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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

Бюджетний кодекс Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 

№ 2456 

Господарський кодекс Господарський кодекс України від 16.01.2003 

№ 436 

ГТ господарські товариства 

Держаудитслужба Державна аудиторська служба України 

ДП „Поліграфкомбінат 

„Україна”  

державне підприємство „Поліграфкомбінат 

„Україна” по виготовленню цінних паперів” 

ДП „Укрметртестстандарт” державне підприємство „Всеукраїнський 

державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та 

захисту прав споживачів 

дивіденди  дивіденди на державну частку  

господарських товариств, у статутних капіталах 

яких є державна власність 

ДПС Державна податкова служба України  

ДП, 

державні підприємства 

державні унітарні підприємств та їх об’єднання 

ДФС Державна фіскальна служба України 

ЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 

ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України 

Закон № 185 Закон України від 21.09.2006 № 185 „Про 

управління об'єктами державної власності”  

Закон № 465 Закон України від 16.01.2020 № 465 „Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві” 

Закон № 466 Закон України від 16.01.2020 № 466 „Про 

внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві” 

Закон № 755 Закон України від 15.05.2003 № 755 „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань”  



4 
 

Закон № 848 Закон України від 26.11.2015 № 848 „Про 

наукову і науково-технічну діяльність” 

Закон № 4107 Закон України від 09.12.2011 № 4107 „Про Фонд 

державного майна України”  

ККДБ код класифікації доходів бюджету 

ККДБ 21010000 код класифікації доходів бюджету 21010000 

„Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність” 

ККДБ 21010100 код класифікації доходів бюджету 21010100 

„Частина чистого прибутку (доходу) 

господарських організацій (державних 

унітарних підприємств та їх об'єднань), що 

вилучається до державного бюджету відповідно 

до закону” 

ККДБ 21010500 код класифікації доходів бюджету 21010500 

„Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 

господарських товариств, у статутних капіталах 

яких є державна власність” 

Методичні рекомендації 

№ 971 

Методичні рекомендації з питань 

методологічного забезпечення складання 

середньо- та довгострокових стратегічних 

планів розвитку державних підприємств, 

державних акціонерних товариств та 

господарських структур, затверджені наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 14.08.2013 № 971  

Методика № 1121 Методика проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 

№ 1121 

Мінагрополітики Міністерство аграрної політики та 

продовольства України  

Мінекономіки  Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

Мінекономрозвитку Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

Мінфін Міністерство фінансів України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7/ed_2018_01_18/pravo1/T150848.html?pravo=1#7
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7/ed_2018_01_18/pravo1/T150848.html?pravo=1#7
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МОН Міністерство освіти і науки України 

Моніторинг ефективності Єдиний моніторинг ефективності управління 

об'єктами державної власності щодо здійснення 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України контролю за 

виконанням функцій з управління об’єктами 

державної власності суб’єктами управління 

Наказ № 197 наказ Фонду державного майна України 

від 03.02.2006 № 197 „Про затвердження форм 

надання відомостей про об'єкти державної 

власності”, зареєстрований у Мін’юсті 

04.04.2006 за № 380/12254 

Наказ № 725 

Порядок № 725 

наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 02.07.2013 № 725 „Про 

затвердження Порядку нарахування пені на 

суму дивідендів на державну частку, 

несвоєчасно сплачених господарським 

товариством, у статутному капіталі якого є 

корпоративні права держави, та господарським 

товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, 

паїв) якого знаходяться у статутному капіталі 

господарського товариства, частка держави 

якого становить 100 відсотків”, зареєстрований 

у Мін’юсті 30.10.2013 за № 1830/24362 

Наказ № 1437 наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 21.08.2019 № 1437 „Деякі 

питання Акціонерного товариства „Державна 

акціонерна компанія „Українські поліметали” 

Наказ № 1645 наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України 

від 27.08.2020 № 1645 „Про затвердження 

Переліків державних підприємств, установ, 

організацій, що належать до сфери управління 

Мінекономіки, господарських товариств, щодо 

яких Мінекономіки здійснює управління 

корпоративними правами держави, та 

господарських структур, контроль за діяльністю 

яких здійснює Мінекономіки” 

наукова установа  науково-дослідна, науково-технологічна, 

науково-технічна, науково-практична установа  

Основні засади 

Постанова № 1062 

 

Основні засади здійснення внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів 

та внесення змін до постанови Кабінету 



6 
 

Міністрів України від 28 вересня 2011 р. 

№ 1001”, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2018 № 1062  

Офіс ВПП ДПС Офіс великих платників податків Державної 

податкової служби України 

Податковий кодекс Податковий кодекс України від 02.12.2010 

№ 2755 

ППР податкове повідомлення-рішення 

Положення № 380 постанова Кабінету Міністрів України 

від 23.04.2001 „Про затвердження Положення 

про Державний реєстр наукових установ, яким 

надається підтримка держави” 

Положення № 467 Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

державної власності, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 

№ 467 (у редакції постанови від 23.02.2005 

№ 142) 

Положення № 459 Положення про Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 459 

„Питання Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства” (у редакції 

постанови від 11.09.2019 № 838) 

Порядок № 138,  

Постанова № 138 

Порядок відрахування до державного бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) державними 

унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.02.2011 № 138  

Порядок № 205 Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, 

затверджений наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 

від 02.03.2015 № 205, зареєстрований у 

Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745 

Порядок № 540, 

Постанова № 540 

Порядок проведення державної атестації 

наукових установ, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540 

Порядок № 702 Порядок формування та реалізації дивідендної 

політики держави, затверджений постановою 



7 
 

Кабінету Міністрів України від 12.05.2007  

№ 702 

Порядок № 769 Порядок здійснення внутрішнього аудиту в 

системі Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, затверджений наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 03.05.2019 № 769 

Порядок № 832 Порядок здійснення контролю за виконанням 

функцій з управління об'єктами державної 

власності та критеріїв визначення ефективності 

управління об'єктами державної власності, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2007 № 832  

Порядок № 1001 Порядок здійснення внутрішнього аудиту та  

утворення підрозділів внутрішнього аудиту, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.09.2011 № 1001 „Деякі питання 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту” 

Постанова № 106 постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.02.2011 № 106 „Деякі питання ведення 

обліку податків, зборів, платежів та інших 

доходів бюджету” 

Постанова № 328 постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.04.2020 № 328 „Про затвердження 

базового нормативу відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату 

дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2019 році 

господарських товариств, у статутному капіталі 

яких є корпоративні права держави” 

Постанова № 364 постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.04.2019 № 364 „Про затвердження 

базового нормативу відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату 

дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2018 році 

господарських товариств, у статутному капіталі 

яких є корпоративні права держави” 

Постанова № 415 постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.04.2021 № 415 „Про затвердження 

базового нормативу відрахування частки 

прибутку, що спрямовується на виплату 
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дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2020 році 

господарських товариств, у статутному капіталі 

яких є корпоративні права держави” 

Постанова № 829 постанова Кабінету Міністрів України  

від 02.09.2019 № 829 „Деякі питання оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади” 

(у редакції від 28.12.2020 № 1344) 

Постанова № 1015 постанова Кабінету Міністрів України 

від 04.12.2019 № 1015 „Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України” 

Проєкт постанови проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

„Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 702 і 

від 23 лютого 2011 р. № 138” 

Реєстр КПД  Реєстр корпоративних прав держави 

Реєстр наукових установ Державний реєстр наукових установ, яким 

надається підтримка держави 

Реєстр ОДВ  Єдиний реєстр об’єктів державної власності 

Розпорядження № 954-р розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2019 № 954-р „Деякі питання 

управління Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства об’єктами 

державної власності” 

Розрахунок ЧЧП, 

Розрахунок 

розрахунок частини чистого прибутку  

(доходу), що підлягає сплаті до державного 

бюджету державними унітарними 

підприємствами та їх об'єднаннями 

СГ суб’єкти господарювання 

ФДМУ, Фонд Фонд державного майна України 

ЦМК цілісні майнові комплекси державних 

підприємств, установ та організацій  

ЦОВВ центральні органи виконавчої влади 

частина чистого прибутку частина чистого прибутку (доходу) державних 

унітарних підприємств та їх об’єднань, що 

вилучається до бюджету відповідно до закону 
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ПРЕАМБУЛА 

Підстава для проведення заходу державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту): стаття 98 Конституції України, статті 26 і 110 

Бюджетного кодексу, статті 4, 7 і 10 Закону України від 02.07.2015 № 576 „Про 

Рахункову палату”, План роботи Рахункової палати на 2021 рік, доручення 

члена Рахункової палати для виконання повноважень члена Рахункової палати 

та забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) від 16.12.2020 № 16-56. 

Мета заходу державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту): встановлення фактичного стану та оцінка ефективності діяльності 

органів виконавчої влади щодо забезпечення обґрунтованості планування, 

повноти і своєчасності надходження до державного бюджету частини чистого 

прибутку державних підприємств, що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону, дивідендів на державну частку ГТ, у статутних капіталах 

яких є державна власність, що належать до сфери управління Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Предмет заходу державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту): 
нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, документи щодо 

планування, нарахування, сплати, контролю за надходженням до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) ДП та дивідендів ГТ;  

дані розрахунків частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до 

державного бюджету ДП, матеріали перевірок; інші документи щодо 

обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою 

нарахування і своєчасністю надходжень до державного бюджету частини 

чистого прибутку ДП і дивідендів ГТ; 

надходження до державного бюджету за ККДБ 21010100 і 21010500;  

дані з Реєстру ОДВ, Реєстру КПД і ЄДР; 

стратегічні плани розвитку державних підприємств і ГТ, управління 

корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює 

Мінекономіки, та звітність щодо їх виконання; дані обліку об’єктів державної 

власності, що належать до сфери управління Міністерства, та проведеної 

інвентаризації їх майна; фінансова і статистична звітність, річні фінансові та 

інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу 

та звіти про їх виконання; звітні дані моніторингу фінансової діяльності 

підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, та проведених 

щорічних перевірок окремо визначених державних підприємств і ГТ; 

стан забезпечення контролю органами державної влади за 

надходженнями до державного бюджету доходів від власності; 

інша інформація, що стосується предмета аудиту. 

Об’єкти заходу державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту): Мінекономіки (до 03.09.2019 – Мінекономрозвитку); ДПС (до 

21.08.2019 – ДФС); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, 
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Головне управління ДПС у Харківській області, Головне управління ДПС у 

Вінницькій області (до 27.06.2019 – головні управління ДФС у 

Дніпропетровській, Харківській та Вінницькій областях). 

Запити з питань заходу державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) надсилалися до Мінфіну, ФДМУ, Держаудитслужби, 

МОН. 

Критерії оцінки заходу державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту): 

законність – відповідність управлінських рішень і розпорядчих 

документів, прийнятих об’єктами контролю, вимогам чинного законодавства, 

вплив змін, внесених до нормативно-правових актів, що регламентують 

справляння доходів від власності СГ, які належать до сфери управління 

Мінекономіки; 

результативність – наслідки реалізації прийнятих Мінекономіки 

управлінських рішень щодо розвитку та збільшення відрахувань до 

державного бюджету доходів від власності; 

ефективність – забезпечення Мінекономіки результативного контролю 

за отриманням СГ, що належать до сфери управління Міністерства, 

запланованих результатів фінансово-господарської діяльності; 

своєчасність та повнота – стан нарахування та надходження доходів 

від власності СГ, що належать до сфери управління Мінекономіки, до 

державного бюджету в обсягах, визначених фінансовими планами на 2019–

2020 роки, та у строки, встановлені чинним законодавством. 

Початкові обмеження щодо проведення заходу державного 

зовнішнього фінансового контролю (аудиту): 2019–2020 роки (2018 рік –

для аналізу). 

Методи заходу державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту): аналіз законодавчих, нормативно-правових, організаційно-

розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з предметом аудиту; 

перевірка та аналіз документів щодо організації роботи і виконання покладених 

на об’єкти контролю завдань і повноважень; повідомлень засобів масової 

інформації; здійснення вибірки; письмові запити; аналіз первинних документів 

та фінансової і бюджетної звітності; порівняння планових і фактичних 

показників, опитування та обговорення проблемних питань. 

ВСТУП 

Стратегією підвищення ефективності діяльності СГ державного 

сектору економіки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27.05.2015 № 662-р, визначено, що держава в особі органів управління 

повинна бути професійним та відповідальним власником СГ і зосередити свої 

зусилля на збільшенні вартості їх активів.  

Відповідно до статей 5 і 6 Закону № 185 Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки) – ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері управління об'єктами державної власності, а також виконує 
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функції органу управління щодо об'єктів державної власності, що належать до 

сфери управління Міністерства. 

Аудитом встановлено: протягом 2019–2020 років Міністерство не 

забезпечило ведення належного обліку СГ, що належали до сфери його 

управління, та ефективного управління ними.  

Перелік із 491 СГ, що належали до сфери управління Міністерства, 

затверджено Наказом № 1645 лише у серпні 2020 року. Незважаючи на те, що 

кількість СГ змінювалась, відповідні зміни до Наказу № 1645 не внесено. 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2018–

2020 роках 86 ДП та двома ГТ, що належали до сфери управління 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки), перераховано до державного бюджету 

за ККДБ 21010000 2,2 млрд грн, з яких 1,2 млрд грн (54,5 відс.) – 

ДП „Поліграфкомбінат „Україна” та ДП „Укрхімтрансаміак”. 

У 2019–2020 роках за результатами фінансово-господарської 

діяльності з 11 ГТ, що належали до сфери управління Міністерства, лише 

чотири подавали звітність про виконання фінансових планів, з них три ГТ, 

у тому числі АТ „Аграрний фонд”, яке до 19.09.2019 належало до сфери 

управління Мінагрополітики та входило до категорії підприємств, плановий 

розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищував 50 млн грн, попри 

запланований чистий фінансовий результат (прибуток), отримали збитки 

(загалом 10,9 млрд грн), отже, дивіденди до державного бюджету не 

відраховували. Крім того, на ПрАТ „Експортно-кредитне агентство”, яке за 

результатами фінансово-господарської діяльності 2019–2020 років отримало 

прибуток (27,8 млн грн), не поширюються вимоги Закону № 185 щодо 

обов’язкової виплати дивідендів на підставі частини третьої статті 9  

Закону України від 20.12.2016 № 1792 „Про забезпечення масштабної експансії 

експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, 

гарантування та здешевлення кредитування з експорту”. 

Слід зазначити, що до травня 2020 року питання адміністрування частини 

чистого прибутку та дивідендів не було врегульовано. Контролюючі органи 

всупереч покладеним на них обов’язкам не мали повноважень з адміністрування 

цих платежів, оскільки вони не належали до переліку податків, зборів, 

визначених Податковим кодексом, про що неодноразово наголошувалось у 

звітах Рахункової палати, якою протягом 5 останніх років надано 

17 рекомендацій (пропозицій) щодо покращення адміністрування частини 

прибутку та дивідендів. 

Лише з 23.05.2020 змінами, внесеними Законом № 466 до Податкового 

кодексу, на контролюючі органи (ДПС) покладено функції з 

адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів, а отже – 

обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати до бюджету зазначених платежів, а з 27.02.2020 

змінами, внесеними Законом № 465 до Закону № 185, Податковий кодекс 

віднесено до складової законодавства про управління об’єктами 

державної власності. 



12 
 

1. СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ (ПРОПОЗИЦІЙ) 

РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ 

За підсумками аудитів ефективності стану планування і своєчасності 

надходження до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних 

унітарних підприємств та їх об’єднань і дивідендів (доходу), нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 

власність1, адміністрування доходів від власності суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства 

України2, справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України3, 

планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету4 

Рахунковою палатою надано 18 рекомендацій (пропозицій)  

(6 – Мінекономрозвитку, 6 – Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном і ДФС, 

3 – Мінфіну спільно з ДФС і 3– ДФС) щодо усунення порушень і недоліків, 

виявлених під час проведених аудитів, у частині справляння до державного 

бюджету доходів від власності, з яких 17 рекомендацій (пропозицій) виконано, 

а одна – втратила актуальність. 

Зокрема, Рахунковою палатою за результатами проведених аудитів 

наголошувалось на необхідності внесення змін до Податкового кодексу в 

частині здійснення контролюючими органами контролю за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку 

державних підприємств.  

Відповідні зміни до Податкового кодексу внесено законами № 465 та  

№ 466, якими вдосконалено адміністрування податків, зборів, інших платежів, 

усунено технічні та логічні неузгодженості, що врегулювало питання 

належного адміністрування контролюючими органами неподаткових 

надходжень (детально у розділі 2 цього Звіту). 

Таким чином, 17 рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати за 

результатами попередніх аудитів у частині справляння до державного 

бюджету доходів від власності реалізовано шляхом внесення змін до 

Податкового кодексу та Закону № 185. 

2. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ 

СПРАВЛЯННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Згідно з пунктом 23 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу доходи 

бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 

основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження 

бюджетних установ). 
                                                           

1 Рішення Рахункової палати від 27.09.2016 № 18-2. 
2 Рішення Рахункової палати від 27.06.2017 № 13-5. 
3 Рішення Рахункової палати від 25.09.2018 № 24-5. 
4 Рішення Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-4. 
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Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу до неподаткових 

надходжень відносяться, зокрема, доходи від власності та 

підприємницької діяльності. 

До доходів загального фонду Державного бюджету України (з 

урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої  

статті 671 Бюджетного кодексу) належить частина чистого прибутку (доходу) 

державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 

державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на 

акції (частки) ГТ, у статутних капіталах яких є державна власність (пункт 17 

частини другої статті 29 Бюджетного кодексу). 

Бюджетним кодексом визначено, що єдиним систематизованим 

згрупуванням доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу 

відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів є бюджетна 

класифікація (пункт 3 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу). 

Наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію” 

затверджено ККДБ, відповідно до яких визначено код платежу 21010000, у 

тому числі 21010100 та 21010500, що є доходами від власності та 

підприємницької діяльності та відносяться до неподаткових надходжень 

державного бюджету. 

Частиною сьомою статті 45 Бюджетного кодексу передбачено: перелік 

податків і зборів та інших доходів бюджету згідно з бюджетною 

класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

На виконання зазначеної норми Бюджетного кодексу Постановою № 106 

визначено перелік податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету за 

кодами бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету.  
Довідково. Протягом періоду, що досліджувався, до Постанови № 106 внесено низку 

змін, зокрема в частині державних органів, що здійснюють контроль за справлянням 

надходжень до державного бюджету за ККДБ 21010100 та за ККДБ 21010500.  

Так, контроль за справлянням надходжень до державного бюджету за 

ККДБ 21010100 здійснюють: 

– до 26.12.2019 –  ДФС, після 26.12.2019  –  ДПС; 

– Держаудитслужба (за результатами ревізій, перевірок та аудитів). 

Контроль за справлянням надходжень до державного бюджету за ККДБ 21010500 

здійснюють: 

– до 14.11.2019 – Мінекономрозвитку; з 14.11.2019 по 10.04.2021 – Мінекономіки; після 

10.04.2021 –  Мінекономіки (у частині обліку нарахування та сплати пені); 

– до 26.12.2019 –  ДФС (за актами перевірок), з 26.12.2019 по 10.04.2021 – ДПС (за 

актами перевірок), після 10.04.2021 – ДПС (крім пені); 

– Держаудитслужба (за результатами ревізій, перевірок та аудитів). 

Згідно з частиною другою статті 22 Господарського кодексу, СГ 

державного сектору економіки є суб'єкти, що діють на основі лише державної 

власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному капіталі яких 

перевищує 50 відс. чи становить величину, яка забезпечує державі право 
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вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів. Частиною 

п’ятою цієї статті визначено, що держава реалізує право державної 

власності у державному секторі економіки через систему організаційно-

господарських повноважень відповідних органів управління щодо СГ, що 

належать до цього сектору і здійснюють свою діяльність на основі права 

господарського відання або права оперативного управління.  

Порядок використання прибутку (доходу) СГ визначає власник 

(власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та 

установчих документів. Використання прибутку державних підприємств та 

господарських товариств, у статутних капіталах яких більше 50 відс. акцій 

(часток, паїв) належить державі, здійснюється відповідно до статті 75 цього 

Кодексу (пункт 3 статті 142 Господарського кодексу). 

Відповідно до частини першої статті 172 Господарського кодексу 

відносини, пов’язані з управлінням корпоративними правами держави, 

регулюються Законом України „Про управління об'єктами державної 

власності”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, 

прийнятими згідно з ними. 

Правові засади управління об'єктами державної власності визначає 

Закон № 185.  

Об’єктами управління державної власності є, зокрема, майно, передане 

казенним підприємствам в оперативне управління; майно, передане 

державним комерційним підприємствам, установам та організаціям; майно, 

передане державним господарським об'єднанням; корпоративні права5, що 

належать державі у статутних капіталах господарських організацій, державне 

майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх 

статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та 

організацій; державне майно, надане СГ на праві господарського відання 

відповідно до законодавства (стаття 3 Закону № 185). 
Частиною першою статті 6 Закону № 185 визначено повноваження 

уповноважених органів управління відповідно до покладених на них 
завдань. 

Мінекономіки в межах повноважень, визначених Положенням № 459, 
здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами 
державної власності, що належать до сфери управління Міністерства. 

Статтею 52 Закону № 185 визначено повноваження ЦОВВ, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами 

державної власності. Відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті ЦОВВ, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, 

                                                           
5 Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному 

капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї 

особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку 

(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а 

також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами  

(частина перша статті 167 Господарського кодексу). 
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забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до 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 (абзац перший). 

Разом з тим з 08.04.2012 (дня набрання чинності змінами, внесеними 

до Закону № 185 Законом України від 13.03.2012 № 4498 „Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління 

об’єктами державної власності”) і до цього часу відповідний порядок 

Кабінетом Міністрів України не затверджено; 

– ГТ, 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 (абзац четвертий); 

– ГТ, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, 

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 (абзац п’ятий); 

– ГТ, 50 і більше відс. акцій (часток) яких знаходяться у статутних 

капіталах ГТ, частка держави в яких становить 100 відс., 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 відс., 

пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах ГТ, 

акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій 

(абзац шостий). 

Згідно з абзацом восьмим частини п’ятої статті 11 Закону № 185 ГТ, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави, що не прийняли 

рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, 

сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу) 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. 
Довідково. Конституційний Суд України (рішення від 22.07.2020 № 8-р (I)/2020) 

дійшов висновку, що абзац восьмий частини п’ятої статті 11 Закону № 185 суперечить 

частині першій статті 8, частині четвертій статті 13, частинам першій, четвертій 

статті 41 Конституції України, зокрема, не узгоджується з умовами, які 

уможливлюють втручання держави у право власності із дотриманням засад 

справедливості, пропорційності. 

Відповідно до абзацу сьомого частини п’ятої статті 11 Закону № 185 на 

суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених ГТ, у статутному 

капіталі якого є корпоративні права держави, та ГТ, 50 і більше відс. акцій 

(часток) яких знаходяться у статутному капіталі ГТ, частка держави якого 

становить 100 відсотків, ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2007-%D0%BF#n10
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державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, 

нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного 

бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного 

банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення 

платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день 

сплати включно. 

Наказом № 725 затверджено Порядок нарахування пені на суму 

дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених ГТ, у статутному 

капіталі якого є корпоративні права держави, та ГТ, 50 і більше відс. акцій 

(часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі ГТ, частка держави 

якого становить 100 відсотків.  

Згідно з пунктом 12 Порядку № 725 Мінекономрозвитку здійснює облік 

нарахування та сплати ГТ пені, нарахованої на суму несвоєчасно сплачених 

дивідендів (частину суми дивідендів), на підставі інформації, яка подається 

суб’єктами управління відповідно до пункту 2 цього Порядку. 

Слід зазначити, що Порядок № 725 потребує відповідного правового 

врегулювання в частині посилання на Мінекономрозвитку та застосування 

назви посади „Міністр економічного розвитку і торгівлі України”. 

Механізм формування Мінекономіки спільно з Мінфіном 

дивідендної політики держави, її реалізації суб’єктами управління 

корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі 

господарських організацій, визначає Порядок № 702.  

Так, відповідно до пункту 8 Порядку № 702 базові нормативи частки 

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності господарських організацій у 

поточному фінансовому році, затверджуються щороку Кабінетом 

Міністрів України за поданням Мінекономіки та доводяться до відома 

суб’єктів управління корпоративними правами держави. 
Довідково. Постановою № 364 (у редакції, чинній з 27.04.2019) затверджено 

базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 

за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських 

товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також базовий 

норматив для ГТ, зокрема, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток 

менше 50 млн грн, – у розмірі 50 відс.; які за результатами 2018 року отримали чистий 

прибуток, що перевищує 50 млн грн, – у розмірі 90 відсотків. 

Постановою № 1015, яка набрала чинності з 17.12.2019, внесено зміни до пункту 1 

Постанови № 364 та встановлено базовий норматив для ГТ, зокрема, у розмірі  

90 відсотків.  

Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 

дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 та у 2020 роках 

ГТ, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, затверджено у розмірі 

50 відс. (постанови № 328 та № 415 відповідно). 

