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№ 
з/п

Назва ЄМК Статус платежів після припинення 
договору

Наявність заборгованості Повернення майна уповноваженому органу управління

1 ЄМК Ямпільський орендний молокоза-
вод Сумська обл., Ямпільський р-н, смт 
Ямпіль, вул. Бузкова, 16

Припинено нарахування орендної плати 
з моменту накладення арешту

За договором обліковується заборгова-
ність з орендної плати у сумі 489,18 тис 
грн, та 83,7 тис грн пені. Позовні вимоги 
щодо стягнення заборгованості з оренд-
ної плати частково судом задоволено, а 
щодо  стягнення пені - відмовлено

У 2019 році рішенням Уряду ЄМК віднесено до сфери 
управління Фонду. Фондом визначено приватизацію 
як оптимальне управлінське рішення  щодо об'єкта. 
Відповідно до ухвали суду, яка набула чинності 27.05.2021, 
майно ЄМК, на яке в рамках  кримінального провадження 
накладено арешт, передано в управління Національному 
агентству України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів

2 ЄМК ДП «Криворізький завод промис-
лової автоматики» Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Вартаняна,76,а 

Нічого не нараховується Заборгованість з орендної плати відсут-
ня. Залишок несплаченої пені 1,6 тис грн

В рамках виконавчого провадження № 40605413 від 
08.11.2013 з метою виконання рішення суду по справі 
№804/4554/13-а. яким зобов'язано Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі України прийняти до сфери 
свого управління ЄМК. Регіональним відділенням на адре-
су   Міністерства економіки України направлено лист від 
22.07.2021 № 07-006-04486 щодо надання копій наявних 
документів. Орендар знаходиться на етапі припинення 
його як юридичної особи.

3 ЄМК державного підприємства Рибне 
господарство "Галицький" Івано-
Франківська обл., Галицький р-н, м. 
Бурштин, вул. Л.Українки, 12

Нараховується неустойка Задоволено позовні вимоги орендо-
давця щодо стягнення у повному обсязі  
заборгованості з орендної плати у сумі 2 
175,4 тис грн  та штрафних санкцій  у сумі  
477,4 тис грн. Заборгованість з неустойки 
644,5 тис грн. Подано позов щодо стяг-
нення неустойки

Договір оренди у зв'язку з невиконанням орендарем 
умов договору щодо сплати орендної плати розірва-
но за рішенням суду, яке набуло чинності 01.11.2021. 
Орендодавцем розпочато роботу з уповноваженим 
органом управління   - Державним агентством рибного 
господарства України щодо повернення ЄМК з оренди. 
Підписано спільний наказ регіонального відділення та 
Держрибагентства №100/68 від 16.03.2022 "Про передачу 
ЦМК".  Наказом Держрибагентства від 22.03.2022 визна-
чено балансоутримувача - ДП "Акваресурси" на баланс 
якого приймається ЦМК.  ДП "Акваресурси" проводить 
інвентаризацію майна.

4 ЄМК Головного малого державного 
підприємства «КРИТЕРІЙ» м. Харків 
вул. Гольдбергівська, 63

Платежі не нараховуються Заборгованість відсутня Рішенням Уряду ЄМК віднесено до сфери управління 
Фонду. Фондом визначено підприємство, якому буде по-
вернуто майно з оренди та направлено орендодавцю  для 
вжиття заходів з повернення ЄМК з оренди. 


