "Яготинський цукровий завод"  не перебуває в процесі припинення 0 0 0 0 
820 383567 ДП "Долинський солевиварювальний комбінат"  -/- 0 49,17 0 0 
821 699218 ДП "Запоріжшовк"  -/- 0 1,96 0 0 
822 5453522 ДП "Новотроїцький завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"  

8 - до ЄДР внесено запис 
про вiдсутнiсть за 
мiсцезнаходженням 

в стані припинення 0 0 0,1 0 
823 13683911 ДП "Агрокомплектбуддеталь"  -/- не перебуває в процесі припинення 0 11,39 0 11,39 
824 18019365 ДП громадського харчування  -/- -/- 0 0 0 0 
825 19245951 ДП "Спецсервіс"  -/- в стані припинення 0 423,48 0 216,72 
826 20882077 ДП "Первомайський державний науково-інженерний центр з проблем ресурсозбереження та 

енергозбереження"  
-/- не перебуває в процесі припинення 

0 0 0 0 
827 23764023 ДП "Харківцукорзбут"  -/- -/- 0 3,01 0,2 1,19 
828 25977026 ДП "Фумігаційний загін"  -/- -/- 0 0,85 0 0 
829 30294332 Чернігівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція  -/- -/- 0 14,69 0 11,46 
830 419874 Український проектно-технологічний інститут "Укрхарчопромсистема" -/- -/- 0 2,6 0 1,9 
831 905119 Світловодське районне підприємство матеріально-технічного постачання -/- -/- 0 0 0 0 
832 5526400 Світловодська районна агропромислова біолабораторія комбінату "Світловодський" -/- -/- 0 0 0 0 
833 16478577 ДП Торговий дім "Хлібодар" -/- -/- 0 0 0 0 
834 20420448 Черняхівська державна ветеринарна аптека по ветеринарному і зоотехнічному забезпеченню -/- відсутнє в ЄДР 0 0 0 0 
835 31019226 Дочірнє підприємство "Гранд-Карпати" АТП радгоспу-заводу "Мукачівський" корпорації "Закарпатвинпром" -/- не перебуває в процесі припинення 0 9,2 0 0 
836 489581 Підсобно-виробниче сільське господарство виробничо-господарської і комерційної асоціації 

"Украгробіовет" 
-/- свідоцтво про державну реєстрацію недійсне 

0 0 0 0 
  Разом    739 299,2 268 977,3 10 675,4 
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