При цьому слід зазначити, що як статтею 11 Закону № 185, так і 

постановами № 364, № 328 і № 415 не визначено верхньої межі базових 

нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
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дивідендів, і відповідного алгоритму його відрахування (зокрема, від 50 до 

90 відс. у 2018 році та від 50 відс. у 2019 і 2020 роках).  

З 27.02.2020 набрали чинності зміни, внесені Законом № 465 до 

Закону № 185, відповідно до яких Податковий кодекс є складовою 

законодавства про управління об’єктами державної власності (частина перша 

статті 2 Закону № 185); ГТ один раз на рік подають до податкового органу 

розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку в 

порядку та строки, встановлені Податковим кодексом (абзац дев’ятий частини 

п’ятої статті 11 Закону № 185); платники частини чистого прибутку (доходу), 

дивідендів на державну частку несуть відповідальність за неподання або 

несвоєчасне подання до податкових органів розрахунку частини чистого 

прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за порушення правил 

нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, 

передбаченому Податковим кодексом (абзац десятий частини п’ятої статті 11 

Закону № 185); державні підприємства, визначені Законом № 185, подають до 

податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів 

на державну частку в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом 

(частина третя статті 111 Закону № 185); контроль за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини 

чистого прибутку (доходу) ДП та дивідендів на державну частку ГТ, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також стягнення 

зазначених платежів до бюджету у разі їх несплати здійснюються 

податковими органами у порядку, встановленому Податковим кодексом 

(частина восьма статті 16 Закону № 185). 
Крім того, з 23.05.2020 набрали чинності зміни, внесені до Податкового 

кодексу, передбачені нормами Закону № 466 щодо адміністрування 
контролюючими органами частини чистого прибутку та дивідендів на 
державну частку. Зокрема: 

– зобов’язання зі сплати частини чистого прибутку та дивідендів на 
державну частку прирівняне до грошового зобов’язання платника 
(підпункт 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу); 

– на контролюючі органи покладено обов’язок здійснення контролю за 
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету 
частини чистого прибутку (підпункти 191.1.51, 191.1.52 пункту 191.1 статті 191 
Податкового кодексу); 

– уточнено порядок самостійного визначення контролюючим органом 
суми грошових зобов’язань, передбачених іншим законодавством 
(підпункти 54.3.2 та 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу); 

– розрахунок частини чистого прибутку, дивідендів на державну частку 
прирівняно до податкової декларації (пункт 46.1 статті 46 Податкового кодексу) 
та передбачено, що фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові 
результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього 
пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n20
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організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на 
державну частку) та її невід’ємною частиною (абзац третій пункту 46.2 статті 46 
Податкового кодексу). 

Згідно з абзацом п’ятим пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу для 
частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є 
календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для ГТ, корпоративні права яких 
частково належать державі, та ГТ, 50 і більше відс. акцій (часток, паїв) яких 
належать ГТ, частка держави в яких становить 100 відс., що не прийняли рішення 
про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим 
(звітним) періодом є календарний рік.  

Пунктом 22 частини першої статті 6 Закону № 185 визначено: 

уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань 

забезпечують згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України порядком 

відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) 

державними підприємствами, господарськими структурами. 

Особливості відрахування державними підприємствами частини 

прибутку (доходу) визначено статтею 111 Закону № 185, відповідно до якої 

„державні унітарні підприємства (крім державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України „Украерорух” згідно із  

Законом України „Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про 

сплату маршрутних зборів”, Державного підприємства із забезпечення 

функціонування дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в 

Україні Державного управління справами, державних комерційних 

підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 

Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” належать до 

наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на 

державній власності, а також державних підприємств „Міжнародний дитячий 

центр „Артек” і „Український дитячий центр „Молода гвардія”) та їх 

об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до 

Державного бюджету України в розмірі не менше 30 відс. у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України”. 

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними підприємствами затверджено Постановою  

№ 138. 

Пунктом 2 Постанови № 138 визначено, що керівники центральних і 

місцевих органів виконавчої влади забезпечують надходження до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств та їх 

об'єднань, що належать до сфери управління зазначених органів. 

Протягом 2019–2020 років абзац перший пункту 1 Порядку № 138 

зазнавав змін у редакції: 

– постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 3636 (набрала 

чинності 27.04.2019), якою визначено, що згідно з цим Порядком „частина 
                                                           

6 „Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
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чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними 

підприємствами та їх об'єднаннями (крім, зокрема, державних комерційних 

підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону 

України „Про наукову і науково-технічну діяльність” належать до наукових 

установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній 

власності) до державного бюджету за відповідний період, визначається 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, за результатами фінансово-господарської діяльності 

починаючи з 1 січня 2019 року у розмірі 90 відс. для підприємств, обсяг 

чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді 

становить більше 50 000 тис. грн, і 50 відс. – інших підприємств”. 
Довідково. З 06.01.2016 до 27.04.2019 відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 11567 частина чистого прибутку (доходу), що відраховувалась 

ДП до державного бюджету за відповідний період, становила 75 відсотків; 

– Постанови № 1015 (набрала чинності 17.12.2019), відповідно до якої 

внесено зміни в частині відрахування частини чистого прибутку (доходу), а саме 

слова і цифри „для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у 

відповідному звітному періоді становить більше 50 000 тис. гривень, і 

50 відсотків – інших підприємств” виключено, тобто норматив 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) з 17.12.2019 (дати набрання 

чинності Постановою № 1015) за результатами фінансово-господарської 

діяльності починаючи з 1 січня 2019 року становить 90 відс.; 

– постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 3498, згідно з 

якою після слова „відсотків” доповнено словами та цифрами „з 1 січня 2020 р. – 

у розмірі 80 відсотків”. 

Отже, протягом 2019 року (з 27.04.2019) відповідно до Порядку № 138 

частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними 

підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності 

починаючи з 1 січня 2019 року, становила 90 відс. для підприємств, обсяг 

чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становив 

більше 50 000 тис. грн, і 50 відс. – для інших підприємств.  

                                                           
об’єднаннями та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України”. 

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

8 „Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями” (набрала чинності 13.05.2020). 
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Водночас наприкінці року Постановою № 1015 поширено норму 

відрахування частини чистого прибутку у розмірі 90 відс. на всі державні 

підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року. 

Згідно з пунктом 2 Порядку № 138 (у редакції Постанови № 1015) 

передбачено ЦОВВ забезпечити надходження до державного бюджету частини 

чистого прибутку (доходу) державних підприємств та їх об’єднань, що належать 

до сфери управління зазначених органів, наростаючим підсумком щоквартальної 

фінансово-господарської діяльності за відповідний період 2019 року у строк до 

13.12.2019 у розмірі, визначеному абзацом першим пункту 1 цього Порядку. 

Отже, як статтею 111 Закону № 185, так і Порядком № 138 не визначено 

верхньої межі частини чистого прибутку (доходу), що відраховується 

державними підприємствами до державного бюджету за відповідний період, 

а також алгоритму відрахування (зокрема, не менше 30 відс. відповідно до 

Закону № 185 і 90 відс. за результатами фінансово-господарської 

діяльності починаючи з 1 січня 2019 року та 80 відс. за результатами 

фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2020 року згідно з 

Порядком № 138). 

Існує неузгодженість у частині визнання незаконною та нечинною з 

моменту прийняття Постанови № 710, якою внесено зміни до Порядку № 138, 

відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного 

суду від 28.01.2016 (справа за № 826/12407/15). 
Довідково. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 27.03.2020 за справою № 826/12407/15 (адміністративне 
провадження № К/9901/15247/18, № К/9901/15246/18) за касаційними скаргами Кабінету 
Міністрів України та Мінфіну на постанову Київського апеляційного адміністративного суду 
від 28.01.2016 установлено касаційні скарги залишити без задоволення зазначену постанову 
Київського апеляційного адміністративного суду залишити без змін.  

До 16.03.2021 була чинною форма Розрахунку частини чистого прибутку 
(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними 
підприємствами та їх об'єднаннями, затверджена наказом ДПС від 16.05.2011 
№ 285, яка не передбачала подання уточнюючого розрахунку в разі виявлення 
платником такого платежу помилок, допущених у попередніх періодах.  

З метою узгодження форми розрахунку із законами № 465 та № 466 
наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 49 (чинний з 16.03.2021) затверджено нову 
форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на 
державну частку. 

Довідково. Нова форма Розрахунку, а також додаток ВП до рядків 14–16, 18 цього 
Розрахунку дають змогу платниками подавати уточнюючий розрахунок та виправляти 
помилки у його складі, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому 
виявлено помилку. 

Прикінцевими положеннями Закону № 465 Кабінету Міністрів України 

доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом, зокрема, 

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими ЦОВВ їх 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

                                                           
9 Зареєстрований у Мін’юсті 02.03.2021 за № 264/35886. 
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На час здійснення аудиту порядки № 138 та 702 не приведені у 
відповідність з вимогами Закону № 185 і Податкового кодексу  

Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління 
об'єктами державної власності та критерії визначення ефективності 
управління об'єктами державної власності затверджено Постановою № 832. 

Процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю за 
виконанням фінансового плану державного комерційного та казенного 
підприємства, ГТ, у статутному капіталі якого більше 50 відс. акцій (часток) 
прямо чи опосередковано належить державі, визначено Порядком № 205.  

Отже, з 23.05.2020 змінами, внесеними до Податкового кодексу, на 
ДПС покладено функції з адміністрування частини чистого прибутку та 
дивідендів, тобто обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, 
достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету зазначених 
платежів. Розрахунок частини чистого прибутку та дивідендів на державну 
частку прирівняно до податкової декларації.  Відповідно до змін, внесених 
до Закону № 185, Податковий кодекс є складовою частиною 
законодавства про управління об’єктами державної власності. 

Кабінетом Міністрів України не забезпечено виконання вимог 
Прикінцевих положень Закону № 465 у частині перегляду і приведення у 
відповідність з вимогами Закону № 185 і Податкового кодексу 
порядків  № 138 та № 702.  

Крім того, Кабінетом Міністрів України не затверджено порядку 
спрямування господарською організацією, у статутному капіталі якої є 
корпоративні права держави, за підсумками календарного року частини 
чистого прибутку на виплату дивідендів, передбаченого абзацом першим 
частини п’ятої статті 11 Закону № 185. 

3. ОЦІНКА СТАНУ ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІНЕКОНОМІКИ 

З УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО МАЮТЬ 

ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДРАХУВАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ 

3.1. Стан обліку суб’єктів господарювання 

Аудит засвідчив, що Мінекономрозвитку (Мінекономіки) протягом 

2019–2020 років не забезпечено належного ведення обліку СГ, що 

перебували у сфері його управління. 

За даними Мінекономіки, наданими до аудиту, станом на 01.01.2020 

перебувало на обліку в Міністерстві 366 СГ (державних підприємств, установ 

та організацій); станом на 01.01.2020 – 504 СГ, станом на 01.01.2021– 411 СГ. 

Слід зазначити, що відповідно до Постанови  № 829 з метою оптимізації 

системи ЦОВВ Мінекономрозвитку перейменовано на Мінекономіки, а 

Мінагрополітики реорганізовано шляхом приєднання до Мінекономіки.  

Пунктом 7 Постанови № 829 визначено, що Мінекономіки є 

правонаступником майна, прав і обов’язків Мінагрополітики. У цьому зв’язку 

Розпорядженням № 954-р із сфери управління Мінагрополітики до сфери 

управління Мінекономіки передано загалом 493 СГ, у тому числі 481 ЦМК, 
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повноваження з управління корпоративними правами держави щодо 6 СГ, а 

також Мінекономіки визначено уповноваженим органом управління, що 

здійснює контроль за діяльністю 6 господарських структур. 
Довідково. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1344 „Деякі 

питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” рішення про 

реорганізацію Мінагрополітики шляхом приєднання до Мінекономіки відмінено. 

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124 „Деякі 

питання діяльності центральних органів виконавчої влади”. 

Майже через рік після проведення реорганізації Наказом № 1645 

27.08.2020 затверджено перелік із 491 СГ, що перебували у сфері 

управління Мінекономіки (471 державне підприємство, установа, 

організація; 11 ГТ, щодо яких Міністерство здійснює повноваження з 

управління корпоративними правами держави; 9 господарських структур, 

контроль за діяльністю яких здійснює Мінекономіки).  

За даними зведених звітів про виконання показників фінансових планів 

СГ державного сектору економіки (Порядок № 205) і Моніторингу 

ефективності, кількість СГ не збігалася з даними Реєстру ОДВ, зміни до якого 

надаються Міністерством до ФДМУ за формами, встановленими  

Наказом № 197 (табл. 1). 

Так, за даними звіту про виконання показників фінансових планів СГ 

державного сектору економіки, що складався відповідно до Порядку № 205, 

загальна кількість підприємств Мінекономрозвитку (Мінекономіки) за 2018 і 

2019 роки становила 335 і 430 відповідно, а станом на 01.10.2020 – 414 СГ,  

з яких 10 ГТ. 

За даними Моніторингу ефективності, що здійснюється Мінекономіки 

на виконання Постанови № 832, нараховувалося станом на 01.01.2019 – 

327 СГ; на 01.01.2020 – 321 СГ, на 01.10.2020 – 381 СГ Міністерства. 

При цьому, за даними ФДМУ на початок 2019 і 2020 років 

нараховувалося 327 і 342 СГ відповідно, а станом на 01.01.2021 – 318 СГ, у 

тому числі 8 ГТ, належність яких до сфери управління підтверджено 

Міністерством під час формування Реєстру ОДВ відповідно до вимог  

пункту 4 Положення № 467 і Методики № 1121.  
Довідково. Згідно з абзацом вісімнадцятим пункту 3 частини першої статті 5 

Закону № 4107 Фонд організовує ведення Реєстру КПД відповідно до Закону № 185; на 

підставі пункту 7 частини першої статті 5 Закону № 4107 забезпечує відповідно до 

Закону № 185 формування і ведення Реєстру ОДВ, є його розпорядником. Пунктом 4 

Положення № 467 передбачено, що 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 відповідністю встановленим вимогам; передають щокварталу ФДМУ 

інформацію для внесення змін до Реєстру ОДВ. Форми надання відомостей про об’єкти 

державної власності затверджено Наказом № 197. 

Відповідно до Положення про Реєстр корпоративних прав держави, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1679 „Про 

формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави”, Реєстр КПД утворюється 

і ведеться Фондом за участі міністерств, інших ЦОВВ, обласних, Київської та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80#w1_2
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Севастопольської міських державних адміністрацій. Розпорядником Реєстру КПД є Фонд. 

До Реєстру КПД включаються відомості про акції, паї, частки, що належать державі у 

статутному капіталі ГТ - резидентів та нерезидентів.  

Таблиця 1 
Кількість СГ, що перебували у сфері управління Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки) 

Показник 01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 

Різниця 

станом на 

01.10.2020 

01.01.2019   

(+/-) 

01.01.2021 

Різниця 

станом на 

01.01.2021 

01.01.2019   

(+/-) 

1. За даними Мінекономіки: 

за даними переліків державних 

підприємств, установ та організацій 
366 504 – – 411 +45 

за даними звіту до Порядку № 205 335 430 414 +79 408 +73 

за даними Моніторингу ефективності  327 321 381 +54 * – 

2. За даними ФДМУ, у тому числі: 741 1 148 1 116 +375 1 121 +380 

СГ, належність яких до сфери 

управління підтверджено 

Міністерством (Реєстр ОВД) 

327 342 313 -14 318 -9 

СГ, які значаться в ЄДРПОУ за 

Мінекономіки, але належність до 

сфери управління не підтверджено 

цим органом  

414 806 803 +389 803 +389 

3. За розрахунками Рахункової палати  – – 489 – 485 – 

* Відповідно до Порядку № 832 інформація надається до 01.07.2021. 

Аудитом встановлено, що протягом 2019 і 2020 років кількість СГ, що 

належали до сфери управляння Мінекономрозвитку (Мінекономіки), постійно 

змінювалася. Зокрема, за наданою до аудиту інформацією: 

– з 01.01.2019 по 27.08.2020 (до затвердження Наказу № 1645) утворено 

два державні підприємства: „Каранський кар’єр” та „Держжитлофонд”10; 

передано до сфери управління інших ЦОВВ 394 ЦМК та єдині майнові 

комплекси11; передано до ФДМУ відповідно до прийнятих ним рішень про 

приватизацію 35 ДП; проведено державну реєстрацію припинення щодо 12 СГ; 

– з 27.08.2020 по 01.10.2020 ЦМК державної установи „Офіс з просування 

експорту України” (ЄДРПОУ 42342923) передано до сфери управління 

                                                           
10 Накази Мінекономрозвитку від 12.08.2019 № 1353 „Про утворення ДП „Каранський 

кар’єр” та затвердження Статуту ДП „Каранський кар’єр” та Мінекономіки від 17.08.2020 
№ 1570 „Про утворення ДП „Держжитлофонд” та затвердження Статуту 
ДП „Держжитлофонд”. 

11 32 ЦМК – на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№ 471-р „Деякі питання управління Державною міграційною службою об’єктами державної 
власності”; 275 ЦМК та 14 ЄМК – на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20.11.2019 № 1101-р „Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, 
установ та організацій до сфери управління Фонду державного майна” та від 24.12.2019  
№ 136-р „Про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери 
управління Фонду державного майна”; 1 ЦМК – на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.06.2020 № 685-р „Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного підприємства „Спецагро” до сфери управління Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”; 72 ЦМК – на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України 12.08.2020 № 1010-р „Про передачу об’єктів 
державної власності до сфери управління Фонду державного майна”. 
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Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 

України та проведено державну реєстрацію припинення (23.09.2020)  

ДП „Машинобудівний завод „Оризон”; 

– з 01.10.2020 по 01.01.2021 передано до ФДМУ відповідно до 

прийнятих ним рішень про приватизацію три підприємства (ДП „Бучацький 

мальтозний завод” (375148); ДП „Гайсинський спиртовий завод” (5459105); 

ДП „Тростянецький спиртовий завод” (5459157)) та згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1145 „Питання управління 

Державною інноваційною фінансово-кредитною установою” Державну 

інноваційну фінансово-кредитну установу передано до сфери управління 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. 

Загалом протягом 2019–2020 років передано до Фонду відповідно до 

прийнятих ним рішень про приватизацію 38 СГ (додаток 1). 

Крім того, аналіз переліку державних підприємств, організацій та 

установ, затверджений Наказом № 1645, засвідчив, що ДП „Спецагро” станом 

на 27.08.2020 передано до Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, тоді як ДП „Держжитлофонд” утворено 

відповідно до наказу Мінекономіки від 17.08.2020 № 1570 „Про утворення 

ДП „Держжитлофонд” і запис про затвердження Статуту 

ДП „Держжитлофонд” цей перелік не містить. Зазначене ДП також не 

включено до Реєстру ОДВ станом на 01.01.2021. 

Станом на 01.01.2020 до ФДМУ надавалась некоректна інформація про 

включення до Реєстру ОДВ трьох СГ, дані про які не містяться в ЄДРПОУ 

(Київська державна госпрозрахункова спеціалізована дільниця 

пусконалагоджувальних, ремонтних та монтажних робіт  

(код ЄДРПОУ 5723890), ДП „Фірма „Укрелектронпобутсервіс” (код 

ЄДРПОУ 21638184), ДП „Представництво промислових підприємств в 

Російській Федерації” (код  ЄДРПОУ 32343695). 

Станом на 01.01.2021 до Фонду надано інформацію за формами № 2р (д) 

та № 2у(і)), затвердженими Наказом № 197, щодо трьох ДП, які відповідно до 

прийнятих рішень про приватизацію передано до ФДМУ (ДП „Гайсинський 

спиртовий завод” , ДП „Тростянецький спиртовий завод” , ДП „Бучацький 

мальтозний завод”). 

Аудит Рахункової палати в ДПС та ГУ ДПС у Харківській області, 

зокрема, засвідчив, що Мінекономіки є засновником 14 СГ, що перебувають 

на обліку, з яких три СГ не включено до переліків СГ, затверджених 

Наказом № 1645 (ДП „Державна коксохімічна станція”  

(код ЄДРПОУ 189635); ДП „Технологічне бюро „Електроапаратури” (код 

ЄДРПОУ 216875); ДП „Інститут машин і систем” (код ЄДРПОУ 19363188)). 

Незважаючи на численні зміни та неточності у переліку СГ, що 

належали до сфери управління Мінекономіки, зміни до Наказу № 1645 

не вносилися. 

Отже, згідно із затвердженим Наказом № 1645 переліком СГ, а також 

зазначеними змінами та враховуючи, що Міністерством до аудиту надано повну 
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інформацію і документи, що її підтверджують, до сфери управління 

Мінекономіки станом на 01.10.2020, за розрахунками Рахункової палати, мало 

належати 489 СГ (з них 11 ГТ), на 01.01.2021 – 485 СГ (з них 11 ГТ), у тому числі 

308 СГ, переданих до сфери управління Мінекономіки відповідно до 

Розпорядження № 945-р (додаток 2).  

При цьому, за даними реєстрів ОДВ та КПД, розміщених на 

офіційному вебсайті Фонду, станом на 01.01.2021 за Мінекономіки 

обліковувалося 318 СГ державного сектору економіки (у тому числі 8 ГТ), 

належність яких до сфери управління Міністерством підтверджено.  

Щодо ще 100 наукових установ та організацій, включених до Наказу 

№ 1645, Мінекономіки станом на 01.01.2021 до ФДМУ надавалась інформація 

за формами № 2у(д) „Інформація щодо державного майна (нерухомого майна 

державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, належність яких 

до сфери управління суб'єкта управління підтверджена)”, № 2у(і) „Інформація 

щодо державного майна (державного майна, яке перебуває на балансі інших 

юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб'єкта управління)”, 

№ 2у(к) „Інформація щодо державного майна (державного майна, яке не 

увійшло до статутних капіталів господарських організацій)”. 

Щодо 66 установ, організацій та товариств, включених до 

Наказу № 1645, Мінекономіки інформації до ФДМУ не надано. 
Довідково. За інформацією Мінекономіки, у зв’язку з проблемами функціонування 

автоматизованої системи „Юридичні особи” (створена ФДМУ з метою виконання вимог 

статті 12 Закону № 185, Методики № 1121 та Положення № 467, форми і терміни 

надання відомостей до неї визначено Наказом №197) інформацію до Фонду станом на 

01.01.2021 Міністерством подано не в повному обсязі. 

Відповідно до Наказу № 1645 на обліку в Мінекономіки перебувало 11 ГТ, 

разом з тим три товариства до Реєстру КПД не включено: ВАТ „Рожищенська 

сільськогосподарська машинно-технологічна станція” (код ЄДРПОУ 492084), 

ВАТ „Львівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція” (код 

ЄДРПОУ 30387057), ВАТ „Городоцька сільськогосподарська машинно-

технологічна станція” (код ЄДРПОУ 30124703). Перелічені ГТ передано від 

Мінагрополітики відповідно до Розпорядження 954-р. 

Водночас до Реєстру КПД станом на 01.10.2020 згідно з Наказом № 1645 

включено ПАТ „Державна акціонерна холдингова компанія „Топаз” (код 

ЄДРПОУ 24639505), повноваження з управління корпоративними правами 

держави якого за пропозицією Мінекономрозвитку передано Державному 

концерну „Укроборонпром” (розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2016 № 577-р „Деякі питання Державного концерну 

„Укроборонпром”). 
Довідково. Мінекономіки зазначено, що цим розпорядженням не передбачено 

передачі від Міністерства до Державного концерну „Укроборонпром” акцій 

ПАТ „Державна акціонерна холдингова компанія „Топаз”, а лише передано повноваження 

з управління корпоративними правами держави. Станом на 12.03.2021 інформації від 

Державного концерну „Укроборонпром” про забезпечення випуску акцій ПАТ „Державна 

акціонерна холдингова компанія „Топаз” до Мінекономіки не надходило. 

Крім того, Мінекономіки порушувались терміни подання до ФДМУ 
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відомостей про об'єкти державної власності для внесення до Реєстру ОДВ 

щокварталу (протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 

25 квітня року, що настає за звітним), встановлені пунктом  

7 Методики № 1121. Зокрема, такі відомості (станом на 01.01.2020) подано12 

до Фонду 02.06.2020 – із запізненням на 37 днів.  
Довідково. На запит Рахункової палати ФДМУ13 поінформовано, що за результатами 

проведеного моніторингу контролю за несвоєчасним поданням суб’єктами управління 

відомостей про об’єкти державної власності відповідно до встановлених вимог для внесення 

до Реєстру повідомлено Кабінет Міністрів України про несвоєчасне подання Мінекономіки 

інформації про об’єкти державної власності станом на 01.01.2020. 

Слід зазначити, що чинним законодавством не запроваджено важелів 

впливу на посадових осіб органів державної влади за невиконання ними 

вимог у частині забезпечення упорядкування обліку юридичних осіб. 

Відповідні рекомендації (пропозиції) надавались Рахунковою палатою 

за результатами аудиту ефективності адміністрування доходів від власності 

суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства 

аграрної політики та продовольства України (рішення від 27.06.2017 № 13-5). 

На запит Рахункової палати ФДМУ поінформовало, що 04.01.2021 у 

Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України „Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального процесуального кодексу України стосовно удосконалення 

державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності” 

(реєстр. № 4573), яким, зокрема, передбачено відповідальність за неподання, 

несвоєчасне подання або подання інформації не в повному обсязі суб’єктами 

управління об’єктами державної власності в установленому порядку 

розпоряднику Реєстру ОДВ відомостей про об’єкти державної власності, 

які перебувають у сфері їх управління, для формування і ведення 

зазначеного Реєстру. 

Таким чином, Мінекономрозвитку (Мінекономіки) протягом 2019–

2020 років не забезпечено належного обліку СГ, що перебували у сфері 

управління Міністерства, та, відповідно, контролю за відрахуванням до 

державного бюджету частини чистого прибутку державними 

підприємствами та господарськими структурами (пункт 22  

частини першої статті 6 Закону № 185). 

Незважаючи на передачу СГ із сфери управління Мінекономіки до 
сфери управління ФДМУ, Міграційної служби та інших державних 
органів і неточності, станом на 01.01.2021 зміни до переліків підприємств, 

установ і організацій, затверджених Наказом № 1645 (491 СГ), 

Міністерством не вносилися.  

За даними зведених звітів про виконання показників фінансових 

планів СГ державного сектору економіки (Порядок № 205) і Моніторингу 

ефективності, кількість СГ не збігалася з даними Реєстру ОДВ, зміни до 

                                                           
12 Лист Мінекономіки від 02.06.2020 № 2141-07/34370-03. 
13 На запит Рахункової палати від 17.03.2021 № 16-691. 
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якого надаються Міністерством до ФДМУ за формами, встановленими 

Наказом № 197. 

3.2. Аналіз контролю за виконанням стратегічних та інвестиційних 

планів державних підприємств і господарських товариств 

Пунктом 5 частини першої статті 6 Закону № 185 встановлено: 

уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань 

затверджують стратегічні плани розвитку ДП та ГТ, у статутному капіталі яких 

більше 50 відс. акцій (часток) належать державі, управління корпоративними 

правами або контроль за діяльністю яких вони здійснюють, та здійснюють 

контроль за їх виконанням. 

При затвердженні стратегічних планів СГ Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки) керувалося Методичними рекомендаціями № 971.  
Довідково. Методичні рекомендації мають інформаційний, рекомендаційний, 

роз'яснювальний характер та не є обов'язковими (пункт 1.3 глави 1). 

Станом на 01.01.2021 Міністерством затверджено стратегічні плани  

36 СГ (31,9 відс. працюючих (113)). 

При цьому із 18 СГ, що належать до сфери управління Міністерства та 

включені до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави14, стратегічні плани затверджено 

лише для семи СГ. 
Довідково. Не затверджено стратегічних планів ДП „Завод порошкової металургії”, 

ПАТ „Інститут титану”, ДП „Державний інститут по проєктуванню підприємств 

коксохімічної промисловості”, ДП „Український науково-технічний центр металургійної 

промисловості „Енергосталь”, АТ „Об'єднана  гірничо-хімічна компанія”, ДП „Державний 

інститут по проєктуванню підприємств гірничорудної промисловості  „Кривбаспроєкт”, 

ДП „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної 

промисловості ім. Я. Ю. Осади”, ДП „Український науково-дослідний інститут 

вагонобудування”, ДП „Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 

систем”, ДП „Артемсіль”, ДП „Київський державний науково-дослідний інститут 

текстильно-галантерейної промисловості”. 

Аудитом встановлено, що стратегічні плани дев’ятьом СГ 

затверджено з недотриманням строків, визначених пунктом 2.3 глави 2 

Методичних рекомендацій № 971 (до 1 листопада року, що передує 

плановому), від одного місяця до одного року. При цьому структура 

стратегічних планів цих СГ не відповідала рекомендованій пунктом 4.1 

глави 4 Методичних рекомендацій № 971: Стратегія розвитку ДП „УДВП 

Ізотоп” на 2018–2022 роки не містить розділу „Результати” (в якому за 

результатами розроблення відповідних заходів здійснюється розрахунок 

основних показників діяльності СГ за напрямами діяльності на 

середньостроковий період) і „Висновки”. Стратегічні плани розвитку 

                                                           
14 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 „Про 

затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави”. 
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ДП „Укрметртестстандарт” на 2017–2021 роки і ДП „ПРОЗОРРО” на 2017–

2021 роки не містять розділу „Висновки”. 

Згідно з частиною шостою статті 16 Закону № 185 суб'єкти управління, 

визначені цим Законом, подають ЦОВВ, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності, 

за затвердженою ним формою, зокрема, інформацію про виконання 

стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних 

товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або 

контроль за діяльністю яких вони здійснюють. 

Водночас Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не затверджено форми 

для подання інформації про виконання стратегічних планів.  

Отже, така інформація Міністерством не формувалась та, відповідно, 

не аналізувалась. 

Аудитом засвідчено, що інвестиційні плани СГ на середньострокову 

перспективу (3–5 років) на 2019–2020 роки Міністерством не 

затверджувались та контроль за їх виконанням не здійснювався, що є 

недотриманням вимог пункту 6 частини першої статті 6 Закону № 185. 

Річні інвестиційні плани на 2019 рік затверджено 69 СГ (47,3 відс. з 

146 працюючих), на 2020 рік – 65 СГ (55,5 відс. із 117 працюючих). Із 18 СГ, які 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, такі плани на 

2019 рік затверджено 14 СГ, на 2020 рік – 12. 

Таким чином, стратегічні плани 77  із 113 працюючих СГ, що 

належали до сфери управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки), з 

яких 11 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, 

станом на 01.01.2021 не затверджено. 

Крім того, через незатвердження Мінекономіки як ЦОВВ, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління 

об’єктами державної власності, форми подання інформації про виконання 

стратегічних планів, звітування про їх виконання 36 працюючими СГ, яким 

такі плани затверджено, не здійснювалось, стратегічні цілі, методи і способи 

їх досягнення відповідно до пріоритетів державної політики не 

аналізувались і не переглядались. 

Інвестиційні плани СГ на середньострокову перспективу (3–5 років) 

на 2019–2020 роки Міністерством не затверджувались, контроль за їх 

виконанням не здійснювався, що є недотриманням вимог пункту 6  

частини першої статті 6 Закону № 185. 

3.3. Стан виконання показників фінансових планів державних 

підприємств і господарських товариств, що впливають на визначення 

обсягів відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 

та дивідендів 

Головним плановим документом державного комерційного 

підприємства відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу 

є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і 

здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх 
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функцій протягом року згідно з установчими документами. Фінансовий план 

підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше 

не передбачено законом: підприємств, що є суб’єктами природних монополій, 

та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких 

перевищує 50 млн грн, – Кабінетом Міністрів України; інших підприємств – 

органами, до сфери управління яких вони належать. 

Відповідно до пункту 10 Порядку № 205 контроль за своєчасним 

складанням фінансових планів підприємств і виконанням показників 

затверджених фінансових планів підприємств здійснюють суб’єкти управління.  

Аудитом встановлено, що проєкти фінансових планів СГ, що належать 

до сфери управління Міністерства, подавалися на затвердження до органу 

управління із затримкою від 5 днів до півтора року: на 2019 рік – 58 СГ  

(46,8 відс. працюючих); на 2020 рік – 45 СГ (38,5 відс.); на 2021 рік – 32 СГ 

(28,3 відсотка). 
Довідково. Згідно з пунктом 4 Порядку № 205 проєкт фінансового плану 

підприємства разом з пояснювальною запискою подається з використанням програмного 

забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності СГ державного сектору 

економіки, а також його реєстрація, приймання, аналіз та зберігання здійснюються за 

допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням 

засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та одночасним надсиланням у 

форматі Microsoft Excel на електронну пошту суб’єкту управління об’єктами державної 

власності  до 1 червня року, що передує плановому.  

Несвоєчасне подання та неналежна підготовка СГ проєктів фінансових 

планів, яка потребувала доопрацювання наданих Міністерством зауважень, 

призвели до їх затвердження з порушенням строків, визначених  

частиною другою статті 75 Господарського кодексу та пунктом 5  

Порядку № 205 (до 1 вересня року, що передує плановому): на 2019 рік – 100 

СГ (92,6 відс. всієї кількості затверджених фінансових планів) – від 10 днів до 

9 місяців; на 2020 рік – 71 СГ (89,9 відс.) – від 2 місяців до 1,4 року; на  

2021 рік – 63 СГ (88,7 відс.) – від 6 днів до 7,5 місяців (табл. 2). 

Встановлено, що понад 20,0 відс. у 2019 році та 29,0 відс. СГ у 2020 році, 

що належали до сфери управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки), в 

порушення частини першої статті 75 Господарського кодексу здійснювали 

свою діяльність за відсутності затверджених фінансових планів, зокрема, 

через збиткову діяльність.  

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку № 205 СГ, до сфери 

управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних 

монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий 

розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн грн, до 1 липня 

року, що передує плановому, подають на погодження до Мінекономіки і 

Мінфіну з використанням автоматизованої системи і за допомогою СЕВ ОВВ 

із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та 

одночасним надсиланням у форматі Microsoft Excel на електронні пошти 

проєкт рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до 

якого додається проєкт фінансового плану підприємства за формою згідно 



30 
 

з додатком 1 до цього Порядку, із застосуванням засобів кваліфікованого 

електронного підпису (печатки) керівника підприємства із зазначенням 

посади, прізвища і власного імені та дати його розгляду разом з 

пояснювальною запискою в порядку, визначеному абзацами першим і третім 

пункту 4 цього Порядку. 
Таблиця 2 

Стан затвердження та виконання фінансових планів СГ, що належали до сфери 

управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки) 

Показник 

2019 рік 

2020 рік 2021 рік Мінеконом-

розвитку 

Мінагро-

політики 
Разом 

Кількість СГ на початок звітного року 335 * - 430 408 

Кількість працюючих СГ на початок звітного року 124 * - 117 113 

- відс. працюючих у загальній кількості 37,0 - - 27,2 27,7 

Кількість СГ, яким затверджено фінансові плани 99  9  108 79 71** 

-відс. затверджених фінансових планів 

працюючим підприємствам 

79,8 13,8 - 

 

67,5 62,8 

- відс. затверджених фінансових планів до 

загальної кількості СГ 

29,5 2,5 - 

 

18,4 17,4 

Кількість СГ, яким затверджено фінансові плани з 

порушенням визначених строків 

94 

 

6  100 71 63 

- - відс. затверджених з порушенням строків 94,9 66,7 92,6 89,9 88,7 

Кількість СГ, яким не затверджено фінансові 

плани, з них через: 

25  13 38 34 35** 

недоопрацювання наданих Міністерством 

зауважень 

7 * 7 16 22 

збиткову діяльність  11 * 11 8 5 

санацію, банкрутство, ліквідацію 5 * 5 10 0 

інші причини 2 * 2 0 8 

Подали звіти про виконання фінансового плану 74 19 93 92 *** 

Працювали прибутково 56 7 63  59 - 

- з них не виконали фінансові плани за 

показником „Чистий фінансовий результат” 

7 2 9  

 

10 - 

Працювали збитково 15 11 26  31**** - 

- з них планували отримати прибуток 10 8 18  14 - 

Працювали на межі беззбитковості 3 1 4 2 - 

- з них не виконали фінансові плани за 

показником „Чистий фінансовий результат” 

1 1 2  0 - 

Розірвано контракти з керівниками СГ 29 2 31 19 - 

* Інформації станом на 01.01.2019 немає, оскільки Мінагрополітики реорганізовано 

шляхом приєднання до Мінекономіки відповідно до Постанови № 829.  

** Станом на 23.04.2021. 

*** Інформація за І кв. подається до 15.05.2021.   

**** ДП „Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених 

руд” та ДП „Вінницький лікеро-горілчаний завод” отримали збитки за результатами 

діяльності у 2020 році, однак звіти про виконання фінансових планів не подавали. 

Водночас за відсутності належного контролю Міністерства проєкти 

рішень Кабінету Міністрів України з пояснювальними записками, до яких 

додаються проєкти фінансових планів на 2019 і 2020 роки, трьома СГ 

(ДП „Поліграфічний комбінат „Україна”, ДП „Укрхімтрансаміак” та  

АТ „Об'єднана гірничо-хімічна компанія”15) надавалися на погодження до 

Мінфіну з порушенням строків, визначених абзацом третім пункту 6  
                                                           

15 У жовтні 2019 року передано до сфери управління ФДМУ.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15#n669
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Порядку № 205 (до 1 липня року, що передує плановому), на 4,5 – 7 місяців. 
Довідково. ДП „Укрхімтрансаміак” – суб’єкт природних монополій, включений 

Антимонопольним комітетом України до зведеного переліку природних монополій, 

ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” та АТ „Об'єднана гірничо-хімічна компанія” – 

підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує  

50 млн гривень. 

Як наслідок, фінансові плани цих СГ затверджено не у строк, визначений 

частиною другою статті 75 Господарського кодексу та пунктом 5  

Порядку № 205 (до 1 вересня року, що передує плановому), а із запізненням16 

на 4,5 – 7 міс. та 8,5 міс. відповідно. 

Отже, Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не забезпечено 

своєчасного складання та затвердження фінансових планів СГ, подання 

на погодження до Мінфіну проєктів рішень Кабінету Міністрів України з 

пояснювальними записками, до яких додаються проєкти фінансових 

планів суб’єктів природних монополій та підприємств з плановим 

обсягом чистого прибутку понад 50 млн гривень.  

Аналізом показників виконання фінансових планів працюючих СГ, що 

подали звітність, встановлено: протягом 2019–2020 років зменшилася 

кількість прибуткових СГ з 63 до 59 (на 6,3 відс.) (табл. 3).  

У 2019 році із загальної кількості прибуткових СГ 9 не виконано 

фінансових планів за показником „Чистий фінансовий результат”; 26 (у 

тому числі АТ „Аграрний фонд” з плановим обсягом чистого прибутку 

понад 50 млн грн) отримано збитки, незважаючи на те, що 18 СГ 

заплановано прибуток. 

У 2020 році кількість прибуткових СГ, які не виконали показників 

фінансових планів, збільшилась до 10 (у тому числі ДП „Поліграфічний 

комбінат „Україна”), 33 СГ отримали збитки, при цьому 14 СГ планували 

прибуток.  

Аналіз таблиці 3 засвідчив, що СГ, які належать до сфери управління 

Мінекономіки, у 2020 році не забезпечили виконання запланованих основних 

фінансових показників діяльності за доходами та витратами на 56,4 і 44,3 відс. 

відповідно (для порівняння: у 2019 році їх недовиконано на 30,8 та 21,0 відс., 

що свідчить про неефективність контролю Мінекономіки за виконанням СГ 

фінансових планів та невжиття відповідних заходів для поліпшення їх роботи.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 24-р та 

від 03.04.2019 № 218-р – ДП „Поліграфічний комбінат „Україна”; від 22.05.2019 № 346-р та 

від 20.05.2020 № 553-р – ДП „Укрхімтрансаміак”; від 15.05.2019 № 317-р – АТ „Об’єднана 

гірничо-хімічна компанія”. 
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Таблиця 3 

Виконання основних показників фінансових планів СГ, які належать до сфери 

управління Мінекономіки  

млн грн  

Показник Доходи Витрати 

Чистий 

фінансовий 

результат 

Чистий 

прибуток 

Чистий 

збиток 

Частина чистого 

прибутку ДП 

Частина чистого 

прибутку на 

виплату 

дивідендів ГТ 

нарахо-

вано 

спла-

чено 

нарахо-

вано 

спла-

чено 

2018 рік 

факт 40 361,2 40 647,0 -285,8 1 261,9 -1 547,8 612,3 711,6 71,1 71,1 

2019 рік 

план 53 082,7 52 370,9 711,8 1 646,1 -934,3 293,5 331,3 132,3 132,3 

факт  36 728,3 41 354,4 -4 626,1 669,4 -5 295,5 435,2 715,4 132,3 132,3 

% виконання 

плану 
69,2 79,0 -649,9 40,7 566,8 148,3 215,9 100,0 100,0 

% від 

попереднього 

року 

91,0 101,7 1 618,4 53,0 342,1 71,1 100,5 186,1 186,1 

2020 рік 

план 50 809,1 50 231,5 577,6 892,9 -315,3 492,9 411,9 6,8 6,8 

факт  22 154,8 27 971,7 -5 816,9 622,9 -6 439,8 502,9 453,0 0 0 

% виконання 

плану 
43,6 55,7 -1 007,1 69,8 2 042,6 102,0 110,0 - - 

% від 

попереднього 

року 

60,3 67,6 125,7 93,1 121,6 115,5 63,3 - - 

Відповідно до даних Міністерства, наведених у Моніторингу 

ефективності, наданому до Кабінету Міністрів України, найбільші суми 

збитків за показником „Чистий фінансовий результат” за 2019 рік отримали 

АТ „Аграрний фонд” (3 269,1 млн грн) та АТ „Державна продовольчо-зернова 

корпорація України” (1 920,4 млн гривень). 

Так, за результатами діяльності у 2019–2020 роках чистий фінансовий 

результат (прибуток) СГ, що належали до сфери управління Міністерства, 

загалом становив 1 292,3 млн грн (2019 рік – 669,4 млн грн; 2020 рік –  

622,9 млн грн), при цьому плановий показник (2 539,0 млн грн)  недовиконано 

на 49 відс. (1 246,7 млн гривень). 

За 2019–2020 роки чистий фінансовий результат (збиток) СГ, що належали 

до сфери управління Міністерства, становив 11 735,3 млн грн, у тому числі 

2019 рік – 5 295,5 млн грн, 2020 рік – 6 439,8 млн грн, що майже у 3 рази більше 

запланованого показника (4 087,3 млн гривень). 

При цьому кількість СГ, що не досягли запланованого прибутку, у 

2020 році порівняно з 2019 роком збільшилася з 9 до 10, а кількість СГ, які 

отримали збитки, зросла з 26 до 33.  

Аудитом встановлено: контроль за виконанням річних фінансових 

планів СГ, що належали до сфери управління Мінекономіки, передбачений 

пунктом 6 частини першої статті 6 Закону № 185, обмежувався узагальненням 

та аналізом отриманих звітів про виконання фінансових планів та поданням 

зведених основних фінансових показників виконання фінансових планів до 

Кабінету Міністрів України, що свідчить про неналежне виконання 

уповноваженим органом управління повноважень з вжиття заходів, 

спрямованих на поліпшення роботи СГ (пункт 7 частини першої статті 6 
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Закону № 185), зокрема забезпечення роботи з метою досягнення 

прибутковості СГ, що отримали збитки.  

Міністерством не вживались дієві заходи для поліпшення роботи в 

частині розширення напрямів діяльності, пошуку нових клієнтів, формування 

клієнтської бази ДП „Науково-технічний центр „Станкосерт” , яке у 2019 році 

працювало на межі збитковості, а у 2020 році отримало збитки на суму  

264,0 тис. грн і  не забезпечило запланованого відрахування частини чистого 

прибутку до державного бюджету на суму 47,8 тис. гривень. 

Причиною збиткової діяльності ДП „Завод порошкової металургії” у 

2019–2020 роках (31 112,0 тис. грн збитків) є зменшення обсягів виробництва 

та припинення роботи основних цехів за постійних господарських витрат 

(плата за електроенергію, природний газ, воду, зв’язок та інше), які не 

відшкодовуються за рахунок доходів підприємств. При цьому Міністерством 

не вжито належних заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 

Крім того, одним з прикладів неефективного управління СГ, що належать 

до сфери управління Міністерства, є відсутність ефективних управлінських 

рішень щодо забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності  

АТ „Українські поліметали”, спрямованої на отримання прибутку. 

Так, відповідно до Наказу № 1437 товариству змінено форму власності з 

публічного акціонерного товариства на приватне. Органом, який здійснює 

повноваження з управління корпоративними правами, визначено 

Мінекономрозвитку.  

Відповідно до Статуту, затвердженого Наказом № 1437, мета діяльності 

АТ „Українські поліметали” – залучення інвестицій у галузь видобутку та 

переробки поліметалів, дорогоцінних металів і каміння, а також отримання 

прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності. Єдиним 

акціонером є держава в особі уповноваженого органу управління.  

Фінансові плани АТ „Українські поліметали” на 2019–2021 роки не 

затверджувалися, фінансову звітність за 2019 рік подано із значним 

запізненням, а за 2020 рік взагалі не складено.  

Відповідно до наданої до аудиту пояснювальної записки до звіту про 

виконання фінансового плану за 2019 рік протягом 2019 року АТ „Українські 

поліметали” не здійснювало господарської діяльності, тільки в IV кварталі в 

процесі розконсервації дослідно-промислового кар’єру та розкривних, 

гірничо-технічних робіт дочірнім підприємством  товариства „Укрбурштин” 

видобуто 11,142 кг бурштину.  
Довідково. До консолідованої звітності АТ „Українські поліметали” за 2019 рік 

включено фінансові результати господарської діяльності АТ „Українські поліметали” та 

дочірнього підприємства „Укрбурштин” ПАТ „ДАК „Українські поліметали”. 

З 10.07.2019 до 24.01.2020 (лише півроку) АТ „Українські поліметали” 

керував генеральний директор, з яким укладено контракт від 09.07.2019 № 25, 

розірваний у зв’язку з невиконанням.  

Наказами Мінекономіки з особового складу від 24.01.2020 № 17-п та 

від 03.08.2020 № 146-п призначено виконувача обов’язків генерального 

директора, контракт з яким не укладався.  
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Довідково. Слід зазначити, що, за даними інформації із зовнішніх джерел17, українські 

компанії, які мають державні ліцензії на видобуток бурштину, щороку видобувають близько 

4 т цього мінералу. За найскромнішими підрахунками реальні незаконні обсяги видобування 

бурштину в Україні сягають від 120 до 300 т на рік, приблизний загальний річний дохід на 

цьому ринку становить до 300 млн доларів. 

Таким чином, Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не забезпечено 

належного контролю за своєчасним складанням, затвердженням та 

виконанням фінансових планів на 2019–2020 роки СГ, які належать 

до сфери управління Міністерства, що призвело до порушення СГ 

частин першої і другої статті 75 Господарського кодексу та пункту 5 

Порядку № 205. 

Контроль Міністерства за виконанням фінансових планів 

обмежувався узагальненням та аналізом отриманих звітів.  

За результатами діяльності у 2019–2020 роках чистий фінансовий 

результат (прибуток) СГ, що належали до сфери управління 

Міністерства, з обсягу якого визначаються відрахування до державного 

бюджету частини чистого прибутку, загалом становив 1 292,3 млн грн 

(недовиконано порівняно із запланованим на 49,0 відсотка). 

Водночас чистий фінансовий результат (збиток) СГ становив 

11 735,3 млн грн, у тому числі 2019 рік – 5 295,5 млн грн,  2020 рік –  

6 439,8 млн грн, що майже у 3 рази більше запланованого показника 

(4 087,3 млн грн), а кількість СГ, які отримали збитки, зросла з 26 до 33. 

3.4. Оцінка ефективності управління Міністерством суб’єктами 

господарювання, що належать до сфери його управління  

Відповідно до пунктів 1 і 3 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 

фінансових планів 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 Мінекономіки.   

Підпунктами „б” і „в” пункту 1.3 глави 1 Методичних  

рекомендацій № 253 передбачено, що моніторинг ефективності здійснюється 

на трьох рівнях: СГ – щодо об'єктів державної власності; суб'єктами 

управління щодо СГ та Мінекономіки – щодо здійснення контролю за 

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності суб'єктами 

управління. 

Так, за підсумками Моніторингу ефективності Мінекономіки діяльність 

28 СГ за 2019 рік визнано ефективною, 32 СГ – задовільною, 72 СГ – 

                                                           
17 Потіха А. Проблема видобутку бурштину: сучасний стан та перспективи 

вирішення. Україна: події, факти, коментарі. 2016. № 5. С. 36–44. URL: 

http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf.  

http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf
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неефективною; за 2020 рік 26 СГ – ефективною, 30 СГ – задовільною, 56 СГ – 

неефективною. 

Відповідно до звіту про результати моніторингу ефективності СГ, що 

належали до сфери управління Мінекономіки, оцінено за 2019 рік як ефективну 

діяльність 28 СГ, задовільну – 31 СГ, неефективну – 142 СГ.  

За підсумками проведеного Мінекономіки Моніторингу ефективності 

виконання функцій з управління об'єктами державної власності за 2019 рік 

Міністерство отримало оцінку „задовільно”. 
Довідково. Згідно з пунктом 5 Порядку № 832 Мінекономіки узагальнює та аналізує 

інформацію, надіслану відповідно до пунктів 4 і 4-1 цього Порядку, і подає 

Кабінетові Міністрів України до 1 липня року, що настає за звітним (фінансовим) роком, 

звіт про ефективність управління об'єктами державної власності, в тому числі 

про результати моніторингу фінансової діяльності СГ в розрізі органів управління та 

галузей згідно з КВЕД. 

Встановлено, що Мінекономіки не дотримано термінів надання 

інформації, необхідної для проведення Моніторингу ефективності, 

визначених пунктом 12 Порядку № 205 і пунктом 4 Порядку № 832.  

Відповідно до пункту 5 Порядку № 832 Мінекономіки18 надано Кабінету 

Міністрів України інформацію лише щодо 321 СГ, при цьому згідно із 

зведеними основними фінансовими показниками виконання фінансових 

планів кількість СГ – 430.  

До звітності, зокрема, не включено 109 СГ, переданих від Мінагрополітики 

(Розпорядження № 954-р), у тому числі 108 непрацюючих СГ (76 обласних 

державних центрів експертизи сортів з державною інспекцією з охорони прав на 

сорти рослин та державні сортодослідні станції, 32 ДП, розташовані на території 

АР Крим) і ДП „Сумський селекційний центр” (діяльність припинено 

15.10.2019 у зв’язку з банкрутством). 

Крім того, у наданій Кабінету Міністрів України інформації зазначено 

93 працюючі СГ, при цьому відповідно до зведених основних фінансових 

показників виконання фінансових планів кількість таких СГ становила 117.  
Довідково. До інформації, наданої  Кабінету Міністрів України, включено лише ті 

СГ, які подали звітність.  

У порушення пункту 11 Порядку № 205 звіти про виконання фінансових 

планів за 2019 рік не подано 24 СГ, з них 6 СГ подано із запізненням,  як наслідок, 

дані не включено до зведеного звіту про виконання показників фінансових планів 

СГ державного сектору економіки за 2019 рік, що подається Кабінету Міністрів 

України. За 2020 рік не подано звітів про виконання фінансових планів 21 СГ, з 

них трьома СГ19 надано тільки результати моніторингу визначення ефективності 

управління об’єктами державної власності та бухгалтерську звітність.  

                                                           
18 Лист від 30.06.2020 № 3223-04/40310-01.  
19 ДП „Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”, 

ДП „Харківський радіозавод „Протон”, ДП „Вінницький лікеро-горілчаний завод”, які 

знаходяться у стані санації та розпорядження майном. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF#n78
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF#n78
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Отже, Мінекономіки у звіті про ефективність управління об’єктами 

державної власності за 2019 до Кабінету Міністрів України подавалась 

неповна інформація щодо СГ, які належали до сфери управління. 

Надана Мінекономіки до Кабінету Міністрів України інформація 

про результати єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами 

державної власності за 2019 рік у частині відображення кількості СГ була 

некоректною та неповною.  

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону № 185 одним із 

завдань Мінекономіки є призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників державних унітарних підприємств, у яких не утворено наглядову 

раду, установ, організацій та господарських структур, у статутному капіталі 

яких більше 50 відс. акцій (часток) належать державі та в яких не утворено 

наглядову раду, укладання і розривання з ними контрактів, здійснення 

контролю за дотриманням їх вимог. 

Згідно зі звітом про результати Моніторингу ефективності за 2019 рік, 

надісланим Міністерством до Кабінету Міністрів України, наглядові ради 

утворено на двох державних підприємствах, що належать до сфери управління 

Мінекономіки: на ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” та ДП „Прозорро”.  

Аудитом встановлено факти не проведення передбачених абзацом першим 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2008 № 777 „Про 

проведення конкурсного відбору керівників СГ державного сектору 

економіки” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2017 

№ 523) конкурсів для призначення керівників підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за 

даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого 

перевищує 200 млн грн, проведення безрезультатних конкурсів, тривалого не 

призначення керівників підприємств, що негативно впливало на результати їх 

фінансового-господарської діяльності. 

Так, вартість активів ДП „Науково-виробниче об’єднання 

„Павлоградський хімічний завод”, що є стратегічно важливим підприємством, 

становила 5 905,6 млн грн, чистий дохід – 1 617,4 млн гривень. Контракт з 

керівником підприємства укладено у 2018 році терміном на один рік  

(16.05.2018 – 15.05.2019) за відсутності конкурсу, 18.04.2019 контракт 

продовжено до 15.05.2020, у 2020 році контракт знову продовжено до 

15.05.2021 без конкурсу. 

Ще одним стратегічним підприємством-монополістом є 

ДП „Укрхімтрансаміак”, вартість активів якого, за даними фінансової 

звітності за 2019 рік, становила 1 703,2 млн грн, чистий дохід –  

1 690,8 млн гривень. Водночас з 13.03.2018 і на час аудиту Мінекономіки 

призначалися виконувачі обов’язків директора ДП „Укрхімтрансаміак (накази 

від 12.03.2018 № 23-п, від 18.07.2019 № 130-п та від 22.06.2020 № 122-п). 

Проведення у 2019–2020 роках конкурсних відборів для призначення 

керівників СГ, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки) і мають стратегічне значення для економіки та безпеки 
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держави, інформацією та відповідними матеріалами Міністерством не 

підтверджено. 

Аналіз інформаційних ресурсів, розміщених на офіційному вебсайті 

Мінекономіки (https:www.me.gov.ua), засвідчив: відповідно до наказу 

Міністра від 30.01.2020 № 106 „Про оголошення конкурсного відбору 

керівника державного підприємства „Укрхімтрансаміак” 02.03.2020 

оголошено конкурсний відбір на посаду директора ДП „Укрхімтрансаміак”. 

За результатами проведеного конкурсу 03.06.2020 комітетом з 

призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств не 

визначено кандидатури претендента на посаду керівника 

ДП „Укрхімтрансаміак” та прийнято рішення про повторне проведення 

конкурсного відбору, який станом на 30.04.2021 не проведено. 

Згідно з даними Моніторингу ефективності у 2019 рік із 115 СГ 

63 укладено контракти з керівниками, у тому числі з 42 – без проведення 

конкурсу; у 37 СГ призначено виконувачів обов’язків керівника, на 

14 підприємствах керівників не призначено; з 63 контрактів умови шести 

визначено як невиконані, контракти розірвано з керівниками двох підприємств 

(ДП „Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації” та ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація”).  

У 2020 році із 117 СГ  47 укладено контракти з керівниками, в тому числі 

з 32 – без проведення конкурсу; у 49 СГ призначено виконувачів обов’язків 

керівника, на 19 підприємствах керівників не призначено; із 47 контрактів 

умови 11-х визначено як невиконані, при цьому контракт розірвано з 

керівником ДП „Завод порошкової металургії”.  

Відповідно до звіту про результати Моніторингу ефективності за  

2019 рік із 93 працюючих СГ 59 укладено контракти з керівниками (63,4 відс.), 

34 (36,6 відс.) СГ не укладено. Умови контракту виконано 54 (91,5 відс.), не 

виконано 5 (8,5 відс.) СГ. 

Таким чином, Мінекономіки у звіті про ефективність управління 

об’єктами державної власності за 2019 надавало Кабінету Міністрів 

України неповну інформацію щодо СГ, які належали до сфери управління 

Міністерства. 

Мінекономіки не забезпечено належного контролю за показниками 

фінансово-господарської діяльності СГ, що належать до сфери його 

управління, на результати якої негативно впливало не проведення 

конкурсів для призначення керівника підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів 

яких, за даними останньої фінансової звітності, або річний розмір чистого 

доходу перевищував 200 млн гривень.  
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3.5. Стан здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

Відповідно до частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу 

розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 

внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у 

своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів. 

Принципи та елементи внутрішнього контролю, питання організації і 

здійснення його розпорядниками бюджетних коштів у своїх установах і на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління 

таких розпорядників бюджетних коштів, визначено Основними засадами. 
Довідково. Згідно з пунктом 2 Основних засад система внутрішнього контролю – 

впроваджені керівником установи політики, правила і заходи, які забезпечують 

функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю і 

спрямовані на досягнення визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей, завдань, 

планів і вимог щодо діяльності установи. 

Пунктом 5 Основних засад визначено, що  система внутрішнього контролю 

складається з таких елементів: внутрішнє середовище, управління ризиками, заходи 

контролю, інформація та комунікація, моніторинг. 
Аудит засвідчив: Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не забезпечено 

здійснення внутрішнього контролю відповідно до вимог, визначених 

Основними засадами.  

Зокрема, в порушення пункту 8 Основних засад Міністерством не 

розроблено внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення 

функціонування таких елементів внутрішнього контролю, як управління 

ризиками, здійснення заходів контролю, інформаційного та комунікаційного 

обміну і моніторингу.  

Тривалий час у Мінекономіки не визначено відповідальних посадових осіб 

за здійснення координації управління ризиками. Аудитом встановлено, що лише 

в жовтні 2020 року у Міністерстві утворено структурний підрозділ (сектор 

забезпечення внутрішнього контролю), до завдань якого віднесено організацію 

процесу управління ризиками. Водночас станом на 30.04.2021 жодної посадової 

особи до структурного підрозділу не призначено, відповідно, завдання, визначені 

підрозділу, не виконуються. 

Отже, Мінекономіки не проводився моніторинг виявлення та оцінка 

відхилень у функціонуванні системи внутрішнього контролю, внаслідок чого 

керівництво Міністерства не поінформовано про наявні недоліки.  

Під час аудиту проведено аналіз звітів про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю 

Міністерства за 2019 і 2020 роки (звіти відповідно до Основних засад 

надавалися Мінфіну за встановленою формою). 

Аналіз змісту цих звітів засвідчив формальний підхід до здійснення 

внутрішнього контролю в Міністерстві та недотримання принципу 

розмежування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, 

передбаченого пунктом 3 Основних засад.  
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Так, замість інформації про окремі елементи системи внутрішнього 

контролю Мінекономіки та внутрішні документи, якими врегульовано їх 

функціонування, у звітах наведено інформацію, яка стосується планування та 

проведення внутрішніх аудитів.  

У звітах, зокрема, не зазначено про наявність у Міністерстві документа, 

що регулює діяльність з управління ризиками, натомість є посилання на 

Порядок ризик-орієнтовного відбору об’єктів внутрішнього аудиту; замість 

прикладів здійснення заходів контролю наведено інформацію про проведені 

внутрішні аудити, як висвітлення заходів моніторингу, що здійснювалися в 

системі внутрішнього контролю Міністерства, зазначено про моніторинг 

виконання рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів. 

Таким чином, здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту Міністерством помилково сприймається як єдина діяльність. 

Для здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві, на підприємствах, 

в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, у 

структурі Мінекономіки утворено департамент внутрішнього аудиту. 

Протягом 2019–2020 років структурним підрозділом внутрішнього аудиту 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки) проведено 20 внутрішніх аудитів на 

підприємствах, установах та організаціях, що належали до сфери управління 

Міністерства. За результатами цих аудитів встановлено численні випадки 

порушення норм законодавства та неефективного використання майна, що 

призводили до заниження суми доходу або завищення видатків (зокрема, 

встановлено порушень законодавства на загальну суму 2,5 млрд грн, з яких 

443 млн грн – сума порушень, що призвели до втрат).  

Водночас аналіз аудиторських звітів, складених за результатами 

проведення таких аудитів, засвідчив, що лише в одному випадку 

аудиторською групою Міністерства встановлено відображення неправомірно 

заниженої суми частини чистого прибутку, яка відраховується до державного 

бюджету (157,7 млн грн – ДП „Поліграфічний комбінат „Україна”). 

В інших випадках за результатами перевірок аудиторські звіти не 

містили висновків про наявність або відсутність порушень законодавства в 

частині повноти відрахування СГ частини чистого прибутку до державного 

бюджету. 

Результати аудиту засвідчили: підрозділ внутрішнього аудиту 

Міністерства не в повному обсязі виконує завдання, визначені 

законодавством. Зокрема, протягом 2019–2020 років не здійснювалась оцінка 

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, якості виконання 

Міністерством завдань, визначених актами законодавства, та ризиків, які 

негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства, у тому числі 

тих, що стосуються забезпечення відрахування до Державного бюджету України 

частини прибутку (доходу) державними підприємствами та господарськими 

структурами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку, 

що є недотриманням вимог пункту 4 та підпункту 1 пункту 5 Порядку № 1001. 
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Таким чином, Мінекономрозвитку (Мінекономіки) в порушення 

вимог Основних засад не створено дієвої системи внутрішнього 

контролю. Утворений у Міністерстві структурний підрозділ (сектор 

забезпечення внутрішнього контролю), до завдань якого віднесено 

організацію процесу управління ризиками, не функціонує, оскільки жодної 

посадової особи до нього не призначено.  

Підрозділом внутрішнього аудиту Міністерства не здійснювалась 

оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, 

якості виконання завдань, визначених актами законодавства, та ризиків, які 

негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства, що є 

недотриманням вимог пункту 4 та підпункту 1 пункту 5 Порядку № 1001. 

Як наслідок, керівництву Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не 

надавались об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо 

функціонування системи внутрішнього контролю, удосконалення системи 

управління, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності Міністерства. 

4. ОЦІНКА СТАНУ АДМІНІСТРУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ВЛАСНОСТІ 

4.1. Аналіз обсягів надходжень до державного бюджету частини чистого 

прибутку державних підприємств та дивідендів господарських 

товариств 

З метою складання Бюджетної декларації та проєкту Державного 

бюджету України на відповідний рік Мінфіном щороку надсилалися, зокрема, 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки) та ДФС (ДПС) запити щодо надання 

інформації про очікувані показники надходжень частини чистого прибутку та 

дивідендів. 
Довідково. При здійсненні розрахунку прогнозних показників надходжень частини 

чистого прибутку та дивідендів на плановий період Мінфін керувався методичними 

рекомендаціями прогнозування зазначених надходжень, до яких у 18.11.2016 внесено зміни 

з урахуванням пропозицій Рахункової палати (рішення від 27.09.2016 № 18-2). 

Встановлено, що відповідно до пункту 3 Постанови № 138 ДФС (ДПС) 

щомісяця надавалась Мінфіну інформація про очікувані обсяги надходжень до 

державного бюджету частини чистого прибутку у розрізі регіонів та СГ за 

формою, узгодженою Мінфіном. При цьому інформація щодо очікуваних 

надходжень до бюджету частини чистого прибутку СГ, що належать до 

сфери управління уповноважених органів управління, зокрема 

Міністерства, окремо не виділялась.  

Інформація щодо очікуваних обсягів надходжень до державного 

бюджету дивідендів щороку надавалась Мінекономрозвитку (Мінекономіки) 

до Мінфіну на виконання пункту 7 Порядку № 702. 

У 2018–2020 роках індикативні показники надходжень до державного 

бюджету частини чистого прибутку та дивідендів доводились листами 

Мінфіну на відповідний рік: до ДФС (ДПС) – за ККДБ 21010100, до 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки) – за ККДБ 21010500. 
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З набранням чинності Законом № 466 (23.05.2020) з червня 2020 року 

Мінфіном доводилися до ДПС індикативні показники доходів за 

ККДБ 21010500 (дивіденди). 
Довідково. Листом від 18.06.2020 Мінфін20 повідомив ДПС, що до внесення змін до 

Постанови № 106 Державна казначейська служба України з метою контролю за 

своєчасністю надходжень до державного бюджету дивідендів у встановленому порядку 

надаватиме ДПС та (або) її територіальним органам виписки з відповідних рахунків за 

надходженнями, зокрема, за ККДБ 21010500.  

При цьому у законах про Державний бюджет України на 2018, 2019 і 

2020 роки планові показники державного бюджету за цими платежами 

доводилися за ККДБ 21010000. 

Згідно з даними Державної казначейської служби України у 2018– 

2020 роках надійшло до державного бюджету за ККДБ 21010000 загалом  

156 759,8 млн грн, у тому числі до загального фонду державного бюджету –  

152 008,9 млн грн (табл. 5).  
Таблиця 5 

Виконання індикативних показників доходів за ККДБ 21010000  

у 2018–2020 роках 

млн грн 

ККДБ 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Усього 

надійшло 

за три 

роки 
план факт 

вико-

нання, 

відс. 

план факт 

вико-

нання, 

відс. 

план факт 

вико-

нання, 

відс. 

21010000 36 342,9 39 733,0 109,3 44 544,0 46 297,3 104,0 72 197,7 70 729,5 98,0 156 759,8  

У т. ч. до 

загального 

фонду 

державного 

бюджету  

з них: 

35 442,9 38 833,0 109,6 44 544,0 46 297,3 104,0 68 346,8 66 878,6* 97,9  

 

 

152 008,9* 

21010100 - 7 713,6 - - 35 852,8 - - 5 599,7 - 49 166,1 

21010500 - 31 119,4 - - 10 444,5 - - 25 504,5 - 67 068,4 

*Різниця (35 774,4 млн грн) – надходження за ККДБ 21010700 „Надходження від сплати 

дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2019 році АТ„Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України’21.  

Аналіз виконання доведених індикативних показників доходів за  

ККДБ 21010000 засвідчив, що показники виконано в середньому на  

102,5 відсотка. 

Індикативні показники надходжень до загального фонду 

державного бюджету частини чистого прибутку та дивідендів у 2018, 2019 

і 2020 роках виконано на 109,6, 104,0 і 97,9 відс. відповідно. 

Аудитом встановлено, що станом на 01.01.2021 485 СГ, що належали до 

сфери управління Мінекономіки, перебували на обліку в ДПС за відповідними 

станами (детальну інформацію наведено в табл. 6). 

 

 

                                                           
20 Лист від 18.06.2020 № 35020-16-62/18290 щодо зміни індикативних показників 

доходів державного бюджету на 2020 рік. 
21 Лист Мінфіну від 06.04.2021 № 24020-24/3-7/11197 про надання інформації щодо 

прогнозування надходжень частини чистого прибутку і дивідендів. 
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Таблиця 6 

Стани обліку СГ Мінекономіки як платників податків станом на 01.01.2021 

Стан Кількість 
Питома вага, 

відс. 

Платник податків за основним місцем обліку (стан 0) 242 49,9 

Припинення (стани 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 21, 28), у тому числі: 225 46,4 

– стан 28 – надіслано заперечення органу ДФС 108 – 

– стан 14 – визнано банкрутом 27 – 

Припинено (стан 16) 2 0,4 

у станi переходу до iншої ДПІ (стан 30) 11 2,3 

Знято з обліку за основним місцем обліку (стан 22) 3 0,6 

Платник з наступного року (основне мiсце облiку) (стан 65) 2 0,4 

Разом  485 100,0 

За даними таблиці 6, у стані 0, 22, 30 та 65 перебувало загалом 258 СГ  

(53,2 відс.), при цьому 225 СГ (46,4 відс.) перебували в стані припинення, ще 

два СГ (ДП „Лопатинський спиртовий завод” і ДП „Вузлівський спиртовий 

завод”) припинили свою діяльність (зняті з податкового обліку).  
Довідково. Із 108 СГ, що перебували у стані 28 (триває процедура припинення 

(надіслано заперечення органу ДФС), 30 ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, 

35 державних сортодослідних станцій. 

СГ, що станом на 01.01.2021 належали до сфери управління 

Мінекономіки, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018–

2020 роках сплачено до державного бюджету 7 828,4 млн грн податків, зборів 

та інших платежів (додаток 4). 

Зокрема, податок на прибуток протягом 2018–2020 років сплачували до 

державного бюджету 102 СГ (842,0 млн грн), податок на додану  

вартість – 126 СГ (2 557,9 млн грн) та частину чистого прибутку – 86 СГ  

(2 081,9 млн гривень). 

При цьому із загальної кількості СГ (485) понад 46 відс. надходжень 

до державного бюджету у 2018–2020 роках забезпечено трьома ДП: 
ДП „Поліграфкомбінат „Україна” – 23,6 відс. (1 848,8 млн грн), 

ДП „Артемсіль” – 13,4 відс. (1 048,1 млн грн) та ДП „Укрспирт” – 9,7 відс. 

(763,0 млн гривень). 

Аналізом надходжень частини чистого прибутку СГ, переданих від 

Мінагрополітики22 до Мінекономіки відповідно до Розпорядження № 954-р, 

встановлено, що у 2019 роках порівняно з 2018 роком надходження 

зменшилися майже у 2 рази (з 247,9 до 128,1 млн грн), але на кінець 2020 року 

зросли на 3,3 відс – до132,3 млн гривень (діаграма). 

Водночас надходження СГ, що постійно належали до сфери управління 

Міністерства, у 2019 році порівняно з 2018 року зросли на 34,9 відс., а на 

кінець 2020 року зменшилися у понад 2 рази. 

 

                                                           
22 Відповідно до Розпорядження 954-р від Мінагрополітики передано 493 СГ. 

Станом на 01.01.2021 нараховувалося 308 СГ. 
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Зокрема, у понад 2 рази зменшились надходження до державного 

бюджету частини чистого прибутку ДП „Артемсіль” (з 209,3 млн грн у 

2018 році до 85 млн грн у 2020 році).  

Так, за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році 

ДП „Артемсіль” отримано чистий фінансовий результат (збиток) у розмірі  

-48,2 млн гривень. Разом з тим підприємством перераховано до державного 

бюджету частину чистого прибутку в сумі 87,3 млн грн (з огляду на обсяг 

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). 

Відрахування частини чистого прибутку СГ, що належали до сфери 

управління Міністерства, у 2018 році становили 782,1 млн грн,  

у 2019 році – 848,6 млн грн, у 2020 році – 451,2 млн гривень. Частка цих 

відрахувань у загальних надходженнях Державного бюджету України 

(ККДБ 21010100) у 2018 році становила 10,1 відс., у 2019 році – 2,4 відс., 

у 2020 році – 8,1 відс. (табл. 7). 

Загалом до державного бюджету у 2018–2020 роках СГ, що належали до 

сфери управління Мінекономіки, сплачено частину чистого прибутку в сумі 

2 081,9 млн грн (4,2 відс. усіх надходжень за ККДБ 21010100), з яких 

відрахування частини чистого прибутку 10 СГ становили 1 794,7 млн грн 

(86,2 відсотка). 

Із загальної кількості СГ, попри негативну динаміку результатів 

фінансово-господарської діяльності, 56 відс. (1 167,2 млн грн) надходжень 

забезпечували ДП „Поліграфкомбінат „Україна” та ДП „Укрхімтрансаміак”. 
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Таблиця 7 

Надходження до державного бюджету частини чистого прибутку  

млн грн 

№ 
з/п 

Назва платника 
2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік  

Разом 
питома 

вага, відс. 

1 ДП „Поліграфкомбінат „Україна” 209,6 351,2 158,8 719,7 40,1 

2 ДП „Укрхімтрансаміак” 208,1 188,8 50,6 447,5 24,9 

3 ДП ”Артемсіль” 209,3 87,3 85,0 381,6 21,3 

4 ДП „Укрпатент” 17,1 17,0 59,1 93,2 5,2 

5 ДП „Укрспирт” 3,0 10,1 43,4 56,5 3,1 

6 ДП „НВО „Павлоградський хімічний завод” 38,0 8,7 0 46,7 2,6 

7 ДП „УДВП Ізотоп” 3,4 8,2 5,1 16,6 0,9 

8 ДП „Запоріжжястандартметрологія” 2,0 4,6 6,9 13,5 0,8 

9 ДП „Харківстандартметрологія” 2,2 4,9 4,2 11,3 0,6 

10 ДП „Прозорро” 3,3 1,0 3,9 8,2 0,5 

Разом 10 СГ 696,0 681,8 416,9 1 794,7 86,2 

Всього 485 СГ Мінекономіки 782,1 848,6 451,2 2 081,9 100,0 
питома вага усіх надходжень Державного бюджету 

України, відс. 10,1 2,4 8,1 4,2 – 
Разом надходжень до Державного бюджету 

України 7 713,6 35 852,8 5 599,7 49 166,1 – 

Так, протягом трьох років ДП „Поліграфкомбінат „Україна” сплачено до 

державного бюджету частину чистого прибутку на загальну суму 719,7 млн грн 

(34,6  відс. усіх надходжень ДП за ККДБ 21010100), з них у 2018 році –  

209,6 млн грн (26,8  відс.); у 2019 році – 351,2 млн грн (41,4 відс.), у 2020 році – 

158,8 млн грн (35,2 відс.); ДП „Укрхімтрансаміак” – 447,5 млн грн (21,5 відс.), 

з яких у 2018 році – 208,1 млн грн (26,6 відс.); у 2019 році – 188,8 млн грн 

(22,2 відс.); у 2020 році – 50,6 млн грн (11, 2 відсотка).  

Окремо слід зазначити, що відрахування до державного бюджету 

частини чистого прибутку збільшили ДП „Укрпатент” (з 17,1 млн грн у 

2018 році до 59,1 млн грн у 2020 році) та ДП „Укрспирт” (з 3,0 млн грн до 

43,4 млн грн відповідно).  
Довідково. Збільшення надходжень відбулося, зокрема, за рахунок зміни нормативу 

відрахувань частини чистого прибутку (2018 рік – 75 відс., 2019 рік – 90 відс., у 2020 рік –  

80 відс.) і збільшення обсягу чистого прибутку (зокрема, ДП „Укрпатент” за 2019 рік – 

20,4 млн грн, за 2020 рік – 80,5 млн гривень). 

У 2018–2020 роках СГ, що належали до сфери управління Міністерства, 

зменшили надходження за ККДБ 21010100 на 42,3 відс. (з 782,1 млн грн у 

2018 році до 451,2 млн грн у 2020 році). Таке скорочення відбулося за рахунок 

зменшення надходжень ДП „Укрхімтрансаміак” у понад 4 рази (з 208,1 млн грн 

у 2018 році до 50,6 млн грн  у 2020 році) та ДП „Поліграфкомбінат „Україна” в 

1,3 раза (з 209,6 млн грн до 158,8 млн гривень). 

ДП „НВО „Павлоградський хімічний завод” за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2020 році отримано збитки в сумі 156,9 млн грн 

через зменшення обсягів реалізації продукції, робіт, послуг, пов’язаних з 

виконанням замовлень з тривалим циклом виробництва, визначених 

укладеними договорами. 
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За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019–2020 роках 

ГТ, що належали до сфери управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки), 

дивіденди до державного бюджету не сплачували у зв’язку з отриманням 

чистого фінансового результату (збитку) загалом у сумі 10 883,5 млн гривень.  

Водночас за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році 

два ГТ отримали прибуток і у 2019 році перерахували до державного бюджету 

166,8 млн гривень. 

Так, АТ „Аграрний фонд” у зв’язку з неприйняттям рішення про 

нарахування дивідендів до 01.05.2019 сплатило до державного бюджету 

частину чистого прибутку в розмірі 132,3 млн грн (90 відс. чистого 

фінансового результату (прибутку) товариства за 2018 рік, визначеного за 

базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на 

виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік (абзац восьмий  

частини п’ятої статті 11 Закону № 185). 

ПАТ „Об’єднана гірничо-хімічна компанія” перераховано дивіденди за 

ККДБ 21010500 у сумі 34,5 млн гривень. 
Довідково. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 358 Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної власності, що 

підлягають приватизації у 2018 році” та від 16.01.2019 № 36„Про затвердження переліку 

об’єктів великої приватизації державної власності”, наказу ФДМУ від 08.06.2018 № 761 

„Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного 

акціонерного товариства „Об’єднана гірничо-хімічна компанія” та наказу Мінекономіки 

від 09.10.2019 № 187 Про передачу функцій з управління пакетом акцій акціонерного 

товариства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” функції з управління пакетом акцій 

цього товариства передано до ФДМУ (акт приймання-передачі пакета акцій затверджено 

наказом ФДМУ від 24.10.2019 № 1052). 

Отже, за 2018–2020 роки виконання доведених індикативних 

показників надходжень частини чистого прибутку та дивідендів до 

загального фонду державного бюджету за ККДБ 21010000 в середньому 

забезпечено на рівні 102,5 відс. (152 008,9 млн грн), у тому числі надходження 

від 88 СГ, що належали до сфери управління Мінекономіки, становили  

1,5 відс. (без надходжень НАК „Нафтогаз України” – 1,9 відс.  

(2 248,7 млн гривень)).  

При цьому понад 56 відс. (1 167,2 млн грн) надходжень частини 

чистого прибутку (2 081,9 млн грн) забезпечували лише два підприємства – 

ДП „Поліграфкомбінат „Україна” та ДП „Укрхімтрансаміак”. 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019–

2020 роках ГТ, що належали до сфери управління Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки), дивіденди до державного бюджету не сплачували через 

отримання збитків (10 883,5 млн гривень). 
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4.2. Стан здійснення контролю за нарахуванням та сплатою до 

державного бюджету частини чистого прибутку та дивідендів 

Як вже зазначалось, з 27.02.2020 змінами, внесеними Законом № 465 

до Закону № 185, Податковий кодекс віднесено до складової законодавства 

про управління об’єктами державної власності, а з 23.05.2020 набрали 

чинності зміни, внесені Законом № 466 до Податкового кодексу, 

відповідно до яких на контролюючі органи (ДПС) покладено функції з 

адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів, а отже –

обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати до бюджету зазначених платежів. 

Аудитом встановлено, що протягом 2019–2020 років Розрахунок ЧЧП 

разом із фінансовою звітністю до ДПС подавали 123 СГ (38,7 відс. СГ, що 

станом на 01.01.2021 перебували в реєстрі ОДВ).  
Довідково. Головною причиною неподання Розрахунків ЧЧП було те, що 49,4 відс. 

СГ перебували у стані припинення та процедурі банкрутства. 

Загалом протягом періоду, що досліджувався, цими СГ подано 

888 Розрахунків ЧЧП (щокварталу), у тому числі 187 річних (за 2019 і 

2020 звітний період). Статус „перевірений, пройдено камеральну перевірку” 

мають 184 річні розрахунки; „перевірений, не пройдено камеральну перевірку” – 

три (два Розрахунки ЧЧП за 2019 рік, один – за 2020 рік). 

Протягом 2019–2020 років 9 СГ, що належали до сфери управління 

Мінекономіки (Мінекономрозвитку), подавали Розрахунки ЧЧП із 

зазначенням нормативу відрахування „0” відсотків. Зокрема, у поданому 

ДП „НДІ „Еластик” Розрахунку ЧЧП за 2020 рік зазначено чистий прибуток 

(дохід) у сумі 706,1 тис. грн, норматив відрахування – 0 відс. та частину 

чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, – 0. 

Порядком № 138 встановлено, що частина чистого прибутку 

відраховується до державного бюджету ДП, крім, зокрема, державних 

комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 

Закону № 848 належать до наукових установ, заснованих на державній 

власності. 
Довідково. Згідно з пунктом 16 статті 1 Закону № 848 наукова установа – 

юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, 

утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-

технічна діяльність є основною.  

Частиною другою статті 8 Закону № 848 передбачено, що державні 

комерційні та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 цього Закону 

належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-

господарської діяльності та зобов’язані не менш як 50 відс. чистого прибутку 

від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і 

науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної 

матеріально-технічної бази. 

Аудит засвідчив: за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2019–2020 роках 9 СГ (науковими установами), що належать до сфери 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n7
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управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки), отримано 126,0 млн грн 

чистого прибутку (доходу) (2019 рік – 75,3 млн грн, 2020 рік – 50,7 млн грн), з 

яких понад 78,4 млн грн (62,0 відс.) становить чистий прибуток (дохід) 

ДП „Укрметртестстандарт”. 

Отже, сума коштів, які мали спрямовуватись на провадження 

ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування 

інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази за 

результатами фінансово-господарської діяльності наукових установ, загалом 

становила 63 млн гривень. 

Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 11  

Закону № 848 з метою визначення ефективності діяльності наукових установ 

проводиться їх державна атестація. Для наукових установ державної, 

комунальної форм власності, а також наукових установ, у статутних капіталах 

яких є частка, що належить державі, державна атестація проводиться в 

обов’язковому порядку не менше одного разу на п’ять років, для 

новоутворених – не пізніш як через три роки після утворення. 

Постановою № 540 затверджено Порядок проведення державної 

атестації наукових установ. 

Відповідно до пункт 19 Порядку № 540 науковим установам, що 

пройшли державну атестацію, МОН видає свідоцтво про державну атестацію 

за затвердженою ним формою.  

МОН оприлюднює результати державної атестації наукових установ на 

власному офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів (пункт 20 

Порядок № 540). 

Водночас в оприлюднених результатах інформація щодо терміну дії 

свідоцтва про державну атестацію наукової установи не надається. 

Ведення МОН окремого реєстру наукових установ, що пройшли державну 

атестацію, положеннями Закону № 848 і Порядку № 540 не передбачено. 

Зазначене унеможливлює встановлення фактичного терміну дії 

свідоцтва про державну атестацію наукових установ при проведенні 

органами ДПС перевірок  щодо правильності застосування розміру 

відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету.  

При цьому нормами Податкового кодексу та Порядку № 138 не 

передбачено обов’язковості подання підприємствами до податкового органу 

документів, що підтверджують статус наукової установи.  

Разом з тим слід зазначити, що контролюючі органи зобов’язані 

здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати частини чистого прибутку до бюджету, зокрема, 

державними підприємствами (підпункт 191.1.51 пункту 191.1 статті 

191 Податкового кодексу). 

Статтею 77 Податкового кодексу визначено: платники податків, які, 

зокрема, мають ризик невиконання іншого законодавства, контроль за яким 

покладено на контролюючі органи, включаються до плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF#n10
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Довідково. За поясненням заступника начальника ГУ ДПС у Харківській області, у разі 

звільнення ДП від сплати частини чистого прибутку, яка не є податковою пільгою, стан 

виконання підприємствами зобов'язань щодо цільового спрямування вивільнених коштів на 

провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій 

та розширення власної матеріально-технічної бази буде поза межами контролю органів 

податкової служби (в частині адміністрування платежів).  
Для дослідження стану контролю за повнотою нарахування частини 

чистого прибутку ДП, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку 

(Мінекономіки), здійснено детальний аналіз Розрахунків ЧЧП та показників 

звітів про фінансові результати 123 СГ.  

Аудит засвідчив: Офісом ВПП ДПС проведено камеральну перевірку з 

питань правильності обчислення та повноти нарахування ДП „Поліграфічний 

комбінат „Україна” частини чистого прибутку за 2019 рік, за результатами якої 

складено акт від 01.04.2020 № 606/28-10-45-02/1628644 та прийнято ППР  

від 05.05.2020 № 0000064502 про збільшення зобов’язання з частини чистого 

прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету ДП за 2019 рік, на суму 

157,7 млн гривень. 

Так, контролюючим органом встановлено порушення 

ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” вимог статті 111 Закону № 185 та 

пункту 1 Порядку № 138: при здійсненні розрахунку зобов’язання з частини 

чистого прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету за  

2019 рік підприємством, застосовано норматив відрахування у розмірі 40 відс. 

замість 90. 
Довідково. ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” 21.05.2020 звернулося зі 

скаргою до ДПС на ППР від 05.05.2020 № 0000064502, за результатами розгляду якої ДПС 

прийнято рішення23 ППР залишити без змін, а скаргу – без задоволення. 

ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” подало позовну заяву до Окружного 

адміністративного суду м. Києва, яким 11.08.2020 відкрито провадження в 

адміністративній справі № 640/18107/20 про визнання протиправним та скасування ППР. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 01.02.2021 за цією справою 

закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 19.04.2021. 

На час аудиту Єдиний державний реєстр судових рішень не містив інформації про 

результати розгляду справи. 

Водночас ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” у грудні 2019 року 
сплачено коштів за ККДБ 21010100 у сумі 173,1 млн грн (із розрахунку 90 відс. 
обсягу чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2019 році).  

Як наслідок, станом на 01.01.2021 сума надміру сплачених 
ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” коштів за ККДБ 21010100 становила 
157,7 млн грн (97,9 відс. загальної суми надміру сплачених платежів СГ, що 
належать до сфери управління Мінекономіки (161,1 млн гривень).  

Окремо слід зазначити, що під час здійснення Мінекономіки планового 
внутрішнього аудиту24 ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” встановлено 

                                                           
23 Рішення ДПС надіслано листом від 20.07.2020 № 22934/6/99-02-03-06 

ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” та Офісу ВПП ДПС. 
24 Аудиторський звіт від 13.11.2020 № 2501-03/17, за період з 01.01.2018 по 

31.08.2020. 
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заниження основного зобов’язання зі сплати частини чистого прибутку за 
2019 рік у сумі 157,7 млн грн через порушення пункту 1 Порядку № 138 з 
урахуванням змін, внесених Постановою № 1015. Про результати аудиту 
поінформовано Міністра Мінекономіки.  

Довідково. Листом від 18.11.2020 ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” 
повідомлено департамент внутрішнього аудиту Мінекономіки, що всі зобов’язання перед 
бюджетом підприємством виконано та станом на 18.11.2020 недоїмки в бюджеті з  
будь-якого податку, збору чи обов’язкового платежу немає, у тому числі сплачено до 
державного бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово-
господарської діяльності за нормативом 90 відс. за 2019 рік у розмірі 157,7 млн гривень.  

Аудитом встановлено випадки несвоєчасного подання до органів ДПС 

Розрахунків ЧЧП, зокрема за 2019 рік ДП „Укрндіспецсталь” та 

ДПНЗ „Перспектива”. 

При цьому під час здійснення аудиту ДПС повідомлено, що штрафні 

(фінансові) санкції (штрафи) та пеня за неподання (несвоєчасне подання) 

розрахунків, фінансової звітності або порушення порядку сплати 

(перерахування) грошового зобов'язання з частини чистого прибутку, 

дивідендів на державну частку, а також у разі визначення контролюючим 

органом суми податкового зобов’язання з цих платежів (статті 120, 123, 126 

(у редакції до 01.01.2021), 124 (у редакції з 01.01.2021) та 129 Податкового 

кодексу) до платників не застосовувались через неузгодженість у 

податковому законодавстві (з 23.05.2020 усунено Законом № 466) та 

обмеження, встановлені Законом України від 17.03.2020 № 533 „Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” 

(зі змінами та доповненнями), згідно з якими підрозділ 10 розділу ХХ 

Податкового кодексу доповнено пунктом 521, відповідно до якого за 

порушення податкового законодавства, вчинені з 01.03.2020 по останній 

календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 

(COVID-19), штрафні санкції не застосовуються. 

За результатами аналізу інформації, наданої ДПС (Розрахунки ЧЧП та 

надана до них фінансова звітність за 2020 рік у розрізі СГ), розбіжностей у 

частині застосування нормативу відрахування частини чистого прибутку, 

визначеного абзацом першим пункту 1 Порядку № 138, не встановлено. 

За даними ДПС, протягом 2019–2020 років підрозділами податкового 

аудиту проведено 27 документальних перевірок СГ, що належать до сфери 

управління Міністерства, з яких за результатами чотирьох донараховано 

частину чистого прибутку в сумі 4 708,9 тис. грн, у тому числі 350,5 тис. грн 

штрафних (фінансових) санкцій, з яких сплачено 101,6 тис. гривень (табл. 8). 
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Таблиця 8 

Дані щодо донарахованої частини чистого прибутку протягом 2019–2020 років 

за результатами документальних перевірок 

тис. грн 

* 293,3 тис. грн – заборгованість. 

** Штрафні санкції скасовано в результаті оскарження в адміністративному 

порядку. 

З донарахованих 4 708,9 тис. грн (у тому числі 350,5 тис. грн штрафних 

(фінансових) санкцій) не узгоджено 4 241,0 тис. грн, що оскаржуються в 

судовому порядку. Крім того, 293,3 тис. грн станом на 19.04.2021 – 

заборгованість. Порушень чинного законодавства за ККДБ 21010500 під час 

здійснення документальних перевірок ДПС не встановлено. 

Таким чином, протягом 2019–2020 років Розрахунки ЧЧП разом з 

фінансовою звітністю до ДПС подавали 123 СГ, що належать до сфери 

управління Мінекономіки, у тому числі 9 наукових установ, чистий 

прибуток (дохід) яких загалом становив 126,0 млн гривень. 

Через недосконалість і суперечливість законодавства за 

результатами чотирьох документальних перевірок перераховано до 

державного бюджету лише 2,2 відс. (101,6 тис. грн) від донарахованих 

зобовязань з частини чистого прибутку, тоді як сплата 4,2 млн грн 

можлива лише після ухвалення судами відповідних рішень. 

4.3. Стан заборгованості зі сплати частини чистого прибутку 

Заборгованість СГ, що належали до сфери управління Міністерства, зі 

сплати частини чистого прибутку становила станом на 01.01.2019 –  

98 842,5 тис. грн (60 СГ); на 01.01.2020 – 7 396,0 тис. грн (51 СГ); на 

01.01.2021– 7 579,0 тис. грн (44 СГ). 

Зменшення заборгованості зі сплати частини чистого прибутку у 13 разів 

(на 91 263,5 тис. грн) відбулося за рахунок погашення у 2019 році боргу 

ДП „Укрхімтрансаміак” на суму 93 291,0 тис. грн (94,4 відс. загальної суми 

заборгованості, яка обліковувалась станом на 01.01.2019). 

Заборгованість ДП „Укрхімтрансаміак” у сумі 93 291,0 тис. грн виникла у 

зв’язку з несплатою узгоджених сум платежу, самостійно нарахованих 

Назва СГ 

Донарахо

вано 

всього за 

ППР 

у тому 

числі, 

штрафних 

санкцій 

Узгоджено Сплачено 

Оскаржуються 

донараховані суми в: 

адмініст-

ративному 

порядку 

судовому 

порядку 

ДП „Зірненський спиртовий 

завод” 
2 854,8 – – – – 2 854,8 

Державна наукова установа 

„Південний науково-

технічний центр по апробації 

і впровадженню нової техніки 

і технологій” 

366,3 73,3 293,0* – 73,3** – 

Національний науковий центр 

„Інститут метрології” 
101,6 – 101,6 101,6 – – 

ДП „Укрліктрави” 1 386,2 277,2 – – – 1 386,2 

Всього 4 708,9 350,5 394,6 101,6 73,3 4 241,0 
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підприємством у поданих до контролюючого органу Розрахунках ЧЧП за перше 

півріччя 2018 року (36 796,5 тис. грн) та за три квартали 2018 року  

(56 494,5 тис. грн), і погашена платником за результатами зустрічі з керівником 

підприємства, що відбулася за дорученням Голови ДПС (пункт 1.5 протоколу 

апаратної наради ДПС від 19.12.2019 № 5-п). 

Слід зазначити, що заборгованість 35 СГ протягом 2019–2020 років не 

змінювалась і станом на 01.01.2021 становила 2 628,8 тис. грн, а трьох СГ 
(ДП „Зірненський спиртзавод”, ДП „Ковалівський спиртзавод”, 

ДП „Ковалівський горілчаний завод”) зросла з 949,8 до 3 888,7 тис. гривень. 

Дев’ять25 із 38 цих СГ розташовані на тимчасово окупованій території, 

у тому числі на території вільної економічної зони „Крим”, заборгованість зі 

сплати частини чистого прибутку зазначених підприємств станом на 

01.01.2021 – 788,8 тис. грн і тимчасово не підлягає стягненню. 
Довідково. Підпункт 12 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12.08.2014 

№ 1636 „Про створення вільної економічної зони „Крим” та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, підпункт 38.2 

пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу. 

Крім того, 12 СГ (заборгованість станом на 01.01.2021 – 3 683,3 тис. грн) 

оголошено банкрутами або щодо них порушено провадження у справі про 

банкрутство. Щодо заборгованості 7 СГ заходи із стягнення вживалися 

органами державної виконавчої служби. 

Щодо стягнення заборгованості 10 СГ (станом на 01.01.2021 –  

1 600,23 тис. грн) ДПС вживалися заходи, передбачені Податковим кодексом, 

однак аудитом засвідчено, що ці заходи були недостатніми. 

Так, суми заборгованості 10 СГ протягом 2020 року не зменшувалися (за 

вісьмома СГ сума боргу в розмірі 502,0 тис. грн мала стале значення26), а в 

окремих випадках – збільшувалися (за двома СГ сума заборгованості зросла 

загалом на 404,8 тис. гривень27). 

Встановлено, що заходи, вжиті ГУ ДПС у Дніпропетровській області 

щодо стягнення заборгованості за трьома СГ (ДП „Державний науково-

дослідний і впроваджувальний центр стандартизації та сертифікації продукції 

гірничорудної промисловості”, ДП „Чорметавтоматика” та ДП „Софіївське 

підприємство по племінній справі в тваринництві”), були недостатньо 

ефективними, зокрема, через відсутність майна у боржників, на яке може бути 

звернено стягнення, та коштів на рахунках, проведення ліквідаційної 

процедури, а також перебування майна боржника в арешті. 

                                                           
25 ДП „ДОННДГРІ”, ДП „УКРНДІВЕ”, ДП „Малоріченське”, ДП „Привітне”, 

ДП „Гурзуф”, ДСП „Оберіг”, ДП „СП „Лазурне”, ДП „ДПКІ ЗУ 

„Діпромашвуглезбагачення”, ДП „Горлівський хімічний завод”. 
26 ДП „Червоненський завод продтоварів”, ДП „Чемерський спиртовий завод”,  

ДП „Писарівський спиртовий завод”, Український державний конструкторсько-

технологічний інститут транспорту АПК, Державне науково-виробниче підприємство 

„Вега”, Київське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості, Гніздичівський державний спиртовий завод, ДП „ІЗОЛ”. 
27 ДП „Ковалівський горілчаний завод”, ДП „Ковалівський спиртзавод”. 
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Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 

№ 1101-р „Про передачу цілісних майнових комплексів державних 

підприємств, установ та організацій до сфери управління Фонду державного 

майна” та від 24.12.2019 № 1365 „Про передачу єдиних майнових комплексів 

державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна” 

майнові комплекси вказаних ДП наприкінці 2019 року передано від 

Міністерства до сфери управління ФДМУ. 

Окремо слід зазначити, що аудитом в ГУ ДПС у Вінницькій області 

встановлено, що заборгованість зі сплати частини чистого прибутку 

(3 655,8 тис. грн) станом на 01.01.2021 обліковувалась за ДП „Гайсинський 

спиртовий завод”. 
Довідково. ДП „Гайсинський спиртовий завод” 29.10.2020 передано до сфери 

управління ФДМУ. Отже, заборгованість СГ, що належали до сфери Мінекономіки, станом 

на 01.01.2020 не містила суми боргу цього ДП (3 648,0 тис. гривень).  

Аудит засвідчив: через зволікання ГУ ДПС у Вінницькій області із 

зверненням до суду з адміністративним позовом про стягнення заборгованості 

до вказаного боржника є ризики її несплати. 

Заборгованість з частини чистого прибутку ДП „Гайсинський спиртовий 

завод” виникла у 2016 році – у сумі 442,5 тис. грн, у 2017 році –  

2 439,4 тис. грн, у 2018 році –773,9 тис. грн, адміністративний позов до цього 

боржника про стягнення заборгованості зі сплати частини чистого прибутку 

ГУ ДПС у Вінницькій області подано до Вінницького окружного 

адміністративного суду лише 01.10.2018 (більш як через рік після виникнення 

боргу). Рішенням суду від 23.11.2018 позов задоволено, а постановою Сьомого 

апеляційного адміністративного суду від 13.03.2019 у справі № 0240/3457/18-а 

рішення Вінницького окружного адміністративного суду скасовано за 

відсутності правових підстав для кваліфікування платежів із частини чистого 

прибутку як податкового зобов’язання у зв’язку із невключенням до переліку 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів, визначених статтями 9 та 

10 Податкового кодексу.  
Довідково. Частиною другою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства 

України визначено тримісячний строк з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту 

владних повноважень право на пред’явлення передбачених законом вимог.  

За касаційною скаргою ГУ ДПС у Вінницькій області Верховним Судом України 

ухвалою від 22.05.2019 у справі № 0240/3457/18-а відкрито касаційне провадження, яке на 

час аудиту не розглянуто. 

Таким чином, ГУ ДПС у Вінницькій області не забезпечено вчасного 

звернення до суду з адміністративним позовом про стягнення частини чистого 

прибутку з ДП „Гайсинський спиртовий завод” з урахуванням строків, 

встановлених Кодексом адміністративного судочинства України: 

враховувались строки, встановлені Податковим кодексом, тому стягнення 

боргу за частиною чистого прибутку в сумі 3 655,8 тис. грн можливе лише 

після надходження позитивного рішення за касаційною скаргою. 

Отже, ДПС у 2020 році вжито недостатніх заходів щодо погашення 

заборгованості зі сплати частини чистого прибутку СГ, які належать до 
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сфери управління Мінекономіки, що призвело до її збільшення з 7,4 до  

7,6 млн гривень. 

5. СТАН ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЧАСТИНІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Статтею 52 Закону № 185 (зі змінами, внесеними Законом № 465) 

встановлено: ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері управління об'єктами державної власності, відповідно до 

покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної 

власності, зокрема, разом з ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику, забезпечує формування та реалізацію 

державної дивідендної політики в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України”. 

З метою забезпечення взаємодії 21.10.2020 укладено Угоду про 

інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України 

та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України28, згідно з пунктом 4.1 розділу 4 якої організація та процедура 

інформаційних відносин визначаються відповідними двосторонніми 

протоколами. 

Для забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері управління об’єктами державної власності, зокрема 

корпоративними правами держави, підписано Протокол № 3 від 21.10.2020 

до зазначеної Угоди, згідно з яким обмін інформацією здійснюється між 

Мінекономіки та ДПС в електронній формі. Протоколи № № 1 і 2 до цієї Угоди 

від 21.10.2020 на час аудиту опрацьовувались з метою підписання в 

Мінекономіки.  
Довідково. ДПС поінформовано Рахункову палату (лист від 14.06.202  

№ 7191/5/99-00-03-03-0205) про співробітництво з Мінекономіки в частині обміну 

інформацією, передбаченою Протоколом № 3 до Угоди, зокрема щодо даних фінансової 

звітності СГ державного сектору економіки, визначених Міністерством. 

З метою врегулювання питань, пов’язаних із декларуванням і 

відрахуванням платниками частини чистого прибутку, дивідендів та 

здійсненням контролюючими органами контролю за своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету зазначених 

платежів, стягненням їх у разі несплати, ДПС розроблено Проєкт постанови, 

який надано на погодження Мінекономіки. 
Довідково. В аналізі регуляторного впливу Проєкту постанови, зокрема, 

зазначається про необхідність надання  ДПС інформації щодо переліку усіх господарських 

організацій, які зобов’язані спрямовувати частину чистого прибутку на виплату 

дивідендів, про очікувані у поточному році показники обсягів загального чистого прибутку 

та дивідендів кожної господарської організації, а також про прийняті та неприйняті 

рішення щодо нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської 

                                                           
28 Підписана Головою ДПС і Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2007-%D0%BF#n10
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діяльності за минулий рік з метою забезпечення ефективного виконання покладених 

функцій контролю на ДПС. 

Доопрацьований з урахуванням окремих зауважень Мінекономіки 
Проєкт постанови разом з матеріалами погодження та протоколом узгодження 
позицій 22.02.2021 надано на розгляд Мінфіну.  

За інформацією, наданою ДПС29, станом на 01.06.2021 Проєкт постанови 
надіслано до Мін’юсту для погодження та проведення правової експертизи. 

Отже, Мінекономіки, Мінфіном та ДФС не забезпечено належної 
взаємодії та обміну інформацією щодо якісного та результативного 
адміністрування дивідендів.  

Відповідно до частини першої статті 16 Закону № 4107 ФДМУ у процесі 
виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому цим та 
іншими законами України порядку, зокрема, з Верховною Радою України, 
органами виконавчої влади та з органами місцевого самоврядування. 

На виконання доручення Першого віцепрем’єр-міністра України – 
Міністра економічного розвитку і торгівлі С. Кубіва від 10.07.2018 
№ 8514/11/1-18 з метою упорядкування обліку юридичних осіб (записів у 
ЄДРПОУ) Фондом сформовано та надіслано до ДФС, Пенсійного фонду, 
Держстату, Казначейства, Мін’юсту, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики 
(Фонду соціального страхування) перелік із 7 тис. юридичних осіб, яких 
внесено до ЄДРПОУ та (ЄДР), але їх належність до сфери управління 
відповідним суб’єктом управління не підтверджено, з метою забезпечення в 
межах компетенції проведення аналізу щодо перебування юридичних осіб на 
обліку, здійснення їх діяльності та наявності заборгованості, надання юридичними 
особами фінансової звітності, порушення справи про банкрутство та його 
процедури.  

Аналіз переліків засвідчив: більшість юридичних осіб не провадить 
діяльності (прийнято рішення про припинення юридичної особи, але процедуру 
припинення державної реєстрації в установленому законодавством порядку не 
завершено), не перебуває на обліку та/або знята з обліку в органах ДФС, 
Пенсійному фонді, не є платниками податків, не звітує органам ДФС і Пенсійному 
фонду, дані про цих юридичних осіб не внесено до ЄДР (зареєстровані до 
01.07.2004 та не включені до ЄДР). 

Згідно з Методикою № 1121 переліки юридичних осіб Фондом надано 
суб’єктам управління (для підтвердження належності до сфери їх управління, 
надання інформації та пропозицій щодо упорядкування) та комісіям з питань 
упорядкування обліку юридичних осіб30. 

Із 7 тис. юридичних осіб до сфери управління Мінекономіки належали 
622 СГ, Мінагрополітики – 752, міністерствами підтверджено 431 і 16 СГ 
відповідно. 

                                                           
29 Лист від 11.06.2021 № 7140/5/99-00-03-03-02-05. 
30 Під керівництвом обласних державних адміністрацій, Ради міністрів АР Крим, 

Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. 
31ДП „Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального 

устаткування „Діпромашвуглезбагачення”; Державна установа „Професійні закупівлі”;  
Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс „Гірський”;  Державна бюджетна установа 
Український центр сприяння іноземному інвестуванню. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17?find=1&text=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4#w1_3
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Довідково. За інформацією Фонду, комісіями опрацьовано та надано йому складені 

акти обстеження 738 юридичних осіб, які не провадять діяльності, не звітують органам 

ДПС (ДФС) та Пенсійного фонду, не розташовані за юридичною адресою, не є 

балансоутримувачами нерухомого державного майна та дані про які не внесено до ЄДР. 

З цих 738 юридичних осіб підтверджено належність Мінекономіки 326, 

Мінагрополітики 412. 

Станом на 01.01.2021, за даними ФДМУ, нараховувалось 803 СГ, що 

належать до сфери управління Мінекономіки, але належність яких до сфери 

управління цим органом не підтверджена (Реєстр ОДВ), з них на обліку в ДПС 

станом на 01.01.2021 перебувало 339 СГ, у 63 – стан 0 „платник податків за 

основним місцем обліку”, у тому числі п’ять у 2020 році сплатило до 

державного бюджету 279,3 тис. грн (зокрема земельний податок –  

1 16,1 тис. гривень. 

Окремо слід зазначити, що, за інформацією Фонду, для завершення 

заходів з упорядкування обліку юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ) 

Держстатом і ДФС надавалися пропозиції щодо необхідності внесення змін до 

Закону № 755. Так, пропонувалось передбачити спрощену процедуру 

реєстрації припинення юридичних осіб, зареєстрованих до 01.07.2004 та не 

включених до ЄДР, для подальшого зняття їх з обліку в ЄДРПОУ. 

Водночас Мін’юстом32 не надано пропозицій щодо визначення 

ефективних шляхів для упорядкування обліку юридичних осіб, належність 

яких до сфери управління відповідним суб’єктом управління не підтверджено 

та які зареєстровано в ЄДРПОУ, внесення відомостей до якого органами 

державної статистики є похідними від дій державних реєстраторів відповідно 

до Закону № 755, зокрема щодо внесення записів про державну реєстрацію 

припинення зазначених юридичних осіб. 

Відсутність належної взаємодії між відповідними органами виконавчої 

влади підтверджують і результати проведених аудитів у ГУ ДПС в областях. 

Так, зокрема, через неналежну взаємодію Мінекономіки з ГУ ДПС у 

Дніпропетровській області майже п’ята частина державних підприємств 

перебуває в процедурі припинення (переважна більшість близько 10 років), 

отже, зменшується кількість підприємств-платників податків. 

Мінекономіки та ДФС не забезпечено належної взаємодії та обміну 

інформацією, що зумовлює неякісне та нерезультативне адміністрування 

дивідендів. 

Через відсутність ефективної взаємодії Мін’юсту як органу, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, а також 

ФДМУ та Мінекономіки як органу управління, СГ, які не провадять 

діяльності, не звітують органам ДПС (ДФС) і Пенсійного фонду, не 

розташовані за юридичною адресою, не є балансоутримувачами 

нерухомого державного майна та дані про які не внесено до ЄДР, 

обліковуються в ЄДРПОУ. 

                                                           
32 Лист від 26.03.2019 № 11850/3108-4-19/21.1.4). 
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ВИСНОВКИ 

1. Мінекономіки (до 03.09.2019 – Мінекономрозвитку) та ДПС  

(до 21.08.2019 – ДФС) протягом 2019–2020 років не забезпечено 

ефективного контролю за правильністю та своєчасністю надходжень до 

державного бюджету доходів від власності СГ, що належали до сфери 

управління Міністерства. 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не забезпечено виконання 

вимог Господарського кодексу і Закону № 185 у частині здійснення 

ефективного контролю за діяльністю СГ, які належали до сфери 

Міністерства, що негативно вплинуло на відрахування ними до 

державного бюджету частини чистого прибутку та дивідендів: 

– не затверджено стратегічних планів 77 СГ із 113 працюючих, що 

належали до сфери управління Міністерства станом на 01.01.2021, з яких  

11 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та включені 

до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2015 № 83; 

– не затверджено форми подання інформації про виконання стратегічних 

планів, як наслідок, 36 працюючими СГ звітування до Міністерства не 

здійснювалось, стратегічні цілі, а також методи і способи їх досягнення 

відповідно до пріоритетів державної політики не аналізувались та не 

переглядались; 

– річні інвестиційні плани на 2019 рік затверджено 69 СГ, на 2020 рік – 

65 СГ, а інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3–5 років) СГ 

Міністерством взагалі не затверджувались; 

– у порушення частини першої статті 75 Господарського кодексу понад 

20,0 відс. СГ у 2019 році та 29,0 відс. у 2020 році провадили діяльність за 

відсутності затверджених фінансових планів, зокрема, через збиткову 

діяльність.  

Встановлено, що у визначений законодавством строк не затверджено на 

2019 рік фінансових планів 100 СГ, на 2020 рік – 71 СГ, на 2021 рік – 63 СГ. 

Чистий фінансовий результат (прибуток) СГ, що належали до сфери 

управління Міністерства, з обсягу якого визначаються відрахування до 

державного бюджету частини чистого прибутку, протягом 2019–2020 років 

недовиконано порівняно із запланованим показником на 49,0 відс., чистий 

фінансовий результат (збиток) таких СГ майже у три рази перевищував 

запланований показник і становив (-11,7) млрд гривень. 

1.2. Мінекономрозвитку (Мінекономіки) протягом 2019–2020 років 

не забезпечено належного ведення обліку СГ, що перебували у сфері його 

управління.  

Згідно з даними Реєстру ОДВ за Мінекономіки обліковується 318 СГ 

державного сектору економіки, належність яких до сфери управління 
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Міністерством підтверджено, та 803 СГ, належність яких до сфери управління 

Міністерством не підтверджено. 

Переліки підприємств, установ, організацій, затверджені Наказом № 1645, 

у серпні 2020 року налічували 491 СГ. За розрахунками Рахункової палати, 

кількість СГ станом на 01.01.2021 мала становити 485 СГ, що, зокрема, 

спричинено передаванням СГ із сфери управління Мінекономіки до сфери 
управління ФДМУ та інших державних органів, водночас станом на 

01.01.2021 відповідні зміни до зазначеного наказу не вносилися.  

1.3. Мінекономіки надано Кабінету Міністрів України інформацію 

про результати Моніторингу ефективності за 2019 рік, яка у частині 

відображення кількості СГ була некоректною та неповною.  

Мінекономіки як ЦОВВ, що здійснює оцінку ефективності 

виконання функцій з управління об'єктами державної власності, 

діяльність Міністерства у цій сфері за 2019 рік оцінено „задовільно”, що 

свідчить про відсутність належного контролю за виконанням функцій з 

управління об'єктами державної власності. 

Так, Мінекономіки у звіті про ефективність управління об’єктами 

державної власності за 2019 рік, поданому Кабінету Міністрів України, здійснено 

оцінку ефективності діяльності 93 СГ, при цьому за результатами моніторингу 

діяльності СГ, що належать до сфери управління Міністерства, проведеного 

Мінекономіки, нараховувалось 117 СГ. 

Міністерством у порушення абзацу першого пункту 1 Постанови № 777 

не проводились конкурси для призначення керівників підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за 

даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу 

перевищує 200 млн грн, наглядова рада на таких підприємствах також не 

утворювалась. 

Запроваджена Мінекономрозвитку (Мінекономіки) практика призначення 

виконувачів обов’язків керівників, з якими договір (контракт) не укладається, 

суперечить вимогам частини третьої статті 65 Господарського кодексу та має 

негативний вплив на результати фінансово-господарської діяльності, а отже, і 

обсяги, з яких здійснюються відрахування до державного бюджету доходів від 

власності. 

1.4. Розрахунок ЧЧП разом із фінансовою звітністю протягом 2019–

2020 років до ДФС (ДПС) подавали 123 СГ, що належали до сфери 

управління Міністерства, з них 88 здійснювали відрахування до 

державного бюджету частини чистого прибутку. 

Виконання доведених прогнозних (індикативних) показників надходжень 

частини чистого прибутку та дивідендів до загального фонду Державного 

бюджету України за ККДБ 21010000 у 2018–2020 роках ДФС (ДПС) в 

середньому забезпечено на рівні 102,5 відс. (152,0 млрд грн), з яких 1,5 відс. 

(2,25 млрд грн) – надходження 88 СГ, що належали до сфери управління 

Мінекономрозвитку (Мінекономіки).  
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Майже 56 відс. (1,17 млрд грн) надходжень частини чистого прибутку  

(2,1 млрд грн) забезпечено ДП „Поліграфкомбінат „Україна” та  

ДП „Укрхімтрансаміак”. 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019–2020 роках 

ГТ, що належали до сфери управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки), 

дивіденди до державного бюджету не сплачували через відображення збитків у 

звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідний рік 

загалом на суму 10,9 млрд гривень.  

2. Нормативно-правова база в частині справляння до державного 

бюджету доходів від власності СГ до 2020 року була недосконалою та 

суперечливою, що призводило до численних судових оскаржень і рішень 

судів не на користь контролюючих органів.  

Змінами, внесеними Законом № 465 до Закону № 185, з 27.02.2020 

Податковий кодекс віднесено до законодавства про управління об’єктами 

державної власності, а з 23.05.2020 змінами, внесеними Законом № 466 до 

Податкового кодексу, на контролюючі органи покладено функції з 

адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів, зобов’язання зі сплати 

частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку прирівняне до 

грошового зобов’язання платника, розрахунок частини чистого прибутку 

(доходу), дивідендів на державну частку – до податкової декларації. Водночас 

Кабінетом Міністрів України не забезпечено виконання вимог 

Прикінцевих положень Закону № 465 у частині перегляду і приведення у 

відповідність з вимогами Закону № 185 і Податкового кодексу порядків 

№ 138 та № 702.  

Крім того, порядок спрямування господарською організацією, у 

статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками 

календарного року частини чистого прибутку на виплату дивідендів, 

передбачений абзацом першим частини п’ятої статті 11 Закону № 185, Кабінетом 

Міністрів України не затверджено. 

Порядок № 725 потребує відповідного правового врегулювання в частині 

посилання на Мінекономрозвитку та застосування назви посади „Міністр 

економічного розвитку і торгівлі України”. 

3. Мінекономрозвитку (Мінекономіки) в порушення вимог 

Основних засад не створено дієвої системи внутрішнього контролю. 

Утворений у Міністерстві структурний підрозділ (сектор забезпечення 

внутрішнього контролю), до завдань якого віднесено організацію процесу 

управління ризиками, не функціонує, оскільки жодної посадової особи до 

нього не призначено.  

У порушення пункту 8 Основних засад Міністерством не розроблено 

внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів 

внутрішнього контролю (управління ризиками, здійснення заходів контролю, 

інформаційного та комунікаційного обміну і моніторингу).  
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Підрозділ внутрішнього аудиту протягом 2019–2020 років не проводив 

оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, оцінки 

якості виконання Міністерством завдань, визначених актами законодавства, та 

оцінки ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань 

Міністерства, що є порушенням пункту 4 та підпункту 1 пункту 5  

Порядку № 1001. Як наслідок, керівництву Міністерства не надавались 

об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо функціонування 

системи контролю, удосконалення системи управління, запобігання 

виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

4. До 23.05.2020 контроль за справлянням відрахувань до державного 

бюджету частини чистого прибутку здійснювався органами ДФС (ДПС), 

дивідендів – Мінекономрозвитку (Мінекономіки). Після набрання чинності 

змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 466, 

адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів здійснюється 

органами ДПС. 

4.1. Встановлено, що протягом 2019–2020 років Розрахунок ЧЧП разом з 

фінансовою звітністю до ДФС (ДПС) подавали 9 СГ (наукові установи), що 

відповідно до абзацу першого пункту 1 Порядку № 138 звільняються від сплати 

частини чистого прибутку до державного бюджету. 

З метою визначення ефективності діяльності наукових установ 

проводиться їх державна атестація, яка є обов’язковою для наукових установ 

державної, комунальної форм власності, а також наукових установ, у статутних 

капіталах яких є частка, що належить державі.  

Науковим установам, що пройшли державну атестацію, МОН видає 

свідоцтво про державну атестацію за затвердженою ним формою. При цьому 

в оприлюднених на вебсайті МОН результатах державної атестації не 

зазначається термін дії свідоцтва, а ведення окремого реєстру наукових установ, 

що пройшли державну атестацію, законодавством не передбачено.  

Крім того, чинними нормами Податкового кодексу в частині регулювання 

неподаткових відносин та Порядку № 138 не передбачено обов’язковості 

подання до податкового органу свідоцтва про державну атестацію.  

Зазначене унеможливлює встановлення фактичного терміну дії 

свідоцтва про державну атестацію наукових установ при проведенні 

органами ДПС перевірок в частині правильності застосування розміру 

відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету.  

Водночас контролюючі органи зобов’язані здійснювати контроль за 

своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати 

частини чистого прибутку до бюджету, зокрема, державними 

підприємствами та їх об’єднаннями (підпункт 191.1.51 пункту 191.1 статті 191 

Податкового кодексу). 
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Слід зазначити, що звільнення наукових установ від сплати до 

державного бюджету частини чистого прибутку за результатами фінансово-

господарської діяльності та зобов’язання щодо спрямування не менш як 

50 відс. чистого прибутку від своєї діяльності на провадження ініціативної 

наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій 

та розширення власної матеріально-технічної бази передбачено 

частиною другою статті 8 Закону № 848. 

Науковими установами, що належать до сфери управління 

Мінекономіки, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019– 

2020 роках отримано 126,0 млн грн чистого прибутку (доходу), отже, не менш як 

63,0 млн грн мали бути спрямовані на провадження ініціативної наукової і 

науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної 

матеріально-технічної бази. 

4.2. Через неузгодженість податкового законодавства, зокрема в 

частині відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку, 

яка є неподатковим платежем і водночас є обов’язковою для відрахування, 

а також за відсутності переліку функцій щодо адміністрування цього платежу, 

що були закріплені за ДФС (ДПС) згідно із статтею 191 Податкового кодексу 

в редакції до 23.05.2020, надходження донарахованих за результатами 

документальних перевірок зобов’язань зі сплати частини чистого 

прибутку в розмірі 4,2 млн грн можливе лише після ухвалення судами 

відповідних рішень.  

За 2019–2020 роки ДФС (ДПС) проведено 27 документальних перевірок 

СГ, що належали до сфери управління Міністерства, з них за результатами 

чотирьох встановлено порушення щодо нарахування та сплати частини чистого 

прибутку в сумі 4 708,8 тис. грн, з яких узгоджено 366,3 тис. грн, сплачено до 

державного бюджету 101,6 тис. грн, оскаржуються в судовому порядку  

4 241,0 тис. гривень. 

Крім того, контролюючим органом за результатами перевірки показників 

Розрахунку ЧЧП ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” встановлено: 

підприємством у порушення вимог статті 111 Закону № 185 і пункту 1  

Порядку № 138 (із змінами, внесеними Постановою № 1015) застосовано 

норматив відрахування 40 відс. замість 90 відс., що призвело до заниження на  

157,7 млн грн зобов’язань зі сплати частини чистого прибутку, що підлягає 

відрахуванню до державного бюджету державними підприємствами за 

2019 рік. 

За результатами перевірки складено акт від 01.04.2020  

№ 606/28-10-45-02/16286441 та прийнято ППР від 05.05.2020 № 0000064502, 

яке ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” оскаржується у судовому порядку 

(справа № 640/18107/20).  

4.3. Заборгованість 60 СГ, що належали до сфери управління 

Міністерства, зі сплати частини чистого прибутку станом на 01.01.2019 – 

98,8 млн грн, з яких 93,3 млн грн (94,4 відс.) – заборгованість 

ДП „Укрхімтрансаміак”, що погашена підприємством до кінця 2019 року.  
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Водночас заходи щодо погашення заборгованості зі сплати частини 

чистого прибутку, які вживались ДПС протягом 2020 року, були недостатніми, 

та призвели до її збільшення з 7,4 до 7,6 млн гривень.  

5. Мінекономіки, Мін’юстом і ФДМУ не забезпечено належної 

взаємодії та обміну інформацією в частині обліку СГ, що призводить до 

неякісного та нерезультативного адміністрування доходів від власності.  

Через відсутність ефективної взаємодії Мін’юсту як органу, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, а також ФДМУ та 

Мінекономіки як органу управління, СГ, які не провадять діяльності (прийнято 

рішення про припинення юридичної особи, але процедуру припинення державної 

реєстрації в установленому законодавством порядку не завершено), не 

обліковуються та/або зняті з обліку в органах ДФС, Пенсійному фонді, не 

розташовані за юридичною адресою, не є балансоутримувачами нерухомого 

державного майна та дані про які не внесено до ЄДР, обліковуються  у ЄДРПОУ. 

ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту 
ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що 
належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, надіслати Верховній Раді України протягом 
15 днів із дня затвердження Звіту. 

2. Відомості про результати аудиту ефективності справляння доходів від 
власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів 
України і рекомендувати доручити: 

2.1. Мінфіну спільно з Мінекономіки підготувати та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проєкти постанов Кабінету Міністрів України  
щодо: 

– внесення змін до порядків № 702 та № 138 з метою врегулювання 
питань, пов’язаних з декларуванням та відрахуванням платниками частини 
чистого прибутку, дивідендів на державну частку ГТ, відповідно до вимог 
Закону № 185 та Податкового кодексу; 

– порядку спрямування господарською організацією, у статутному 
капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року 
частини чистого прибутку на виплату дивідендів, передбаченого абзацом 
першим частини п’ятої статті 11 Закону № 185.  

2.2. Мінекономіки відповідно до частини шостої статті 16 Закону № 185 
розробити та затвердити форму звітності, за якою суб’єкти управління 
зобов’язані надавати Міністерству інформацію про виконання стратегічних 
планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і 
господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за 
діяльністю яких вони здійснюють. 
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2.3. Мін’юсту спільно з ФДМУ та іншими заінтересованими ЦОВВ 
розглянути питання урегулювання механізму в частині внесення відомостей до 
ЄДРПОУ, щодо СГ, які були зареєстровані до 01.07.2004, не провадять діяльності 
та щодо яких відповідно до вимог Закону № 755 не здійснено державної 
реєстрації припинення юридичної особи. 

3. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 

Мінекономіки та рекомендувати: 

– вжити заходів щодо усунення порушень, встановлених під час аудиту; 
– упорядкувати облік СГ, що перебувають у сфері управління 

Міністерства, та забезпечити внесення відповідних змін до Реєстру ОДВ та 
Реєстру КПД; 

– забезпечити відповідно до пунктів 5 і 6 частини першої статті 6  
Закону № 185 затвердження стратегічних планів розвитку державних 
підприємств та ГТ, у статутному капіталі яких більше 50 відс. акцій (часток) 
належать державі, управління корпоративними правами або контроль за 
діяльністю яких вони здійснюють, річних фінансових, інвестиційних планів та 
інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3–5 років) державних 
підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління 
Мінекономіки, а також здійснення контролю за їх виконанням;  

– дотримуватись вимог частини другої статті 75 Господарського кодексу 
та пунктів 5 і 6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану СГ державного сектору економіки, затвердженого наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, 
зареєстрованим у Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745, при здійсненні аналізу 
та затвердженні фінансових планів СГ, що належать до сфери управління 
Мінекономіки, а також посилити контроль за своєчасним складанням та 
поданням звітів про їх виконання; 

– забезпечити моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання 
показників фінансових планів СГ, що належать до сфери управління 
Міністерства, вжити заходів щодо поліпшення роботи СГ; 

– забезпечити створення та функціонування у Міністерстві ефективної 
системи внутрішнього контролю і виконання підрозділом внутрішнього 
аудиту завдань, передбачених законодавством; 

– забезпечити взаємодію з органами державної влади для поліпшення 
управління СГ державного сектору економіки; 

– вивчити та запропонувати Кабінету Міністрів України напрями 
поліпшення діяльності СГ державної форми власності, зокрема щодо 
державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки 
держави та/або значний вплив у безпековій, інфраструктурній, соціальній та 
іншій сферах суспільного життя країни; 

– внести зміни до Порядку № 725 з метою приведення у відповідність з 
вимогами чинного законодавства посилання на Мінекономрозвитку та 
застосування назви посади „Міністр економічного розвитку і торгівлі України”. 

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 
ДПС і рекомендувати: 

– вжити заходів щодо усунення порушень, встановлених під час аудиту; 
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– розробити та подати Мінфіну в установленому порядку пропозиції 
щодо упорядкування механізму адміністрування державних комерційних 
підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону № 848 
належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного 
бюджету частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської 
діяльності та зобов’язані не менш як 50 відс. чистого прибутку від своєї 
діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і науково-
технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної 
матеріально-технічної бази; 

– у межах повноважень здійснити контроль за повнотою спрямування 
науковими установами не менш як 50 відс. чистого прибутку від діяльності на 
провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, 
фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази 
науковими установами. 

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 
головним управлінням Державної податкової служби у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Харківській областях і рекомендувати вжити заходів щодо 
усунення виявлених порушень. Про стан виконання рекомендацій 
поінформувати Рахункову палату. 

 
 

Член Рахункової палати                                                                       Ц. Г. Огонь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n7
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ та організацій, що належали до сфери управління 

Мінекономіки, функції з управління майном яких передано ФДМУ у зв’язку з 

прийняттям рішень про приватизацію у 2019–2020 роках 

№ 

з/п 
ЄДРПОУ Назва 

Наказ ФДМУ 

про 

прийняття 

рішення про 

приватизацію 

Наказ 

Мінекономіки 

про передачу 

функцій з 

управління 

майном 

Накази 

ФДМУ про 

прийняття до 

сфери 

управління 

З 01.01.2019 по 27.08.2020 

1 00193766 ДП «Часів-Ярська державна 

геологорозвідувальна партія»  

від 03.12.2019 

№ 1204 

від 10.12.2019  

№ 601 

від 27.12.2019 

№ 1566 

2 24608516 ДП «Центр з сертифікації шин і 

гумотехнічних виробів 

«СЕПРОШИНАГТВ» 

від 03.12.2019 

№ 1206 

від 10.12.2019 

№ 603 

від 27.12.2019 

№ 1558 

3 33517806 ДП «Міжрегіональний науково-інженерний 

центр з сертифікації систем якості, труб, 

балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-

ТЕСТ» 

від 03.12.2019 

№ 1207 

від 10.12.2019 

№ 604 

від 27.12.2019 

№ 1549 

4 13767921 ДП «Інженерний центр твердих сплавів 

«СВІТКЕРМЕТ» 

від 03.12.2019 

№ 1210 

від 10.12.2019  

№ 607 

від 27.12.2019 

№ 1556 

5 00240106 ДП «Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ»  від 03.12.2019 

№ 1211 

від 10.12.2019  

№ 608 

від 27.12.2019 

№ 1557 

6 00274660 ДП «Навчально-виробничі майстерні»  від 03.12.2019 

№ 1212 

від 10.12.2019 

 № 609 

від 27.12.2019 

№ 1546 

7 14311070 ДП «Харківський науково-дослідний 

інститут технології машинобудування» 

від 03.12.2019 

№ 1213 

від 10.12.2019 

№ 610 

від 27.12.2019 

№ 1567 

8 14309563 ДП «Науково-дослідний інститут «АКОРД» від 03.12.2019 

№ 1214 

від 10.12.2019  

 № 611 

від 27.12.2019 

№ 1545 

9 00193737 ДП «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»  від 03.12.2019 

№ 1215 

від 10.12.2019 

№ 612 

від 27.12.2019 

№ 1563 

10 19471771 ДП «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-

СЕРТ»  

від 03.12.2019 

№ 1216 

від 10.12.2019  

№ 613 

від 27.12.2019 

№ 1559 

11 00191951 ДП Промислового спеціального зв’язку 

«ПРОМСПЕЦЗВʼЯЗОК» 

від 03.12.2019 

№ 1219 

від 10.12.2019 

№ 615 

від 27.12.2019 

№ 1554 

12 13884845 ДП «Одеський науково-дослідний інститут 

телевізійної техніки» 

від 03.12.2019 

№ 1222 

від 10.12.2019  

№ 618 

від 27.12.2019 

№ 1565 

13 00216875 ДП «Технологічне бюро електроапаратури» від 03.12.2019 

№ 1223 

від 10.12.2019  

№ 619 

від 27.12.2019 

№ 1564 

14 14312022 ДП «Науково-дослідний інститут «Гелій»  від 03.12.2019 

№ 1224 

від 10.12.2019 

 № 620 

від 27.12.2019 

№ 1561 

15 00230774 ДП «Криворізький інститут автоматики»  від 03.12.2019 

№ 1226 

від 10.12.2019  

№ 622 

від 27.12.2019 

№ 1548 

16 04880311 ДП «Спеціальне проектно-технологічне 

бюро виробничих потужностей» 

від 03.12.2019 

№ 1227 

від 10.12.2019 

№ 623 

від 27.12.2019 

№ 1562 

17 00193683 ДП «Укрметалургізотоп» від 03.12.2019 

№ 1229 

від 10.12.2019  

№ 625 

від 27.12.2019 

№ 1547 

18 20473002 ДП «Особливе конструкторське бюро 

«ЕЛМІС» 

від 03.12.2019 

№ 1230 

від 10.12.2019 

 № 626 

від 27.12.2019 

№ 1560 

19 19363188 ДП «Інститут машин і систем» від 03.12.2019 

№ 1231 

від 10.12.2019 

№ 627 

від 27.12.2019 

№ 1550 

20 00152052 Державний науково-дослідний інститут 

великогабаритних шин 

від 03.12.2019 

№ 1232 

від 10.12.2019 

№ 628 

від 27.12.2019 

№ 1555 

21 00190325 ДУ «Державний інститут праці та 

соціально-економічних досліджень»  

від 03.12.2019 

№ 1275 

від 10.12.2019 

№ 630 

від 27.12.2019 

№ 1553 

22 32495626 ДП “Дніпровський електровозобудівний 

завод” 

від 03.01.2019 

№ 4 

від 13.11.2019 

№ 365 

Акт 

приймання-

передачі 

затверджено 

наказом 

Мінекономіки 

від 20.12.2019 

№ 770 
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Продовження додатка 1 

№ 
з/п 

ЄДРПОУ Назва 

Наказ ФДМУ 
про 

прийняття 
рішення про 

приватизацію 

Наказ 
Мінекономіки 
про передачу 

функцій з 
управління 

майном 

Накази 
ФДМУ про 

прийняття до 
сфери 

управління 

23 36716128 АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” від 08.06.2018 
№761 

від 09.10.2019 
№187 

Акт 
приймання-

передачі 
пакета акцій 
затверджено 

наказом 
ФДМУ від 
24.10.2019 

№1052 
24 00213121 ДП “Завод “Електроважмаш” від 08.06.2018 

№777 
від 09.10.2019 

№188 
Акт 

приймання-
передачі 

затверджено 
наказом 

ФДМУ від 
06.11.2019 

№1084 
25 05785017 ДП “Львівський державний ювелірний 

завод” 
від 03.12.2019 

№ 1218 
від 17.12.2019  

№ 720 
Акт 

приймання-
передачі 

затверджено 
наказом 

Мінекономіки 
від 30.01.2020 

№ 105 
26 00237630 ДП «Одеський спеціальний науково-

дослідний і проектно-конструкторський 
інститут» 

від 03.12.2019 
№ 1228 

від 10.12.2019  
№ 624 

від 31.01.2020 
№169 

27 05813452 ДП «Технічний центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»  від 03.12.2019 
№ 1208 

від 10.12.2019  
№ 605. 

від 04.02.2020 
№ 192 

28 16287311 ДП «Київський державний науково-
дослідний інститут текстильно-
галантерейної промисловості»  

від 03.12.2019 
№ 1217 

від 10.12.2019  
№ 614 

від 25.02.2020 
№ 319 

29 00244127 ДП «Державний сертифікаційний центр 
синтетичних миючих засобів та виробів 
електронної техніки «ЕЛХІМ» 

від 03.12.2019 
№ 1220 

від 10.12.2019  
№ 616 

від 04.02.2020 
№ 193 

30 00224892 ДП «Одеське спеціальне конструкторське 
бюро прецизійних верстатів»  

від 03.12.2019 
№ 1225 

від 10.12.2019 
№ 621 

від 21.02.2020 
№ 315 

31 24433063 ДП «Дніпро-ВДМ» від 03.12.2019 
№ 1205 

від 10.12.2019  
№ 602 

від 13.03.2020  
№ 474 

32 05405575 ДП «Харківський електромеханічний завод» від 03.12.2019 
№ 1221 

від 10.12.2019 
№ 617 

від 06.05.2020 
№ 751 

33 00201081 Публічне акціонерне товариство «Інститут 
титану» 

від 03.12.2019 
№ 1202 

від 17.12.2019 
№ 715 

Акт 
приймання-

передачі 
пакета акцій 

затверджений 
спільним 
наказом 

ФДМУ та 
Мінекономіки  
від 25.05.2020 

№ 880/962 
34 13435260 ДП «Державний проектний інститут по 

проектуванню підприємств гумової 
промисловості» 

від 03.12.2019 
№ 1209 

від 10.12.2019 
№ 606 

від 31.07.2020 
№ 1279 

35 05468498 ДУ «Український дім фарфорово-фаянсової 
промисловості»  

від 03.12.2019 
№ 1274 

від 10.12.2019  
№ 629 

від 19.08.2020 
№ 1390 

36 05459105 ДП “Гайсинський спиртовий завод” від 29.09.2020  
№ 1576 

від 05.10.2020 
№ 1965 

від 29.10.2020 
№ 1739 

37 05459157 ДП “Тростянецький спиртовий завод” від 29.09.2020 
№ 1575 

від 07.10.2020 
№ 1969 

від 09.11.2020 
№ 1789 

38 00375148 ДП “Бучацький мальтозний завод” від 30.11.2020  
№ 1931 

від 07.12.2020 
№ 2554 

від 30.12.2020 
№ 2087 
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Додаток 2 

ПЕРЕЛІК 

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, ГТ, щодо яких Мінекономіки 

здійснює управління корпоративними правами держави, і господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює 

Мінекономіки 

№ 
 з/п 

Код згідно 
з 

ЄДРПОУ 
Найменування юридичних осіб, затверджених Наказом № 1645 

Підстави для 
вибуття 

юридичних осіб, 
після дати 

затвердження 
Наказу № 1645 

Кількість 
юридичних осіб 

станом на 
01.01.2021 

Кількість 
юридичних осіб, 

поданих до ФДМУ 
(Реєстру ОДВ) 

станом на 
01.01.2021 

Кількість 
юридичних осіб, 

не поданих до 
ФДМУ (Реєстру 
ОДВ) станом на 

01.01.2021 
1 2 3 4 5 6 7 

1 311303 Державне підприємство “Березнівськальононасінницька станція” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

2 333380 Державне підприємство “Лужанський експериментальний завод” -/- + Реєстр ОДВ  

3 334764 “Український науково-дослідний інститут соляної промисловості” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

4 334770 
Державна наукова установа “Український науково-дослідний інститут цукрової 
промисловості” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

5 334793 
Державна наукова установа “Український науково-дослідний інститут спирту і 
біотехнології продовольчих продуктів” 

-/- + форма №2у(д)  

6 334907 
Державна наукова установа “Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро по 
обладнанню для цукрової промисловості” 

-/- + форма №2у(д)  

7 374628 Державне підприємство “Липницький спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

8 374634 Державне підприємство “Коростишівський спиртовий комбінат” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

9 374663 Державне підприємство “Червоненський завод продтоварів” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

10 374686 Державне підприємство “Лопатинський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  
11 374700 Великолюбінський державний спиртзавод -/- + Реєстр ОДВ  
12 374717 Струтинський державний спиртовий завод -/- + Реєстр ОДВ  

13 374733 Державне підприємство “Угерський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

14 374769 Державне підприємство “Рава-Руський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  
15 374781 Державне підприємство “Воютицький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

16 374798 Державне підприємство “Вузлівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

17 374806 Державне підприємство “Лохвицький спиртовий комбінат” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

18 374829 Державне підприємство “Жовтневий спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

19 374841 Державне підприємство “Іваньківський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

20 374893 Державне підприємство “Ганнопільський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

21 374918 Державне підприємство “Маниковецький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

22 374947 Державне підприємство Тхорівський спиртовий завод -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

23 374953 Державне підприємство “Стадницький спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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Продовження додатка 2 
1 2 3 4 5 6 7 

24 374982 Державне підприємство “Маловисківський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

25 375036 Державне підприємство “Зірненський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

26 375059 Державне підприємство “Ковалівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

27 375065 Державне підприємство “Зарубинський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

28 375071 Державне підприємство “Залозецький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

29 375088 Державне підприємство “Кобиловолоцький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

30 375094 Державне підприємство “Новосілківський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

31 375102 Державне підприємство “Хоростківський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

32 375125 Державне підприємство Струсівський комбінат продтоварів -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

33 375131 Державне підприємство “Марилівський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

34 375148 Державне підприємство “Бучацький мальтозний завод” 

Вибуття відповідно 
до наказу ФДМУ 

від  30.12.2020 

№ 2087 про 
приватизацію та 

прийняття до сфери 

управління ФДМУ 

- форма №2р (д)  

35 375154 Державне підприємство “Мишковицький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

36 375195 Державне підприємство “Дубов’язівський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

37 375208 Державне підприємство “Наумівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

38 375214 Державне підприємство “Новосуханівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

39 375220 Державне підприємство “Попівський експериментальний завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

40 375237 Державне підприємство “Сумиспирт” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

41 375250 Державне підприємство “Івашківськийспиртзавод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

42 375266 Державне підприємство Караванський спиртовий завод -/- + Реєстр ОДВ  

43 375272 Державне підприємство “Артемівський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

44 375289 Державне підприємство “Дублянський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

45 375303 Державне підприємство “Новоборовицький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

46 375314 Державне підприємство “Холминський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

47 375332 Державне підприємство “Шабалинівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

48 375349 Державне підприємство “Ковальовський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

49 375355 Державне підприємство “Чемерський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

50 375361 Державне підприємство “Ічнянський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 

51 375378 Державне підприємство “Крисківський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

52 375390 Державне підприємство Залучанський спиртовий завод -/- + Реєстр ОДВ  

53 375415 Державне підприємство “Карапчівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

54 375421 Державне підприємство “Вашківський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

55 375444 Державне підприємство “Вінницький лікеро-горілчаний завод” -/- + Реєстр ОДВ  

56 376372 Державне підприємство “Барський спиртовий комбінат” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

57 376998 Державне підприємство “Кам’янськийспиртогорілчаний комбінат” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

58 379790 Державне підприємство “Артемсіль” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

59 379850 Державне підприємство Збаразький завод продовольчих товарів -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

60 387128 Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках -/- + Реєстр ОДВ  

61 389439 Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України  -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

62 412040 Державне підприємство “Писарівськийспиртзавод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

63 412091 Державне підприємство Херсонський виноробний завод -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

64 412240 Радгосп-завод “Мужіївський” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

65 412665 Державне підприємство “Завод шампанських вин “Новий Світ” -/- + Реєстр ОДВ  

66 412694 Державне підприємство “Алушта” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

67 412719 Державне підприємство “Малоріченське” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

68 412725 Державне підприємство “Привітне” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

69 412754 Державне підприємство “Таврида” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

70 412760 Державне підприємство “Лівадія” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

71 412820 Державне підприємство “Судак” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

72 412837 Державне підприємство “Морське” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

73 412843 Державне підприємство “Гурзуф” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

74 412866 Державне підприємство радгосп-завод “Плодове” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

75 412872 Державне підприємство “Радгосп-завод імені Поліни Осипенко” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
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76 412984 Державне підприємство “Садовод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

77 413274 Державне підприємство “Кучурганське” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

78 413831 Державне підприємство “Червона Зірка” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

79 415072 
Державне підприємство “Проектно-конструкторський технологічний інститут 

“Плодмашпроект” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

80 415379 Центральна лабораторія виноробної промисловості -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

81 415416 
Державне підприємство “Український державний інститут по проектуванню садів та 
виноградників “Укрдіпросад” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

82 419874 Український проектно-технологічний інститут “Укрхарчопромсистема” -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

83 481531 Державне підприємство “Побєда” -/- + Реєстр ОДВ  

84 482281 Державна організація “Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин” -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

85 485829 Державне підприємство “Дніпропетровський кінний завод № 65” -/- + Реєстр ОДВ  

86 485836 Державне підприємство Онуфріївський кінний завод № 175 -/- + Реєстр ОДВ  

87 487551 Державне сільськогосподарське підприємство “Оберіг” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

88 488303 
Дніпропетровський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Дніпропетровської області 
-/- + форма №2у(д)  

89 488332 Український інститут експертизи сортів рослин -/- + 
форма №2у(д), 
форма №2р (д) 

 

90 488384 
Львівський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією 

з охорони прав на сорти рослин Львівської області 
-/- + форма №2у(д)  

91 488467 
Рівненський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Рівненської області 

-/- + форма №2у(д)  

92 488504 
Чернігівський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Чернігівської області 
-/- + форма №2у(д)  

93 489797 Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство “Лазурне” -/- + Реєстр ОДВ  

94 490040 
Державний центр експертизи сортів рослин Автономної Республіки Крим з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим 

-/- + форма №2у(д)  

95 490062 
Одеський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією з 

охорони прав на сорти рослин Одеської області 
-/- + форма №2у(д)  

96 490240 
Івано-Франківський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Івано-Франківської області 

-/- + форма №2у(д)  

97 689160 Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу  -/- + форма №2у(д)  

98 689384 
Івано-Франківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 

комплексу 
-/- + форма №2у(д)  

99 689390 
Південний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 
комплексу 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 
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100 693405 
Степовий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 

комплексу 
-/- + форма №2у(д)  

101 694095 
Державне підприємство “Донецьке обласне підприємство по племінній справі в 

тваринництві” 
-/- + Реєстр ОДВ  

102 698242 
Поліський зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 

комплексу  
-/- + форма №2у(д)  

103 702883 Волинський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

104 709193 Державне підприємство Великолепетиський радгосп -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

105 725068 
Державне підприємство “Київське обласне підприємство по племінній справі у 
тваринництві” 

-/- + Реєстр ОДВ  

106 725631 Болградська міжрайонна коконосушарка -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

107 845683 Одеський державний сільськогосподарський іподром -/- + Реєстр ОДВ  

108 846228 “Новоолександрівський кінний завод № 64” -/- + Реєстр ОДВ  

109 846234 Державне підприємство “Деркульський кінний завод № 63” -/- + Реєстр ОДВ  

110 846240 Державне підприємство “Стрілецький кінний завод № 60” -/- + Реєстр ОДВ  

111 846263 “Лимарівський кінний завод №61” -/- + Реєстр ОДВ  

112 846323 Державне підприємство“Запорізький кінний завод № 86” -/- + Реєстр ОДВ  

113 846412 Державне підприємство Лозівський кінний завод №124 -/- + Реєстр ОДВ  

114 853168 Ковельська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

115 853814 Державне підприємство Олександрійський кінний завод №174 -/- + Реєстр ОДВ  

116 855925 Державне підприємство “Ягільницький кінний завод” -/- + Реєстр ОДВ  

117 857203 Державне підприємство “Семенівське” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

118 860412 
Державне підприємство “Український державний проектний інститут споруд захищеного 

ґрунту “Діпропромтеплиця” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

119 861529 
Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК 
(УДКТІАГРОТРАНС) 

-/- + Реєстр ОДВ  

120 914697 

Кіровоградське державне обласне підприємство по виробничому, матеріально-

технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу області 

“Облагротехсервіс” 

-/- + Реєстр ОДВ  

121 952456 
Миколаївська державна регіональна випробувальна лабораторія сільськогосподарської 
сировини та харчової продукції 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

122 1355774 Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- + форма №2у(д)  

123 3588666 
Лісостеповий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 

комплексу 
-/- + форма №2у(д)  

124 3757347 Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство “Промінь” -/- + Реєстр ОДВ  

125 3773576 Державне підприємство “Дружба” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

126 4593327 Горохівський ливарно-механічний завод -/- + Реєстр ОДВ  

127 4604309 

Державна наукова установа “Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені 
Леоніда Погорілого” 

-/- + форма №2у(д)  
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128 4685472 Первомайська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

129 4751571 Кримська воєнізована служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси -/- + форма №2у(д)  

130 4858719 
Полтавський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Полтавської області 
-/- + форма №2у(д)  

131 5392269 Львівський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу  -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

132 5392281 
Південноукраїнський зональний науково-дослідний центр продуктивності 

агропромислового комплексу  
-/- +   

інформація до 
Фонду не 

надавалась 

133 5393524 Державне підприємство “Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

134 5395730 Хмельницький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу  -/- + форма №2у(д)  

135 5401169 Державне підприємство винзавод “Алко-Прима” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

136 5414657 Державне підприємство “Сімферопольський виноробний завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

137 5428576 Житомирське державне спецавтопідприємство 0601 -/- + Реєстр ОДВ  

138 5431414 Державне підприємство “Севастопольський виноробний завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

139 5459097 Державне підприємство “Бершадський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

140 5459105 Державне підприємство “Гайсинський спиртовий завод” 

Вибуття відповідно 

до наказу ФДМУ 

про приватизацію та 

прийняття до сфери 

управління ФДМУ 

від  29.10.2020 
№1739 

- 
Форма №2р (д), 

Форма №2у(і) 
 

141 5459128 Державне підприємство “Мартинівський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

142 5459134 Державне підприємство Немирівський спиртовий завод -/- + Реєстр ОДВ  

143 5459140 Державне підприємство “Бджільнянський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

144 5459157 Державне підприємство Тростянецький спиртовий завод 

Вибуття відповідно 

до наказу ФДМУ 

про приватизацію та 
прийняття до сфери 

управління ФДМУ 

від  09.11.2020 № 

1789 

- 
форма №2р (д), 

форма №2у(і) 
 

145 5459163 Державне підприємство “Уладівський спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

146 5459176 Державне підприємство “Чечельницький спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

147 5459186 Державне підприємство “Юрковецький спиртовий завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

148 5465577 Черкаський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу  -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 
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149 5490753 
Державне підприємство Середино-Будське районне державне виробниче підприємство 

по виконанню агрохімічних робіт “Агрохім” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

150 5490960 
Харківське обласне державне підприємство по агрохімічному забезпеченню сільського 

господарства “Облагрохімія” 
-/- + Реєстр ОДВ  

151 5515312 Державне підприємство Луцький спиртогорілчаний комбінат -/- + Реєстр ОДВ  

152 5518954 Державне підприємство “Косарський спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

153 5803465 
Державне підприємство “Експериментальний машинобудівний завод соляної 

промисловості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

154 13327949 
Державна організація (установа, заклад) “Вінницький обласний державний центр 
експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин 

Вінницької області” 

-/- + форма №2у(д)  

155 13350670 Луцька державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

156 13352054 Любешівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

157 13352091 Липинська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

158 13557649 
Житомирський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Житомирської області 
-/- + форма №2у(д)  

159 13583760 “Мукачівська державна сортодослідна станція” -/- + форма №2у(д)  

160 13743501 
Державна організація (установа, заклад) Дирекція будуючого Перегонівського 

м’ясокомбінату 
-/- +   

інформація до 
Фонду не 

надавалась 

161 13931318 Полтавська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

162 14053974 
Тернопільський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Тернопільської області 

-/- + форма №2у(д)  

163 14216689 Державне підприємство Уманський лікеро-горілчаний завод -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

164 19168765 
Державне підприємство “Проектно-конструкторський технологічний інститут 

“Львівхарчопроект” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д)  
 

165 20029342 Український державний фонд підтримки фермерських господарств  -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

166 20307634 
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Державний Дніпропетровський 

навчальний центр “Дніпроагротехсервіс” 
-/- + форма №2у(д)  

167 20434634 
Ужгородський відділ комплексного проектування Українського державного інституту по 
проектуванню садів та виноградників “Укрдіпросад” Міністерства аграрної політики 

України 

-/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

168 20483118 Запорізький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- + форма №2у(д)  

169 20599128 Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- + форма №2у(д)  

170 20610315 Білоцерківська державна сортодослідна станція -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

171 20972567 Одеський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

172 21093738 Рівненський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 
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173 21109020 Сумський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

174 21132786 
Державне підприємство Західний державний регіональний науково-виробничий 
селекційно-технологічний центр по конярству 

-/- + Реєстр ОДВ  

175 21136947 
Західний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового 

комплексу  
-/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

176 21194787 
Харківське обласне виробниче підприємство по дорощуванню, заготівлі і реалізації 

племенних тварин “Харківплемресурси” 
-/- + Реєстр ОДВ  

177 21328420 Хмельницьке проектно-кошторисне бюро -/- + Реєстр ОДВ  

178 21391080 Державне підприємство Торговий дім “Сіверщина” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

179 21395451 Чернігівський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

180 21432353 Чернівецький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу  -/- + форма №2у(д)  

181 21477605 Мале державне підприємство “Прогрес-90” -/- + Реєстр ОДВ  

182 21871503 
Дніпропетровський державний ветсанзавод Міністерства сільського господарства і 

продовольства України 
-/- + Реєстр ОДВ  

183 21999284 Донецький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- + форма №2у(д)  

184 22114483 Закарпатський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- + форма №2у(д)  

185 22479598 
Державна наукова установа “Південний науково-технічний центр по апробації і 

впровадженню нової техніки і технологій” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

186 22526990 Полтавський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

187 22995874 Державне підприємство “Таврійське” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

188 22995880 Державне підприємство “Чорноморський” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

189 23039453 Миколаївський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

190 23227255 Кіровоградський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

191 23303522 Дирекція по будівництву птахоферми в с. Крупець Рівненської області -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

192 23597733 Маріупольський фумігаційний загін -/- + Реєстр ОДВ  

193 23655135 
Хмельницький обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Хмельницької області 

-/- + форма №2у(д)  

194 23841854 Державне підприємство “Довжоцький спиртовий завод” -/- + Реєстр ОДВ  

195 24016595 Роменська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

196 24660497 Харківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу  -/- + форма №2у(д)  

197 24870131 Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Сонячний” -/- + Реєстр ОДВ  
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198 24957852 Державна дослідно-експериментальна агрофірма “Асканія-Нова” -/- + Реєстр ОДВ  

199 25551043 Гніздичівський державний спиртовий завод -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

200 25768914 Маньківська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

201 25835792 Державна установа “Інститут охорони ґрунтів України” -/- + форма №2у(д)  

202 25922781 Черкаська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

203 25922999 Золотоніська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

204 26156633 Холодноярська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

205 26319561 Донецька державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

206 26342011 
Луганський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Луганської області 
-/- + форма №2у(д)  

207 30003440 Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство “Хоростківське” -/- + Реєстр ОДВ  

208 30080939 
Державне підприємство Міжгосподарський спеціалізований центр по інженерному і 

технологічному забезпеченню бурякоцукрового виробництва “Сумипромагропостач” 
-/- + Реєстр ОДВ  

209 30354883 Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція -/- + Реєстр ОДВ  

210 30667662 Державне науково-технологічне виробниче підприємство “Вереск” -/- + Реєстр ОДВ  

211 30805332 
Державне підприємство Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство 

“Україна” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

212 31161683 Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК -/- + форма №2у(д)  

213 31196480 Державне підприємство Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок -/- + Реєстр ОДВ  

214 31201500 
Державна науково-технічна установа Український державний проектно-вишукувальний 

інститут “Укрцукропроект” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

215 31622837 Державне підприємство “Дібрівський кінний завод №62” -/- + Реєстр ОДВ  

216 31861225 Державне підприємство “Розрахунково-кліринговий центр” -/- + Реєстр ОДВ  

217 31973782 Державне підприємство “Полупанівський кар’єр” -/- + Реєстр ОДВ  

218 32141301 
Державне підприємство Державний південний регіональний селекційно-племінний центр 

по конярству “Південьконецентр” 
-/- + Реєстр ОДВ  

219 32147811 Державне підприємство “Ковалівський горілчаний завод” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

220 32437270 Державне підприємство “Торговий дім “Облагрохімія” -/- + Реєстр ОДВ  

221 32728213 Державне підприємство "Триліський спиртовий завод"  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

222 32806254 Кіровоградська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

223 32808157 Теребовлянська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

224 32877299 Державна організація (установа, заклад) Ізмаїльська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

225 33252976 Якимівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

226 33362310 
Сумський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією 

з охорони прав на сорти рослин області 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

227 33362331 Ямпільська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

228 33482475 
Київський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією 

з охорони прав на сорти рослин по м. Києву та Київській області 
-/- + форма №2у(д)  

229 33509706 Кілійська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

230 33582037 Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство “Березівське” -/- + Реєстр ОДВ  

231 33642855 Аграрний фонд -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 
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232 33660188 Прилуцька державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

233 33803920 Вовчанська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

234 33821451 
Кіровоградський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Кіровоградської області 
-/- + форма №2у(д)  

235 33870053 Вільнянська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

236 33931194 
Черкаський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 
інспекцією з охорони прав на сорти рослин Черкаської області 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

237 33961035 
Запорізький обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною 

інспекцією з охорони прав на сорти рослин Запорізької області 
-/- +   

інформація до 
Фонду не 

надавалась 

238 34010630 Жовтнева державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

239 34063917 Костянтинівська державна сортодослідна станція -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

240 34069463 Перевальська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

241 34070568 Миргородська державна сортодослідна станція -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

242 34070573 Костопільська державна сортодослідна станція -/- +   
інформація до 

Фонду не 

надавалась 

243 34073155 Куп’янська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

244 34131887 Корецька державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

245 34138767 Славутська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

246 34139975 Ніжинська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

247 34140996 Олександрійська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

248 34170973 Решетилівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

249 34172022 Чугуївська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

250 34196258 Васильківська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

251 34201849 Слов’яносербська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

252 34209778 Розівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

253 34236557 Валківська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

254 34245289 Криничанська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

255 34274922 Карлівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

256 34276982 Нікопольська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

257 34313421 Козелецька державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

258 34341490 Старобільська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

259 34367702 Городенківська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

260 34368905 Новоодеська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

261 34505021 Веселівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

262 34637076 Державне підприємство “Державний племінний кінний завод “Олімпійський” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

263 34672409 Калуська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

264 34712493 Березівська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

265 34733120 “Могилів-Подільська державна сортодослідна станція” -/- + форма №2у(д)  

266 34739798 Красногвардійська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  
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267 34970040 Бердянська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

268 35025579 Старосамбірська державна сортодослідна станція -/- + форма №2у(д)  

269 36529353 Державне підприємство “Укрспиртпостач” -/- + Реєстр ОДВ  

270 37078926 
Державна установа “Державна дирекція з питань управління, контролю та координації 

діяльності цукрової галузі України” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

271 37080500 
Державна установа “Державна дирекція з управління, контролю та розвитку конярства 

України” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

272 37184926 Рисосіюча державна сортодослідна станція -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

273 37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” -/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д), форма №2р 

(д) 

 

274 37202164 Державне підприємство “Сільськогосподарське підприємство “Земельний Фонд” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

275 37404165 Державне підприємство "Конярство України" -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

276 37471692 Державне підприємство “Укрліктрави” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

277 38410866 Державне підприємство “Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинськогосолерудника” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

278 38494092 Державне підприємство “Харківське промислово-торговельне підприємство” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

279 38516592 Державне підприємство “Спецагро” 

відповідно до 

розпорядження 
Кабінету Міністрів 

України від 

17.06.2020 № 685-р 
та  до акта 

приймання-передачі 

від 01.07.2020 до 
сфери управління 

Державної служби з 

питань безпечності 
харчових продуктів 

та захисту 

споживачів  

0    

280 38519849 Державне підприємство “Макіївське агроторгове підприємство” -/- + Реєстр ОДВ  

281 39075859 Державне підприємство “Аграрні реєстри” -/- + Реєстр ОДВ  

282 42342923 Державна установа “Офіс просування експорту України” 

Вибуття відповідно 

до  розпорядження  
КМУ від 

02.09.2020№ 1071-р 

-- Форма №2р (д)  

283 42774512 Державне підприємство “Експо – 2020” -/- + Реєстр ОДВ  

284 16507244 Державне підприємство науково-виробничий випробувальний центр “Ай-Петрі” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 



77 

Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 

285 14310112 
Державне підприємство “Науково-виробниче об'єднання “Павлоградський хімічний 

завод” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

286 31733589 Державне підприємство “Харківський радіозавод “Протон” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

287 22794058 Державне підприємство “Приладобудівний завод “Райдуга” -/- + Форма №2у(і)  

288 14315569 Державне підприємство “Український центр “Безпека” -/- + Реєстр ОДВ  

289 23395900 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

290 35188447 
Державна бюджетна установа “Севастопольський регіональний центр з інвестицій та 

розвитку”  
-/- +  

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

291 36165127 Державна бюджетна установа “Кримський регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

292 35202953 
Державна бюджетна установа “Дніпропетровський регіональний центр з інвестицій та 
розвитку” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

293 35204772 Державна бюджетна установа “Донецький регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

294 37220969 
Державна бюджетна установа “Житомирський регіональний центр з інвестицій та 

розвитку” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

295 35175904 
Державна бюджетна установа “Закарпатський регіональний центр з інвестицій та 
розвитку” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

296 37182625 
Державна бюджетна установа “Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та 

розвитку” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

297 35023833 Державна бюджетна установа “Київський регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

298 37234348 Державна бюджетна установа “Луганський регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

299 36289857 Державна бюджетна установа “Одеський регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

300 35247659 Державна бюджетна установа “Хаківський регіональний центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

301 37176130 Державне підприємство “Державна інвестиційна компанія” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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302 36282453 Державна установа “Партнерський фонд” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

303 33940937 Державна бюджетна установа Український центр сприяння іноземному інвестуванню  -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

304 36522096 Державне підприємство “Інвест Україна” -/- + Реєстр ОДВ  

305 37450065 Державне підприємство “Національні інфраструктурні проекти” -/- + Реєстр ОДВ  

306 37882408 Державне підприємство “Національний проект “Якісна вода” -/- + Реєстр ОДВ  

307 37450101 Державне підприємство “Національний проект “Чисте місто” -/- + Реєстр ОДВ  

308 37450164 Державне підприємство “Ел ЕнДжі Термінал” -/- + Реєстр ОДВ  

309 38968276 Державне підприємство “Національні інноваційні проекти” -/- + Реєстр ОДВ  

310 37450075 Державне підприємство “Держінформаналітика” -/- + Реєстр ОДВ  

311 37816094 Державне підприємство “Нове життя” -/- + Реєстр ОДВ  

312 38451640 Державне підприємство “Національний проект “Місто майбутнього” -/- + Реєстр ОДВ  

313 37771551 Державне підприємство “Олімпійська надія-2020” -/- + Реєстр ОДВ  

314 37814558 Державне підприємство “Гріненерго” -/- + Реєстр ОДВ  

315 37956940 Державне підприємство “Теплий дім” -/- + Реєстр ОДВ  

316 37813664 Державне підприємство “Енергія природи” -/- + Реєстр ОДВ  

317 38650352 Державне підприємство Центр експертиз, інформатизації та аналітичних досліджень -/- + Реєстр ОДВ  

318 38259871 Державна бюджетна установа “Київський міський центр з інвестицій та розвитку” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

319 42885180 Державна організація “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

320 24378476 Державне підприємство “Державний позашкільниий навчальний заклад “Перспектива” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

321 14315017 Промислова академія -/- + форма №2у(і)  

322 452587 
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Одеський державний центр 

професійного навчання працівників переробної промисловості” 
-/- + форма №2у(д)  

323 914355 
Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

324 914415 
Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів АПК 
-/- + форма №2у(д)  

325 914527 
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Черкаський навчальний центр 

Міністерства аграрної політики та продовольства України” 
-/- + форма №2у(д)  

326 3288935 
Державний навчальний заклад “Харківський обласний навчальний центр підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” 
-/- + форма №2у(д)  

327 3564068 
Київські державні курси підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів 

елеваторної, зернопереробної і комбікормової промисловості 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

328 4540199 
Державний навчальний заклад “Дніпропетровський обласний навчальний центр 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” 
-/- + форма №2у(д)  

329 5409082 Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат -/- + форма №2у(д)  
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330 21295117 
Державний навчальний заклад “Центр підвищення кваліфікації спеціалістів з 
виробництва продуктів вівчарства” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

331 22200277 
Державний навчальний заклад “Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по 
розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі” 

-/- + форма №2у(д)  

332 22534251 Державний навчальний заклад “Гадяцьке аграрне училище” -/- + форма №2у(д)  

333 24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

334 25104597 
Державний навчальний заклад “Донецький обласний навчальний центр підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” 
-/- + форма №2у(д)  

335 31025266 Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав” -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

336 31032378 Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

337 42190638 Державна організація “Національний офіс інтелектуальної власності” -/- + Форма №2у(д)  

338 20062351 
Державне підприємство “Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу 

зовнішніх товарних ринків” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

339 21523475 Державне підприємство “Укрпромзовнішекспертиза” -/- + Реєстр ОДВ  

340 2736403 Науково-дослідний економічний інститут -/- + форма №2у(д)  

341 2426097 Державне підприємство “Прозорро” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

342 40996564 Державна установа “Професійні закупівлі” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

343 42068925 Державне підприємство “Прозорро.Продажі” -/- + Реєстр ОДВ  

344 14307802 Державне підприємство “Випробувальний центр “Омега” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

345 2569661 
Державне підприємство “Севастопольський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

346 4725964 
Державне підприємство “Кримський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

347 4725929 
Державне підприємство “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

348 2568058 
Державне підприємство “Волинський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

349 4725941 
Державне підприємство “Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний 

центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

350 2568093 
Державне підприємство “Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

351 34225938 
Державне підприємство “Донецький науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

352 20347316 
Державне підприємство “Державний орган з сертифікації продукції, систем управління 

якістю і довкіллям “ДонСЕРТ” 
-/- + Реєстр ОДВ  

353 2568147 
Державне підприємство “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

354 2568153 
Державне підприємство “Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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355 4725958 
Державне підприємство "Запорізький науково-“виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

356 2568176 
Державне підприємство “Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

357 2568199 
Державне підприємство “Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

358 2568087 
Державне підприємство “Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

359 4725935 
Державне підприємство “Луганський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

360 4728690 
Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

361 4725912 
Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

362 2568259 
Державне підприємство “Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

363 24533681 Державне підприємство “Науково-технічний центр “Станкосерт” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

364 4725970 
Державне підприємство “Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та 

сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

365 25047126 Державне підприємство “Орган з сертифікації ОС “Крантест” -/- + Реєстр ОДВ  

366 4725987 
Державне підприємство “Полтавський регіональний науково-технічний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

367 2568294 
Державне підприємство “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

368 2568064 
Державне підприємство “Сумський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

369 2568319 
Державне підприємство “Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

370 2568325 Національний науковий центр “Інститут метрології” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

371 4725906 
Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

372 2568348 
Державне підприємство “Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

373 2568354 
Державне підприємство “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

374 2568360 
Державне підприємство “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

375 2569750 
Державне підприємство “Чернівецький регіональний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

376 2568377 
Державне підприємство “Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

377 2568182 
Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

378 14315701 
Державне підприємство “Сертифікаційний випробувальний центр опалювального 

обладнання” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

379 26196207 Національне агентство з акредитації України  -/- + Реєстр ОДВ  
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380 32595752 
Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

381 452742 
Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м’ясної і молочної 

промисловості 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

382 914556 
Український державний центр стандартизації та сертифікації 
“Украгростандартсертифікація” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

383 5500411 
Державне підприємство “Луганський обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації, метрології та якості продукції “Облагростандарт” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

384 38567846 Державний центр сертифікації насіння і садивного матеріалу -/- +   

інформація до 

Фонду не 
надавалась 

385 39394238 
Державне підприємство “Державний центр сертифікації і експертизи 

сільськогосподарської продукції” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

386 23437426 Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Гірський” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

387 31059557 
Регіональне агентство з питань банкрутства в Автономній республіці Крим та місті 
Севастополі  

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

388 33267338 
Кримське управління з питань банкрутства (Автономна республіка Крим, м. 

Севастополь)  
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

389 25020819 
Державний заклад “Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-

металургійного комплексу України” 
-/- + Форма №2у(д)  

390 30720542 Державний заклад “Металургійний державний музей України” -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

391 37212790 Державне підприємство “Промислово-металургійний консалтинг” -/- + Реєстр ОДВ  

392 40852792 Державне підприємство “Донська теплова мережа” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

393 30569165 
Дочірнє підприємство Краматорський регіональний центр розвитку і реконструкції 

промисловості “Науково-дослідного економічного інституту” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

394 33824836 Херсонський обласний сектор з питань банкрутства  -/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась                     

395 21638184 Державне підприємство “Інжексбуд” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

396 30723920 Державне підприємство  “Наш дім” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

397 32309722 Державне підприємство “Екo” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

398 24097636 Державне підприємство “Фінпром” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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399 209102 
Державне підприємство “Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних 

виробництв” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

400 24276971 
Державне підприємство “Науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з 

праці” 
-/- + Реєстр ОДВ  

401 276067 
Державний республіканський центр проектування і впровадження організації праці 
“Укрліспроектпраця” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

402 14311198 Державне льотно-випробувальне підприємство “Взліт” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

403 4689369 
Державне підприємство “Державний інститут по проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості “Кривбаспроект” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

404 32975178 Державне підприємство “Кривбасшахтозакриття” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

405 4687867 
Державне підприємство “Український державний науково-дослідний і проектний 

інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

406 188311 Державне підприємство “Український інститут по проектуванню металургійних заводів” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

407 5757883 
Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 

трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

408 21921514 Державне науково-виробниче об'єднання “Вега” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

409 201514 Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

410 217159 

Державне підприємство “Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з 

дослідно-експериментальним виробництвом” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

411 4779351 Державне підприємство Спеціальне конструкторське бюро -/- + Реєстр ОДВ  

412 14310945 Державне підприємство “Горлівський хімічний завод” -/- + Реєстр ОДВ  

413 13541565 Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут скла” -/- + Реєстр ОДВ  

414 205937 Горлівське державне підприємство “Хімремонт” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

415 192614 Часівоярське спеціалізоване управління по ремонту устаткування будівель та споруд  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

416 4601736 
Державне підприємство Український науково-дослідний інститут металургійного 

машинобудування “УкрНДІметалургмаш” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

417 31402430 Державне підприємство гідрогеологічного захисту “Шахта 2-біс” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

418 193720 
Державне підприємство “Донецький інститут науково-дослідних, проектних робіт та 

інженерних послуг у вогнетривкій промисловості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

419 209355 
Державне підприємство “Український державний науково-дослідний інститут 
пластичних мас” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

420 43173985 Державне підприємство “Каранский кар’єр” -/- + Реєстр ОДВ  

421 190414 
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, 

сплавів та феросплавів” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

422 33242580 
Державне підприємство Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин  

“Агротехпостач” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

423 209119 Державне підприємство “Науково-дослідний інститут галургії” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
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424 13656794 Прикарпатське державне підприємство “Спецгеологорозвідка” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

425 4853709 
Державне підприємство “Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату 

окислених руд” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

426 196173 
Державне підприємство “Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких 

металів” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

427 186192 Державне підприємство “Завод порошкової металургії” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

428 4687873 
Державне підприємство “Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій 

“Хімтехнологія” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

429 13384344 Мале державне промислове підприємство “Гідромех” -/- + Реєстр ОДВ  

430 4692519 
Державне підприємство “Державний проектно-конструкторський інститут 
збагачувального устаткування “Діпромашвуглезбагачення” 

-/- + Реєстр ОДВ  

431 187369 Державне підприємство “Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

432 13402556 Державне підприємство Мале державне підприємство “Прометей – Експрес” -/- + Реєстр ОДВ  

433 42029891 Державне підприємство “Лисичанський склозавод” -/- + Реєстр ОДВ  

434 34509969 Державне підприємство “Екотрансенерго” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

435 5792891 Державне підприємство "Роздільське гірничо-хімічне підприємство "Сірка"  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

436 13796383 Державне підприємство “Львівське спеціальне конструкторське бюро “Топаз” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

437 5624981 
Одеський центр технічного обслуговування кузнечно-пресових автоматів 

“Прессмашсервіс” 
-/- + Реєстр ОДВ  

438 388168 Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

439 14027451 Державне підприємство Завод "Штурм” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

440 188334 
Державне підприємство “Державний інститут по проектуванню підприємств 

коксохімічної промисловості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

441 190443 
Державне підприємство  “Український державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут (УХІН)” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

442 14307759 
Державне підприємство “Південний державний проектно-конструкторський та науково-

дослідний інститут авіаційної промисловості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

443 31632138 
Державне підприємство “Український науково-технічний центр металургійної 
промисловості “Енергосталь” 

-/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

444 209740 Державна установа “Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

445 30136368 Державне підприємство “Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

446 14313719 Радіоприладний завод “Оризон” -/- + Форма №2у(і)  

447 22794199 Державне підприємство Фірма “Оризон-ТК” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

448 32480440 Державне підприємство “Машинобудівний завод “Оризон” 

Вибуття проведено 
державну деєстрацію 

припинення 

(23.09.2020) 

- Реєстр ОДВ  
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449 209160 
Державне підприємство “Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-

економічної інформації в хімічній промисловості” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

450 16286441 Державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна"  -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

451 31517060 Державне підприємство “Укрхімтрансаміак” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

452 14308322 Державне підприємство “УДВП Ізотоп” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

453 151644 Державне підприємство “Науково-дослідний інститут “Еластик” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

454 13697008 
Державне підприємство “Український державний науково-технічний і проектний 

інститут промислових технологій” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

455 5723890 
Київська державна госпрозрахункова спеціалізована дільниця пусконалагоджувальних, 

ремонтних та монтажних робіт 
-/- + Реєстр ОДВ  

456 14311666 Мале державне підприємство “Сателіт” -/- + Реєстр ОДВ  

457 30382973 Державне підприємство Рейтингова агенція промисловості -/- + Реєстр ОДВ  

458 25386093 Державне підприємство “Оріон-Телеком” -/- + Реєстр ОДВ  

459 14308210 Державне підприємство “Виробниче об'єднання “Київський радіозавод” -/- + Реєстр ОДВ  

460 19490320 Державне зовнішньоекономічне підприємство “Укрзовнішпром” -/- + Реєстр ОДВ  

461 14290289 Мале державне підприємство “Прес” -/- + Реєстр ОДВ  

462 14312051 Державне підприємство особливе конструкторське бюро машинобудування “Модуль” -/- + Реєстр ОДВ  

463 21606681 Державне підприємство фірма “Укрелектронпобутсервіс” -/- + Реєстр ОДВ  

464 4637711 Державне підприємство будівельно-монтажне управління “Більшовик” -/- + Реєстр ОДВ  

465 16308668 Державне науково-виробниче підприємство “КІТАС” -/- + Реєстр ОДВ  

466 21541668 Українське державне зовнішньоекономічне підприємство - Фірма “Укртехнопром” -/- + Реєстр ОДВ  

467 32343695 
Державне підприємство “Представництво промислових підприємств в Російській 

Федерації” 
-/- + Реєстр ОДВ  

468 41467 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

Вибуття відповідно 

до постанови КМУ 

від 18.11.2020   № 
1145 

- форма №2у(д)  

469 14308871 Державне підприємство “Випробувальний центр “Аріф” -/- + Реєстр ОДВ  

470 24031887 Державне підприємство “Південне управління 2112” -/- + Реєстр ОДВ  

471 22261149 Державне підприємство “Госпрозрахункова будівельна дільниця “Моноліт” -/- + Реєстр ОДВ  

472 492084 
Відкрите акціонерне товариство “Рожищенська сільськогосподарська машинно-
технологічна станція” 

-/- + форма №2у(д)  

473 30387057 
Відкрите акціонерне товариство “Львівська сільськогосподарська машинно-технологічна 
станція” 

-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

474 30124703 
Відкрите акціонерне товариство “Городоцька сільськогосподарська машинно-

технологічна станція” 
-/- +   

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

475 37243279 Акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” -/- + Реєстр ОДВ  

476 20047943 Державна акціонерна компанія “Хліб України” -/- + Реєстр ОДВ  

477 38926880 Акціонерне товариство “Аграрний фонд” -/- + Реєстр ОДВ  

478 42644659 Приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” -/- + Реєстр ОДВ  

479 24639505 Публічне акціонерне товариство “Державна акціонерна холдингова компанія “Топаз” -/- + Реєстр ОДВ  
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480 4819211 
Акціонерне товариство “Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 

гірничорудного машинобудування з дослідним заводом” 
-/- + Реєстр ОДВ  

481 36044 Державна акціонерна компанія “Укрресурси” -/- + Реєстр ОДВ  

482 25639720 Акціонерне товариство “Державна акціонерна компанія “Українські поліметали” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(к) 
 

483 13402042 Виробниче об’єднання “Домобудівельник” -/- + Реєстр ОДВ  

484 14311962 Державне виробниче об'єднання “Полярон” -/- + Реєстр ОДВ  

485 35082071 Державний авіабудівний концерн “Антонов” -/- + Реєстр ОДВ  

486 3081223 Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт”)  -/- + Реєстр ОДВ  

487 411890 Державний концерн “Національне виробничо-аграрне об’єднання “Масандра” -/- + 
Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

488 375409 
Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

489 24920337 
Інші об’єднання юридичних осіб Київське обласне державне об’єднання спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості  

-/- + Реєстр ОДВ  

490 5388032 
Чернігівське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

“Чернігівспиртгорілка” 
-/- + 

Реєстр ОДВ, форма 

№2у(д) 
 

491 33954819 
Інші об’єднання юридичних осіб Державне господарське об’єднання “Виробниче аграрне 
об’єднання “Новий світ” 

  + Реєстр ОДВ  

 – –  –  0 

відповідно до 

наказу 
Мінекономіки від 

17.08.2020 № 1570 

утворено ДП 

„Держжитлофонд” 

(код 43774927) 

- 

інформація до 

Фонду не 

надавалась 

Всього   491 7 485 424 67 
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Додаток 3 

Основні показники моніторингу ефективності, проведеного Мінекономіки щодо СГ, що 

належали до сфери управління Міністерства 

№ 

з/п 
Показники 

Станом на 

01.01.2020 

Станом на 

01.01.2021 

1 Загальна кількість СГ 430 408 
у т. ч. працюючих 117 113 

2 
СГ, які подали інформацію/відс. до 
загальної кількості  

93/21,6 відс. 95/23,3 відс. 

у т. ч. ДП 89 91 

           ГТ 4 4 

3 Кількість СГ, що не підлягали оцінці* 298 296 

4 
Кількість СГ, щодо яких проведено оцінку 

ефективності 

132 112 

у т. ч. ДП 126 106 

           ГТ 6 6 

5 З них отримали оцінку: 

„ефективна”/відс. до оцінених 

 

28/21,2 відс. 

 

26/23,2 відс. 

6 „задовільна”/відс. до оцінених 32/24,2 відс. 30/26,8 відс. 

7 „незадовільна”/відс. до оцінених 72/54,5 відс. 56/50,0 відс. 

 

* Є непрацюючими, перебувають у стадії ліквідації, реорганізації, в зоні проведення 

бойових дій та на окупованій території. 
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Додаток 4 

Надходження основних податків і платежів від СГ, які станом на 01.01.2021  

належали до сфери управління Мінекономіки 
млн грн 

Назва податку, 

платежу 

2018 рік* 2019 рік* 2020 рік 

Всього 
стан 0 

інші 

стани 
разом стан 0 

інші 

стани 
разом стан 0 

інші 

стани 
разом 

Податок на 

прибуток  
21,4 302,0 323,4 25,1 240,8 265,9 31,2 221,5 252,7 842,0 

ПДВ  234,3 558,6 792,9 283,0 563,3 846,3 298,7 620,0 918,7 2 557,9 

ПДФО, у т. ч. 202,5 445,0 647,5 236,9 510,8 747,7 232,6 491,1 723,7 2 118,9 

військовий збір 15,8 34,3 50,1 18,6 39,4 58,0 18,2 38,0 56,2 164,3 

Земельний податок 11,4 70,9 82,3 14,0 64,8 78,8 21,6 44,9 66,5 227,6 

Частина чистого 

прибутку 
21,3 760,8 782,1 36,7 811,9 848,6 47,2 404,0 451,2 2 081,9 

Усього 490,9 2 137,3 2 628,3  595,7 2 191,6 2 787,3 631,3 1 781,5 2 412,8 7 828,4 

 

*Обсяги надходжень основних податків і платежів від 485 СГ. 


